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

[THE  HON. CHANDIMA WEERAKKODY]  in the Chair. 
 

 
�ෙ)දන�ෙ)දන�ෙ)දන�ෙ)දන    

அறிவி���க	அறிவி���க	அறிவி���க	அறிவி���க	    
ANNOUNCEMENTS 

 

I 

+, නැ.ම පන0 ෙක12පත +, නැ.ම පන0 ෙක12පත +, නැ.ම පන0 ෙක12පත +, නැ.ම පන0 ෙක12පත ::::    
ෙශේෙශේෙශේෙශේෂ්ඨා�කරණයට ෙප0ස2ෂ්ඨා�කරණයට ෙප0ස2ෂ්ඨා�කරණයට ෙප0ස2ෂ්ඨා�කරණයට ෙප0ස2    "திவிெந�ம" ச�டல� : உய� நீதிம���� ம��க� 

DIVINEGUMA BILL : PETITIONS TO THE SUPREME COURT 
 

�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN    කථානායකCමාකථානායකCමාකථානායකCමාකථානායකCමා (பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 

ආ�;කම වNවස්ථාෙ) 121(1) වන වNවස්ථාව පකාරව +, 
නැ.ම පන0 ෙක12පත ස2බ$ධෙය$ ෙශේෂ්ඨා�කරණය ෙවත 
ඉ+[ප0 කරන ලද තව0 ෙප0ස2 අටක �ටප0, 2012.10.12 +න 
ග" කථානායකCමාෙ\ �ෙ)දනෙ] සඳහ$ ෙප0ස2 Cනට 
අමතරව ලැH ඇ` බව ස්ථාවර �ෙයෝග අංක 50(2)(අ) යටෙ0 
පා�Jෙ2$Cවට දැ$Rමට කැමැ0ෙතa. 

 

II 

අපරාධ න; ,ධාන සංගඅපරාධ න; ,ධාන සංගඅපරාධ න; ,ධාන සංගඅපරාධ න; ,ධාන සංගහය හය හය හය ((((,ෙශේෂ ,�,ධාන,ෙශේෂ ,�,ධාන,ෙශේෂ ,�,ධාන,ෙශේෂ ,�,ධාන))))    
පන0පන0පන0පන0    ෙක12පත ෙක12පත ෙක12පත ෙක12පත ::::    

ෙශේෙශේෙශේෙශේෂ්ඨා�කරණයට ෙප0ස2ෂ්ඨා�කරණයට ෙප0ස2ෂ්ඨා�කරණයට ෙප0ස2ෂ්ඨා�කරණයට ෙප0ස2    ��றவிய� நடவ��ைக ைற ச�ட�ேகாைவ (விேசட ஏ�பா&க�) ச�டல� : உய� நீதிம���� ம��க� 
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL PROVISIONS) 

BILL :  PETITIONS TO THE SUPREME COURT 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN    කථානායකCමාකථානායකCමාකථානායකCමාකථානායකCමා (பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ආ�;කම වNවස්ථාෙ) 121(1) වන වNවස්ථාව පකාරව 

 අපරාධ න; ,ධාන සංගහය (,ෙශේෂ ,�,ධාන) පන0 ෙක12පත 
ස2බ$ධෙය$ ෙශේෂ්ඨා�කරණය ෙවත ඉ+[ප0 කරන ලද  
ෙප0ස2 ෙදකක �ටප0 ග" කථානායකCමා ෙවත ලැH ඇ` බව 
ස්ථාවර �ෙයෝග අංක 50(2)(අ) යටෙ0 පා�Jෙ2$Cවට 
දැ$Rමට කැමැ0ෙතa. 

III 
 

,ස�ජන පන0 ෙක12පත,ස�ජන පන0 ෙක12පත,ස�ජන පන0 ෙක12පත,ස�ජන පන0 ෙක12පත, , , , 2013 2013 2013 2013 ::::    
ෙශේෙශේෙශේෙශේෂ්ඨා�කරණයට ෙප0සම�ෂ්ඨා�කරණයට ෙප0සම�ෂ්ඨා�කරණයට ෙප0සම�ෂ්ඨා�කරණයට ෙප0සම�    ஒ)�கீ�&* ச�டல�, 2013 :  உய� நீதிம���� ம� 

  APPROPRIATION BILL, 2013:  PETITION TO THE  

SUPREME COURT 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN    කථානායකCමාකථානායකCමාකථානායකCමාකථානායකCමා (பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 

ආ�;කම වNවස්ථාෙ) 121(1) වන වNවස්ථාව පකාරව 
,ස�ජන පන0 ෙක12පත ස2බ$ධෙය$ ෙශේෂ්ඨා�කරණය 
ෙවත ඉ+[ප0 කරන ලද ෙප0සමක �ටපත� ග" 
කථානායකCමා ෙවත ලැH ඇ` බව ස්ථාවර �ෙයෝග අංක 50(2)
(අ) යටෙ0 පා�Jෙ2$Cවට දැ$Rමට කැමැ0ෙතa. 

 
IV 

 

පා�Jෙ2$C කටbC �Bබඳ කාරක සභා MසR්මපා�Jෙ2$C කටbC �Bබඳ කාරක සභා MසR්මපා�Jෙ2$C කටbC �Bබඳ කාරක සභා MසR්මපා�Jෙ2$C කටbC �Bබඳ කාරක සභා MසR්ම    பாரா1ம�ற அ3வ�க� ப�றிய �4 5�ட� 
MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN    කථානායකCමාකථානායකCමාකථානායකCමාකථානායකCමා (பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
පා�Jෙ2$C කටbC �Bබඳ කාරක සභාෙ) Mස්Rම� 2012 

ඔ�ෙතෝබ� මස 23 වන අඟහ"වාදා, එන2 අද +න පස්ව" 3.15ට 
ග" කථානායකCමාෙ\ �ල කාමරෙ]I  පැවැ0Rමට �යaත 
බැ,$ ඊට පැaණ සහභාe වන ෙලස ග" සfක ම$gව"$ 
hයi ෙදනාටම ෙමj$ දැk2 Iමට කැමැ0ෙතa. 

 

J� ෙGඛනා+ය �Bගැ$Rම 
சம��பி�க�ப	ட ப�திர�க� 

PAPERS PRESENTED 
 

ආ�;කම වNවස්ථාෙ) 44 වැ� වNවස්ථාෙ) (2) වැ� ෙnදය සමග 
oය,ය bC, 2000 අංක 43 දරන ර�ෂණ ක�මා$තය ,�ම0 opෙ2 පනෙ0 
13 වැ� වග$`ෙ] (1) වැ� උප වග$`ෙ] (ඈ) ෙnදය, 16 වැ� වග$`ය 
සහ 112 වැ� වග$`ය යටෙ0 ජනා�ප`වරයා ,h$ සාදන ලtව, 2012 
ෙපබරවා[ 21 +නැ` අංක 1746/4 දරන අ` ,ෙශේෂ ගැසv පතෙ] පළ කරk 
ලැy �ෙයෝග.- [අගාමාතNCමා සහ z{ධ ශාසන හා ආගaක කටbC අමාතN 
ග" +.|. ජයර0න මහතා ෙවkවට ග" +ෙ$ෂ් .ණව�ධන මහතා] 
 
 

සභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලI....    சபா�ட�தி	 இ�க க�டைளயிட�ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ග" +ෙ$ෂ ් .ණව�ධන මහතා ග" +ෙ$ෂ ් .ණව�ධන මහතා ග" +ෙ$ෂ ් .ණව�ධන මහතා ග" +ෙ$ෂ ් .ණව�ධන මහතා ((((ජලස2පාදන හා ජලස2පාදන හා ජලස2පාදන හා ජලස2පාදන හා 
ජලාපවහන අමාතNජලාපවහන අමාතNජලාපවහන අමාතNජලාපවහන අමාතNCමා සහ ආ�; පා�ශව්ෙ] පCමා සහ ආ�; පා�ශව්ෙ] පCමා සහ ආ�; පා�ශව්ෙ] පCමා සහ ආ�; පා�ශව්ෙ] පධාන ධාන ධාන ධාන 
සං,ධායකCමාසං,ධායකCමාසං,ධායකCමාසං,ධායකCමා))))    
(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" �ෙයෝජN කථානායකCම�, අගාමාතNCමා සහ z{ධ 

ශාසන හා ආගaක කටbC අමාතNCමා ෙවkෙව$,  2010 ව�ෂය 
සඳහා ෙජනරාG ~ම0  ෙජෝ$ ෙකොතලාවල ආර�ෂක 
,ශ්ව,දNාලෙ] වා��ක වා�තාව හා VලN පකාශන මම ඉ+[ප0 
කරa.  

569 570  



පා�Jෙ2$Cව 

ෙමම වා�තාව ආර�ෂක හා නාග[ක සංව�ධන කටbC 
�Bබඳ උපෙ{ශක කාරක සභාවට ෙයො| කළ bC යැj මම 
ෙයෝජනා කරa. 

 

පපපපශන්ය ,මසන ල+$ශන්ය ,මසන ල+$ශන්ය ,මසන ල+$ශන්ය ,මසන ල+$, , , , සභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,ය....    வினா வி�க�ப��  ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
2011 ව�ෂය සඳහා |දG හා කමස2පාදන අමාතNාංශෙ] �` කටbC 

ෙදපා�තෙ2$Cෙ) කා�ය සාධන වා�තාව.- [අගාමාතNCමා සහ z{ධ ශාසන 
හා ආගaක කටbC අමාතN ග" +.|. ජයර0න මහතා ෙවkවට ග" +ෙ$ෂ් 
.ණව�ධන මහතා] 
 

සභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලI....    சபா�ட�தி	 இ�க க�டைளயிட�ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�,  උසස් අධNාපන 

අමාතNCමා ෙවkෙව$ මම පහත සඳහ$ වා��ක වා�තා 
ඉ+[ප0 කරa.  

 

(1)  2007, 2008, 2009 සහ 2010 ව�ෂ සඳහා "�ණ 
,ශ්ව,දNාලෙ] වා��ක වා�තා; සහ  

(2)  2009 ව�ෂය සඳහා ~ ලංකා නැ ෙඟන�ර ,ශ්ව,දNාලෙ] 
වා��ක වා�තාව.  

 

ෙමම වා�තා උසස් අධNාපන කටbC �Bබඳ උපෙ{ශක 
කාරක සභාවට ෙයො| කළ bC යැj  මම ෙයෝජනා කරa.   

 

පපපපශන්ය ,මසන ල+$ශන්ය ,මසන ල+$ශන්ය ,මසන ල+$ශන්ය ,මසන ල+$, , , , සභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,ය....    வினா வி�க�ப��  ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
 

ග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�,  ප[සර අමාතNCමා 

ෙවkෙව$, 2009 සහ 2010 ව�ෂ සඳහා ස|�ය ප[සර ආර�ෂණ 
අ�කා[ෙ] වා��ක වා�තා මම ඉ+[ප0 කරa.  

 

ෙමම වා�තා ප[සර කටbC �Bබඳ උපෙ{ශක කාරක සභාවට 
ෙයො| කළ bC යැj මම ෙයෝජනා කරa. 
 

පපපපශන්ය ,මසන ල+$ශන්ය ,මසන ල+$ශන්ය ,මසන ල+$ශන්ය ,මසන ල+$, , , , සභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,ය....    வினா வி�க�ப��  ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
 

උපෙ{ශක කාරක සභා වා�තාඋපෙ{ශක කාරක සභා වා�තාඋපෙ{ශක කාරක සභා වා�තාඋපෙ{ශක කාරක සභා වා�තා    
ஆேலாசைன� 
� அறி�ைகக� 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS    
 

ග" සාJ$ද +සානායක මහතා ග" සාJ$ද +සානායක මහතා ග" සාJ$ද +සානායක මහතා ග" සාJ$ද +සානායක මහතා ((((ෙ{�ය ෛවදNෙ{�ය ෛවදNෙ{�ය ෛවදNෙ{�ය ෛවදN        
අමාතNඅමාතNඅමාතNඅමාතNCමාCමාCමාCමා))))    
(மா��மி� சா)*த திசாநாய+க - ,ேதச ம"$-வ$ -ைற அைம�ச�) 
(The Hon. Salinda Dissanayake - Minister of Indigenous 

Medicine) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, 2010 ව�ෂය සඳහා 

ආb�ෙ)ද ෛවදN සභාෙ) වා��ක වා�තාව ස2බ$ධෙය$ 

ෙ{�ය ෛවදN කටbC �Bබඳ උපෙ{ශක කාරක සභාෙ) 
වා�තාව මම ඉ+[ප0 කරa.  

 
සභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලI....    சபா�ட�தி	 இ�க க�டைளயிட�ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ග"ග"ග"ග"    �තාංජන .ණව�ධන මහතා �තාංජන .ණව�ධන මහතා �තාංජන .ණව�ධන මහතා �තාංජන .ණව�ධන මහතා ((((|දG හා ක|දG හා ක|දG හා ක|දG හා කම ස2පාදන  ම ස2පාදන  ම ස2පාදන  ම ස2පාදන  
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN අමාතN අමාතN අමාතN අමාතNCමාCමාCමාCමා))))    
(மா��மி� கீதா/ஜன �ணவ�தன - நிதி, தி1டமிட� பிரதி அைம�ச� ) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of 

Finance and Planning) 
ග"  �ෙයෝජN කථානායකCම�, වැ,J ක�මා$ත කටbC 

�Bබඳ උපෙ{ශක කාරක සභාෙ) සභාප`Cමා ෙවkෙව$ මම 
පහත සඳහ$ වා�තා ස2බ$ධෙය$ වැ,J ක�මා$ත කටbC 
�Bබඳ උපෙ{ශක කාරක සභාෙ) වා�තාව ඉ+[ප0 කරa.  

(i)  2009 ව�ෂය සඳහා ~ ලංකා ෙ0 ම�ඩලෙ] වා��ක 
වා�තාව;  

(ii)  2009 ව�ෂය සඳහා ~ ලංකා ෙ0 ප�ෙ]ෂණ ආයතනෙ] 
වා��ක වා�තාව;  

(iii) 2008 සහ 2009 ව�ෂ සඳහා C"ස,ය අර|දෙG වා��ක 
වා�තා;  

(iv) 2009 ව�ෂය සඳහා ජා`ක වැ,J කළමනාකරණ 
ආයතනෙ] වා��ක වා�තාව;  

(v) 2009/2010 ව�ෂය සඳහා �./ස. ක�ෙබෝ,�යාන ෙ0 
ක�මා$තශාලා සමාගෙ2   වා��ක වා�තාව; සහ 

(vi) 2009 ව�ෂය සඳහා රබ� ප�ෙ]ෂණ ම�ඩලෙ] වා��ක 
වා�තාව. 

 

සභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලI....    சபா�ட�தி	 இ�க க�டைளயிட�ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ග" ,tර ,කග" ,tර ,කග" ,tර ,කග" ,tර ,කමනායක මහතාමනායක මහතාමනායක මහතාමනායක මහතා    
(மா��மி� வி-ற வி+கிரமநாய+க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, �� අපනයන ෙභෝග 
පව�ධන කටbC �Bබඳ උපෙ{ශක කාරක සභාෙ) සභාප`Cමා 
ෙවkෙව$ මම පහත සඳහ$ වා�තා ස2බ$ධෙය$ �� 
අපනයන ෙභෝග පව�ධන කටbC �Bබඳ උපෙ{ශක කාරක 
සභාෙ) වා�තාව ඉ+[ප0 කරa.  

 

(i) 2007 සහ 2008 ව�ෂ සඳහා උ� ප�ෙ]ෂණ ආයතනෙ] 
වා��ක වා�තා; සහ 

(ii) 2008 සහ 2009 ව�ෂ සඳහා ~ ලංකා ක� සංස්ථාෙ) 
වා��ක වා�තා සහ e(2. 

 
සභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලI....    சபா�ட�தி	 இ�க க�டைளயிட�ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ග" ෙනර$ජ$ ,කග" ෙනර$ජ$ ,කග" ෙනර$ජ$ ,කග" ෙනර$ජ$ ,කමhංහ මහතාමhංහ මහතාමhංහ මහතාමhංහ මහතා    
(மா��மி� ெநர%ஜ% வி+கிரமசி�க)  
(The Hon. Neranjan Wickramasinghe) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, ,tJබල හා බලශ�` 
කටbC �Bබඳ උපෙ{ශක කාරක සභාෙ) සභාප`Cමා 
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ෙවkෙව$ මම පහත සඳහ$ වා�තා ස2බ$ධෙය$ ,tJබල හා 
බලශ�` කටbC �Bබඳ උපෙ{ශක කාරක සභාෙ) වා�තාව 
ඉ+[ප0 කරa.  

 

(1) 2010 ව�ෂය සඳහා පරමා( ශ�` අ�කා[ෙ] වා��ක 
වා�තාව; සහ 

 

(2) 2010 ව�ෂය සඳහා ~ ලංකා ��තN බලශ�` අ�කා[ෙ] 
වා��ක වා�තාව. 

 
සභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ2සය මත `}ය bCයj �ෙයෝග කරන ලI....    சபா�ட�தி	 இ�க க�டைளயிட�ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙප0ස2ෙප0ස2ෙප0ස2ෙප0ස2 
ம��க� 
PETITIONS 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 

ග" ෙජො$ස්ට$ පනා$t මහතා - පැaණ නැත.  

 
ග" වා�ෙ{ව නානාය�කාර මහතා ග" වා�ෙ{ව නානාය�කාර මහතා ග" වා�ෙ{ව නානාය�කාර මහතා ග" වා�ෙ{ව නානාය�කාර මහතා ((((ජා`ක භාෂා හා ජා`ක භාෂා හා ජා`ක භාෂා හා ජා`ක භාෂා හා 

සමාජ ඒකාබ{ධතා අමාතNසමාජ ඒකාබ{ධතා අමාතNසමාජ ඒකාබ{ධතා අමාතNසමාජ ඒකාබ{ධතා අමාතNCමාCමාCමාCමා))))    
(மா��மி� வா,ேதவ நாணாய+கார - ேதசிய ெமாழிக�, ச4க ஒ"ைம!பா16 அைம�ச�) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මම පහත සඳහ$ ෙප0ස2 

දහය  ඉ+[ප0 කරa. 
 

(1) බල$ෙගොඩ, ර0මල,$න, අංක 100 - H 1 දරන 
ස්ථා නෙය� ප+ංA ඒ.එ2.එස්.එ2.එස්.එස්.H. අ0තනායක 
මහතාෙග$ ලැz( ෙප0සම; 

 (2) ෙපොGගහෙවල, ය�ගGඔiව, ෙපොරමඩල, "ර$ෂාa�" 
�වෙස� ප+ංA �.එ�. ප`රණ මහතාෙග$ ලැz( 
ෙප0සම; 

 (3) මCරට, අ2��ෙගොඩ ප+ංA ඒ.H.�. ,�2ෙසේන 
මහතාෙග$ ලැz( ෙප0සම; 

 (4) වC"ගම, ඌ"වලව0ත, අංක 46/2 දරන ස්ථානෙය� 
ප+ංA �.ඒ. කා$` සමරRර මැ�ෙ� මහ0aයෙග$ 
ලැz( ෙප0සම; 

 (5) ෙගොඩකෙවල, ෙරෝහල හං+ය, අංක 23 දරන ස්ථානෙය� 
ප+ංA අj. මාෙනG රංජ� මහ0aයෙග$ ලැz( 
ෙප0සම;    

 (6) බල$ෙගොඩ, රාස්සගල, හැරa�ගල, අංක 72 දරන 
ස්ථානෙය� ප+ංA එ2. ය|නාhංහ2 මහ0aයෙග$ 
ලැz( ෙප0සම; 

 (7) ඔvටමාවT, �රාෙවෝෙඩj, ස|පකාර පාෙර� ප+ංA 
|හ2මt සාJ �ෙබj� මහතාෙග$ ලැz( ෙප0සම; 

 (8) පැGම;Gල, උඩCල, "සම$" �වෙස� ප+ංA වj.එ2. 
,ෙ�ෙසේන මහතාෙග$ ලැz( ෙප0සම; 

 (9) �",ට, ෙද,පහල ෙපෙල$ගහයට ප+ංA �.එ�.එ2. 
,ෙ�ර0න මහතාෙග$ ලැz( ෙප0සම; සහ 

(10) ස2ම$Cෙ� 04, ආv1�ක"0තා� R+ය, අංක 208 දරන 
ස්ථානෙය� ප+ංA ආද2බාවා පා0C2මා මහ0aයෙග$ 
ලැz( ෙප0සම. 

ග" �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතා ග" �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතා ග" �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතා ග" �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතා ((((�වර හා ජලජ ස2ප0 �වර හා ජලජ ස2ප0 �වර හා ජලජ ස2ප0 �වර හා ජලජ ස2ප0 
සංව�ධන �ෙයෝජNසංව�ධන �ෙයෝජNසංව�ධන �ෙයෝජNසංව�ධන �ෙයෝජN අමාතN අමාතN අමාතN අමාතNCමාCමාCමාCමා))))    
(மா��மி� ,ச*த �/சிநிலேம - கட'ெறாழி�, நீரக வள4ல�க� அபிவி"$தி பிரதி அைம�ச�) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 

Fisheries and Aquatic Resources Development) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මම පහත සඳහ$ ෙප0ස2 
Cන �Bග$වa. 

 

(1) ඕපනායක, ගG�ර ප+ංA එ2.එස්. �ලෙසේන මහතාෙග$ 
ලැz( ෙප0සම; 

(2) බල$ෙගොඩ, o[�ගල, ආඳෙම$ගම, අංක 50 දරන 
ස්ථානෙය� ප+ංA �.එ2. ,මලා මහ0aයෙග$ ලැz( 
ෙප0සම; සහ 

(3)  �ණාමලය, බ��ගම, මැදව�Aය, "වාසනා ෙට�ස්"� 
ප+ංA එස්.ෙ�. ,ෙ�නායක මහතාෙග$ ලැz( 
ෙප0සම. 

        
ග" ලJ0 +සානායක මහතා ග" ලJ0 +සානායක මහතා ග" ලJ0 +සානායක මහතා ග" ලJ0 +සානායක මහතා ((((ෙසෞඛNෙසෞඛNෙසෞඛNෙසෞඛN �ෙයෝජN �ෙයෝජN �ෙයෝජN �ෙයෝජN    
අමාතNඅමාතNඅමාතNඅමාතNCමාCමාCමාCමා))))    
(மா��மி� ல)$ திசாநாய+க - ,காதார பிரதி அைம�ச�) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මම පහත සඳහ$ ෙප0ස2 

ෙදක �Bග$වa. 
 
(1)  ෙමොෙරො$ෙතොට, මGග2මන, ජයල0 ෙසවණ, අංක 10 

දරන ස්ථානෙය� ප+ංA ෙ�.�. ෙපේම ජය$ත මහතාෙග$ 
ලැz( ෙප0සම; සහ 

(2) පGෙලකැෙG, ¢�� රග� ස්ෙvTය2 පාර, අංක 110 
දරන ස්ථානෙය� ප+ංA ෙ�.�.ආ�. පැලෙපොGව0ත 
මහතාෙග$ ලැz( ෙප0සම. 

 
ග" ග" ග" ග" ෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතා    
(மா��மி� ேஜா% அமர-�க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මම පහත සඳහ$ ෙප0ස2 

ෙදක �Bග$වa. 
 

(1)  ගාGල, පන$ගල, "න$දන" �වෙස� ප+ංA ඩ£J). 
ලJ0 ආන$දවංශ මහතාෙග$ ලැz( ෙප0සම; සහ 

(2) මාතෙG, නාඋල, හා;ෙවල ප+ංA ආ�.එ2. ¤ලාව¥ 
මහ0aයෙග$ ලැz( ෙප0සම. 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග" +J¦ ෙවදආර�A මහතා - පැaණ නැත. 

ග" අ§0 �මාර මහතා - පැaණ නැත. 

 
ග" වස$ත අi,හාෙ� මහතාග" වස$ත අi,හාෙ� මහතාග" වස$ත අi,හාෙ� මහතාග" වස$ත අi,හාෙ� මහතා    
(மா��மி� வச*த அ8விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මම මාතෙG, එ2� පාර, 

අංක 142/9 ඒ දරන ස්ථානෙය� ප+ංA අjරාංග� ඉ$දා රණCංග 
මහ0aයෙග$ ලැz( ෙප0සම� �Bග$වa. 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග" ෙහේමාG .ණෙසේකර මහතා - පැaණ නැත. 

573 574 



පා�Jෙ2$Cව 

ග"ග"ග"ග"    වjවjවjවj....����. . . . ප{මh[ මහතාප{මh[ මහතාප{මh[ මහතාප{මh[ මහතා    
(மா��மி� ைவ.ஜீ. ப$மசிாி) 
(The Hon. Y.G. Padmasiri) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මම පහත සඳහ$ ෙප0ස2 

ෙදක �Bග$වa. 

(1) අa`[ගල, නාමGග|ව ප+ංA ෙ�.�. �ව$` ජයhංහ 
මහ0aයෙග$ ලැz( ෙප0සම; සහ 

(2) "ව$වැGල, ෙමොරාව0ත ප+ංA �.ෙ�.�. Rරෙසේන 
ෙමන,යෙග$ ලැz( ෙප0සම. 

 
ග" ,tර ,කග" ,tර ,කග" ,tර ,කග" ,tර ,කමනායක මහතාමනායක මහතාමනායක මහතාමනායක මහතා    
(மா��மி� வி-ற வி+கிரமநாய+க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ග" � ෙයෝජN කථානායකCම�, මම පහත සඳහ$ ෙප0ස2 

ෙදක �Bග$වa. 

(1) ෙපො�(,ට, වැJකල, තලාව0ත ප+ංA �.එ2. ,තාන 
මහ0aයෙග$ ලැz( ෙප0සම; සහ 

(2) බ�ඩාරගම, Rදාගම, වරකාගහව0ත ප+ංA එ2.ෙ�. 
�.අj. ෙපෙ�රා මහතාෙග$ ලැz( ෙප0සම. 

 
ග" ෙනර$ජ$ ,කග" ෙනර$ජ$ ,කග" ෙනර$ජ$ ,කග" ෙනර$ජ$ ,කමhංහ මහතාමhංහ මහතාමhංහ මහතාමhංහ මහතා    
(மா��மி� ெநர%ஜ% வி+கிரமசி�க)  
(The Hon. Neranjan Wickramasinghe) 

ග" � ෙයෝජN කථානායකCම�, මම පහත සඳහ$ ෙප0ස2 
ෙදක �Bග$වa. 
 
(1)  මාවතගම, තලෙහේ$ෙගොඩ, "ස2ප0" �වෙස� ප+ංA 

�.ඒ. ,ජයෙකෝ$ මහතාෙග$ ලැz( ෙප0සම; සහ 

(2) �"ණෑගල, ෙතෝරයාය, ª$ ,ෙG�, අංක  2 දරන 
ස්ථානෙය� ප+ංA එස්.ඊ. පනා$t මහතාෙග$ ලැz( 
ෙප0සම. 

 
    ඉ+[ප0 කරන ලද ෙප0ස2 මහජන ෙප0ස2 �Bබඳ කාරක සභාවට ඉ+[ප0 කරන ලද ෙප0ස2 මහජන ෙප0ස2 �Bබඳ කාරක සභාවට ඉ+[ප0 කරන ලද ෙප0ස2 මහජන ෙප0ස2 �Bබඳ කාරක සභාවට ඉ+[ප0 කරන ලද ෙප0ස2 මහජන ෙප0ස2 �Bබඳ කාරක සභාවට 

පැව[ය bC යj �ෙයෝග කරන ලIපැව[ය bC යj �ෙයෝග කරන ලIපැව[ය bC යj �ෙයෝග කරන ලIපැව[ය bC යj �ෙයෝග කරන ලI....    சம��பி�க�ப	ட ம��கைள� ெபா�ம�� ������ சா	ட� க	டைளயிட�ப	ட�. 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
පපපපශන්වලට වාAක �BC"ශන්වලට වාAක �BC"ශන්වලට වාAක �BC"ශන්වලට වාAක �BC" 

வினா�க��� வா
�ல விைடக� 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
මහව ජල ස2පාදන ෙයෝජනාකමහව ජල ස2පාදන ෙයෝජනාකමහව ජල ස2පාදන ෙයෝජනාකමහව ජල ස2පාදන ෙයෝජනාකමය මය මය මය : : : : ධා[තාවධා[තාවධා[තාවධා[තාව    
 மாேஹா நீ� வழ�க தி�ட� : ெகா�ளள�    

MAHO WATER SUPPLY SCHEME : CAPACITY 
2147/’11 

 

2222. . . . ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ජල ස2පාදන හා ජලාපවහන අමාතNCමාෙග$ ඇ¬ පශ්නය - 
(1):   

(අ) (i) මහව පාෙ{�ය ෙGක2 බල පෙ{ශෙ], මහව 
නගරෙ] ජල අවශNතා ස�රා¤ම සඳහා 2005 
ව�ෂෙ] අග භාගෙ]I ඉ+ කරන ලද මහව ජල 
ස2පාදන ෙයොජනා කමය ජනතා අj`යට ප0 
කරන ලද +නය කවෙ�ද; 

 (ii) එ� ධා[තාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ යටෙ0 ප`ලා ප®G සංඛNාව ෙකොපමණද; 

ය$න එCමා සඳහ$ කර$ෙන�ද? 

(ආ) (i) එම ජල ස2පාදන කමය සඳහා 
ඇස්තෙ2$Cගත |දල හා ,යද2 ° |දල ෙව$ 
ෙව$ වශෙය$ ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉ+ op2 ht කරන ලද අය ක®"$ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ප`පාදන ෙව$ කළ අය ක®"$ද; 

 (iv) එ� ව�තමාන ත00වය කවෙ�ද; 

ය$න එCමා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙන�ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ න2,  ඒ ම$ද? 

 
  நீ� வழ�க	, வ�காலைம��� சைப அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) மாேஹா பிரேதச ெசயலாள� ஆ&ைக� பிரேதச'தி	 மாேஹா நகர'தி( நீ�' ேதைவைய� )�'தி ெச*வத+காக 2005ஆ/ ஆ0�( இ2தி� ப3தியி	 நி�மாணி�க�ப�ட மாேஹா நீ� வழ�க	 தி�ட/ ம�க&�3 உாிைம ைகயளி�க�ப�ட திகதி யாெத(பைத6/; 
 (ii) அத( ெகா8ளள9 யாெத(பைத6/; 
 (iii) அத( கீ: பயனைட6/ 3;/ப�களி( எ0ணி�ைக யாெத(பைத6/ அவ� 3றி�பி;வாரா? (ஆ) (i) ேம+ப� நீ� வழ�க	 தி�ட'தி+காக மதி�?; ெச*ய�ப�ட பண' ெதாைக ம+2/ ெசலவிட�ப�ட பண' ெதாைக ெவ@ேவறாக யாெத(பைத6/; 
 (ii) 3றி'த நி�மாண'ைத ேம+ெகா0டவ�க8 யாவ� எ(பைத6/; 
 (iii) அத+காக நிதி ஒB�கீ; ெச*தவ�க8 யாவ� எ(பைத6/; 
 (iv) அத( த+ேபாைதய நிைல யாெத(பைத6/ அவ� இ�சைபயி	 அறிவி�பாரா? (இ) இ(ேற	, ஏ(? 
 

 
asked the Minister of Water Supply and Drainage: 

(a) Will he state - 

(i) the date on which Maho Water Supply 

Scheme, which was constructed in the latter 

part of the year 2005 to cater to the water 

requirements of Maho town in Maho 

Divisional Secretary's Division was 

commissioned; 

(ii) the capacity of the aforesaid scheme; and 

(iii) the number of families benefitted by the 

aforesaid scheme? 

575 576 
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(b) Will he inform this House - 

(i) separately,  the estimated cost and the actual 

expenditure of the aforesaid water supply 

scheme; 

(ii) the persons who carried out the construction 

work of the aforesaid scheme; 

(iii) the persons who allocated funds for the 

aforesaid scheme; and 

(iv)  the current position of the aforesaid scheme? 

(c) If not, why?  
ග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, එම පශ්නයට �BCර 
ෙමෙසේj. 

(අ)  (i)  2012 මා�C 24 +න. 

   (ii) +නකට 1,500M3 j. 

  (iii) ප®G 3,000 j. 

(ආ) (i)  මහව, �කවැර�ය ඒකාබ{ධ ජල ෙයෝජනා වNාපෘ`ෙ] 
ඇස්තෙ2$Cගත |දල "�යG aJයන 723.0o. එ� 
,යද2 ° |දල "�යG aJයන 786.0o. (වැT�ර ,යද2 
අ,�ශA්ත ,යද2 යටෙ0 �යවා ඇත.)  

  (ii) පාෙ{�ය ෙකො$තා0ක"ව$ ම±�. පධාන 
ෙකො$තා0ක"ව$ෙ\ න2 පහත සඳහ$ කරa.  

1. ඇ�ෙසස් ඉං §�ය[$ 
2. hංහ Tවෙලො¦ම$v 
3. ෆjනjv ලංකා පjෙවv Jaට³ 
4. ඉ�" }Gඩ�ස් 
5. ෙ�.�.ෙපොෙජ�vස් ඉ$ටනැෂනG පjෙවv Jaට³ 
6. [ෙකෝමා ක$ස්ට�ෂ$ ඉං§�ය�ස් 
7. ෙජනරG ෙසේGස් ක2පැ� (පjෙවv Jaට³) 
8. ඇනJ�කG ඉ$ස්ටෘම$v පjෙවv Jaට³  
 

(iii) ~ ලංකා රජෙ] පා\ධන අර|ද J�.  
 

(iv) මහව �කවැර�ය ඒකාබ{ධ ජල ෙයෝජනා කමය 
සඳහා ජලය ලබා ගk ලබ$ෙ$ මාගGල වැෙව�. 
ඊට kt[$ ඉ+ කර ඇ` ජල ප,තාගාරය මe$ 
ජලය �[ht ෙකොට ඉ$ ෙකොටස� ෙබෝෙගොGලාගම 
ඉ+ කර ඇ` µගත ජල ටැංoය� හරහා මහව ජල 
�iන ෙවත ෙපො2ප කරk ලබj. දැT �යං 
ත00වය$ පව`න අවස්ථාවලI මාගGල වැව h¶ 
යන බැ,$ ,කGපය� ෙලස දැt" ඔෙය$ ලබා 
ග$නා �aත ජල පමාණයo$ ප,තාගාරය 
·යා0මක කරk ලබj. එම අවස්ථාවලI පමණ� 
මහව ෙත� ජල සැපbම අඩාළ Rම ht වන අතර, 
වැh කාල.�ක ත00වය$�I ෙ2 ස2බ$ධෙය$ 
oht ගැටiමය ත00වය� පැන ෙනොන±න බව 
ද$වk කැමැ0ෙතa. ව�තමානෙ] ත00වය 
සලකා බැ¤ෙ2I ප� eය කාලය Cළ පැවැ` දැT 
�යං ත00වය ෙහේC ෙකොට ෙගන මාගGල වැව h¶ 
ෙගොස් `y අතර, ෙ2 වන ,ට ව�ෂාපතනය 
ලැෙබa$ පව`න බැ,$ මාගGල වැෙ) ජල 
ධා[තාව ව�ධනය ෙවa$ පව¥.  

(ඇ) පැන ෙනොන¸.  

ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මෙ\ පළ|ෙව� අC" 
පශ්නය ෙමයj. ග" ඇම`Cම�, මහව +ගන පෙ{ශෙ] සාදා 
`ෙබන ෙ2 �iෙන$  ඔබCම$ලා බලාෙපොෙරො0C ®ණා, ප®G 
3,500කට වCර ෙද$න. න|0 අද උෙ{0 කථා කර බැiවාම මට 
දැන ග$න ලැzණා ප®G 100කට තමj දැනට වCර ලැෙබ$ෙ$ 
oයලා.  

 

 ෙ2 ප®G 3,500$ ඉC" අයට "�යG aJයන 786� ,යද2 
කරලා මහව හදා `ෙබන ජල �iෙන$  ජලය  ලබා Iමට  අවශN 
කටbC කර$ෙ$ කවදාද oයා මම අහ$න කැමැ`j. ප®G 
 hයයකටj දැනට ජලය සපය$ෙ$.   

  
ග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අ�� අයට ජලය ලබා Iම සඳහා අවශN ප`පාදන සලසා 
`ෙබනවා. මා කJ$ සඳහ$ කළ ප[+ මහවට ජලය අ`ෙ�කව 
සැප¹ම සඳහා දැනට ඉ+ ෙවa$ පව`න අ��0 වNාපෘ` ෙදක -
�කවැර�ය සහ වා[යෙපොල- ම±$ කටbC කරනවා. මහව සහ 
දළඳාගම අවට ග2මාන ආºතවj ප®G C$දාස් ප$hයය 
ඇස්තෙ2$C කරලා `ෙබ$ෙ$. 
 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
තව අC" පශ්න `ෙබනවාද? 

 
ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ජලය ලබා ෙද$ෙ$ ෙ2 වNාපෘ`ෙය$ ,තර� ෙනොෙවjද? 

ප®G 3,500ටම ජලය ලබා ෙද$න ඔබCමා බලාෙපොෙරො0C ව$ෙ$ 
ෙවන0 කමෙ)දයකටද? 

 
ග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ස2»�ණ ධා[තාවට ෙ2 ෙයෝජනා කම ෙදකම -�කවැර�ය 
සහ වා[යෙපොල ෙදකම- හමාර කර$න ඕනෑ. දැනට `ෙබන 
ෙයෝජනා කමය අkව අ� බලාෙපොෙරො0C වනවා, දැt" 
ඔෙයk0 ඉ+[ෙ]I අපට වCර ලබා ග$න ��ව$ ෙවj oයලා. 

 
ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ඒ oය$ෙ$ one hundred plus; Thirteen Plus  ෙනොෙවj. 
මෙ\ C$වැ� අC" පශ්නය ෙමයj. 
 
ග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මා ද$ෙ$ නැහැ, ඔබCමා oයන ඉල�ක2 ෙමොනවාද 
oයලා. 
 
ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

Thirteen  Plus ඔබCමාලාට +රව$ෙ$ම නැහැ ෙ$. ඒකj 
මම o)ෙ). [බාධා op2]  Thirteen Plus +රව$ෙ$ නැ` 

577 578 



පා�Jෙ2$Cව 

කv�ය ඉ$නවා. ෙපෙනනවා ෙ$, දහCන o)ව ගම$ 
නැ±�නවා. කථා ෙදක� නැහැ. [බාධා op2] ඕක one thousand  

plus. Thirteen Plus ෙනොෙවj. o)ව ගම$ නැ±vටා. තව 
ක®"ව0 ඉ$නවාද, නැ±�න කv�ය? නැහැ ෙ$.  

 

ග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒ....එ�එ�එ�එ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතා    
(மா��மி� அ�ஹா; ஏ.எ�.எ#. அ>வ�) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඉ$නවා. 

 
ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

වා�ෙ{ව මහ0තයා නැ±�නවා Thirteen Plus වලට. අෙන� 
අය minusවලටj නැ±�$ෙ$.  

 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, C$ෙව� අC" පශ්නය 
ෙමයj.  

 

ග" +ෙ$ෂ් .ණව�ධන ඇම`Cම�, දැ$ ඔබCමා0 ද$නවා 
වට ර®2 පමාණය අT 12� ,තර වන Bඳකට "�යG 7,500 
ගණෙ$0, ඊට වැT වට ර®2 පමාණය� `ෙබන Bඳකට "�යG 
7,500 ඉඳලා "�යG 15,000, "�යG 20,000 ද�වා වැT වන 
,�යට0 Bංවලට බ{ද� ගහ$න හදන බව. ඔබCමා ෙනොෙවj. 
මම ද$ෙ$ නැහැ, වා[මා�ග අමාතNාංශෙය$ අෙ¦ ග" �මG 
h[පාල ද hGවා මැ`Cමා ඒක කරනවාද oයලා. ජල ස2පාදන 
හා ජලාපවහන ඇම`වරයා ,�යට ඔබCමාෙග$ මම අහ$න 
කැමැ`j, කපා ග$නා සාමානN Bඳකට0 "�යG 7,500 
ගණෙ$ Bං බ{ද� ගහලා අ;ම තරෙ2 ෙ2 රෙv a�ස්�$ට 
Bඳ� කපා ග$න `ෙබන අj`වාhකම0 අෙහෝh කර$නද 
ඔබCම$ලා ෙ2 හද$ෙ$ oයලා. 

 
ග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, රජය එවැ� ¥රණය� 
ෙගන නැහැ.  ජල ස2පාදන හා ජලාපවහන අමාතNවරයා හැ�යට 
මා0, ඒ වාෙ\ම වා[මා�ග හා ජල ස2ප0 කළමනාකරණ අමාතN 
ග" �මG h[පාල ද hGවා ඇම`Cමා0 ohම අවස්ථාවක 
එවැ� ¥රණය� ෙගන නැහැ. අමාතN ම�ඩලය0 එවැ� 
¥රණය� අkමත කරලා නැහැ. 

 

ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

මල බ{ද ගහනවාද? 
 

ග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

�ලධා[ෙය� ත|$ට �ෙතන �ෙතන ෙයෝජනා පකාශයට 
ප0 කළාට අෙ¦ රජය ජනතාවාI රජය� හැ�යට එවැ� ෙදය� 
කර$ෙ$ නැහැ. ඒ �සා ත|$නා$ෙසේලා කලබල  ව$න එපා. 
අ� එෙහම ෙදය� කර$ෙ$ නැහැ. 

 

ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ඒක මල බ{ද oයලා ගහ$ෙ$0 නැ{ද? 

�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 

පශ්න අංක 3-2195/'11-(1), 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"ணாநாய+க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මම එම පශ්නය අහනවා. 

 
ග" �තාංජන .ණව�ධන මහතා ග" �තාංජන .ණව�ධන මහතා ග" �තාංජන .ණව�ධන මහතා ග" �තාංජන .ණව�ධන මහතා     
(மா��மி� கீதா/ஜன �ணவ�தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, |දG හා කම ස2පාදන 

අමාතNCමා ෙවkෙව$ මා එම පශ්නයට �BCර Iම සඳහා 
මාසයක කාලය� ඉGලා h�නවා. 

 
පපපපශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලIශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලIශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලIශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලI....    வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

,ශ්ව,දNා,ශ්ව,දNා,ශ්ව,දNා,ශ්ව,දNාල පල පල පල පජාවට �වාස ජාවට �වාස ජාවට �වාස ජාවට �වාස :  :  :  :  පපපප`පාදන `පාදන `පාදන `පාදන     ப�கைல�கழக ச
க�தின��� ��க�: நிதி ஒ��கீ� 
HOUSING FOR UNIVERSITY COMMUNITY: FUNDS 

ALLOCATED 

                 2225/’12 

4444.  .  .  .  ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඉ+op2, ඉං§ෙ$" ෙසේවා, �වාස හා ෙපොt පහ�ක2 
අමාතNCමාෙග$ ඇ¬ පශ්නය - (1):   

(අ) ම�$ද A$තන ඉ+[ දැ�ම ප`ප0` මාලාෙ) "සැමට 
�වස� - �තට ෙසවණ�" වැඩ �Bෙවළ යටෙ0, 
,ශ්ව,දNාල පජාෙ) �වාස අවශNතාව ස2»�ණ opම 
සඳහා �වාස 5000� ඒ ඒ ,ශ්ව,දNාල අවට ඉ+ කර 
Iමට ෙහෝ ඒ සඳහා �t� ඉඩ2 කැබැGල� ලබා Iමට 
අවශN ප`පාදන ෙව$ කරන බවට ෙපොෙරො$tව� I 
ඇ` බව එCමා ද$ෙන�ද? 

(ආ) (i) ඉහත වැඩසටහන සඳහා ප`පාදන ෙව$ කර 
` ෙ£ද;  

 (ii) එෙසේ න2, ෙව$ කළ |� |දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප`පාදන ෙව$ කර ඇ0ෙ0 �වාස ඉ+ 
opමටද; ෙනොඑෙසේ න2, ඉඩ2 කැබJ ලබා 
Iමටද; 

ය$න එCමා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙන�ද?      

(ඇ)  ෙනොඑ ෙසේ න2, ඒ ම$ද? 

 நி�மாண, ெபாறியிய ேசைவக�, �டைம��, ெபா� வசதிக�  அைம�சைர� ேக�ட வினா:  (அ) மஹி$த சி$தைன ெதாைல ேநா�&� ெகா�ைககளி 
"සැමට �වස� - �තට ෙසවණ�" ேவைல(தி�ட(தி) கீ+, பகைல�கழக ச-க(தினாி) &.யி/��( ேதைவைய 0�(தி ெச1வத2காக 5000 �5கைள அ$த$த பகைல�கழக6க7�& அ/கி நி�மாணி�பத2& அல� அத2&� ெபா/(தமான 

579 580 

[ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා] 
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காணி(�8ைட வழ6&வத2&( ேதைவயான நிதி ஏ2பா�.ைன ஒ��&வதாக வா�&;தி அளி�க� ப�5�ளெத)பைத அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) ேம2ப. நிக+�சி(தி�ட(��& நிதி ஒ��க� ப�5�ளதா எ)பைத?@; 
 (ii) ஆெமனி, ஒ��க�ப�ட ெமா(த� பண( ெதாைக எBவளெவ)பைத?@; 
 (iii) ேம2ப. நிதி ஏ2பாடான� �5கைள நி�மாணி�பத2காகவா அல� காணி(�85 கைள வழ6&வத2காகவா ஒ��க�ப�5�ள� எ)பைத?@ அவ� இ�சைப�& அறிவி�பாரா? (இ) இ)ேற, ஏ)? 
 
 asked the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities: 

(a) Is he aware that a pledge was made under the 

“සැමට �වස� - �තට ෙසවණ�” programme of 

the "Mahinda Chintana - A Vision for the Future" 

manifesto that funds would be allocated to build 

5,000 houses around the relevant universities or 

to provide a suitable plot of land for that purpose 

in order to fulfil the housing need of the 

university community? 

(b) Will he inform this House - 

(i) whether funds have been allocated for the 

above purpose; 

(ii)  if so, the total amount of money so allocated; 

and 

(iii) whether those funds have been allocated to 

build houses or to provide plots of land? 

(c) If not, why?  
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා ,මG Rරවංශ මහතා ,මG Rරවංශ මහතා ,මG Rරවංශ මහතා ((((ඉ+op2ඉ+op2ඉ+op2ඉ+op2,,,,    ඉං§ෙ$" ෙසේවාඉං§ෙ$" ෙසේවාඉං§ෙ$" ෙසේවාඉං§ෙ$" ෙසේවා,,,,    
�වාස හා ෙපොt පහ�ක2 අමාතN�වාස හා ෙපොt පහ�ක2 අමාතN�වාස හා ෙපොt පහ�ක2 අමාතN�වාස හා ෙපොt පහ�ක2 අමාතNCමාCමාCමාCමා) ) ) )     
(மா��மி� விம� @ரவ�ச -  நி�மாண, ெபாறியிய� ேசைவக�, @டைம!�, ெபா- வசதிக� அைம�ச�) 
(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 

Engineering Services, Housing and Common Amenities) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, එම පශ්නයට �BCර 
ෙමෙසේj. 

(අ) ඔ). 

(ආ) (i) ඔ). 

 (ii) 2011 වසෙ� "�යG }Jයන 01j. 

 2012 වසෙ� "�යG aJයන 682j. 

 (iii) ෙමම ප`පාදන උපෙයෝ� කර ග�a$ ඒ ඒ 
,ශ්ව,දNාල සC ඉඩ2වල �වාස ඉ+ op2 
කටbC ht ෙවa$ පව¥. 

(ඇ) පැන ෙනොන¸. 

�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 

ග" ම$gCම�, පළ|ෙව� අC" පශ්නය අහ$න. 
 

ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, ග" ඇම`Cමා සඳහ$ 
කළා 2011 I "�යG }Jයන එක�0, 2012 I "�යG aJයන 
682�0 ෙව$ කළ බව. ඒ oය$ෙ$ ,ශ්ව,දNාල පජාවෙ\ 
�වාස අවශNතා සඳහා �වාස 5,000� සඳහා 2011 I "�යG 
}Jයනය� ෙව$ කළා oයලාද? 

 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� �ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

නැහැ. ඔබCමා අහලා `ෙබ$ෙ$ �වාස 5,000 සඳහාම 
ෙව$ කළ |දල ෙනොෙවj. 

 

ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඒ ගැන තමj මම අහ$ෙ$.  

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� �ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබCමා අහනවා, "ඉහත වැඩසටහන සඳහා ප`පාදන ෙව$ 

කර `ෙ£ද, එෙසේ න2, ෙව$ කළ |දල ෙකොපමණද?" oයලා. 
දැ$ අ®"t ෙදකj ෙග,ලා `ෙබ$ෙ$. ඒ අ®"t ෙදක Cළ ඒ 
�වාස 5,000ටම |දG ෙව$ ෙකෙර$ෙ$ නැහැ. ඒෙක$ ඒ 
අ®"{දට ඔෙරො0C ෙදන පමාණයට තමj, |දG ෙව$ කර 
`ෙබ$ෙ$.  ඒ අkව ෙ2 වැඩ �Bෙවළ ආර2භ ෙවලා `ෙබනවා.  

 

ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මෙ\ පළ|වැ� අC" 
පශ්නය ෙමයj. ඔබCමා වග Ðෙම$ පකාශ කර$ෙ$ �වාස 
5000� ඉ+ opම සඳහා 2011 ව�ෂෙ] "�යG }Jයන එක� -ඒ 
oය$ෙ$ "�යG aJයන 1000�-  

 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� �ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ �වාස 5000ටම ෙනොෙවj, ග" ම$gCම�. 
 

ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    

(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මම අහ$ෙ$ �වාස 5000 ගැනj.  
 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� �ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

හ[, හ[.  �වාස 5000� හද$ෙ$ අ®"t Ðය� ඇCළතද?  
 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මම අහ$ෙ$ අ®"t ගණන ෙනොෙවj. මම අහ$ෙ$ 
ප`පාදන ගැනj. 

581 582 



පා�Jෙ2$Cව 

 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ග" ම$gCම�, ප`පාදන oයන ඒවා ෙව$ ව$ෙ$ 
ෙමෙහමj. අ®"t 5� ඇCළත �වාස 5000� හද$න 
බලාෙපොෙරො0C ෙවනවා න2, පළ|වැ� අ®"{ෙ{ �වාස 
5000ටම ප`පාදන ෙව$ ව$ෙ$ නැහැ.  පළ|වැ� අ®"{දට 
අදාළ ෙකොටසට |G අ®"{ෙ{ ප`පාදන ෙව$ ෙවනවා.  ඒ අkව 
තමj මම oය$ෙ$ පළ|වැ� අ®"{ෙ{ -2011 වසෙ�I- 
"�යG }Jයන එක� ෙව$ ®ණා; 2012 වසෙ�I "�යG 
aJයන 682� ෙව$ ®ණා oයලා.  

 

ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

"�යG }Jයන 682�? 
 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

"�යG }Jයන එක� සහ "�යG aJයන 682�.  එතෙකොට 
ෙදෙ�ම එකCව "�යG }Jයන එක�0 aJයන 682�.   

 

�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවැ� අC" පශ්නය. 
 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එතෙකොට ඒ |දGවJ$ දැ$ ඒ වැඩ �Bෙවළ ආර2භ ෙවලා 
`ෙබනවා. එය ය$ෙ$ �වාස 5000 ඉල�කයට තමj.  

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මෙ\ පළ|වැ� අC" 
පශ්නය තමj- 
 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
දැ$ පළ|වැ� අC" පශ්නය C$ පාර� ,තර ඇ�වා.  
 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

නැහැ, නැහැ. මෙ\ පළ|වැ� අC" පශ්නය මම හ[යට 
ඇ�ෙ) නැහැ.  

 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඕක ෙ$ oය$ෙ$. ෙපොT වංචාව� ෙ$.  ෙපොT ෙපොT 

වංචාවGම කර$න හදනවා ෙ$.  
 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මෙ\ පළ|වැ� අC" පශ්නය ඇ�ෙ) නැහැ. 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අර නායකCමාට එෙර�ව0 වංචාවG කර$න හදනවා.  ඒක 

ෙ$, ෙවලා `ෙබ$ෙ$.  

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මෙ\ පළ|වැ� අC" 
පශ්නය මම ඇ�ෙ) නැහැ. 

 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

නායකCමාෙ\ ප�ස් එකට0 ෙපොකv ගහනවා. ඒ වාෙ\ ෙ2 
පශ්නවලට ෙදන උ0තර0 ෙපොකv ගහ$න එපා.  

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
අC" පශ්න Cන� ඇ�වා. උ0තර හතර� t$නා.  

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

නැහැ, නැහැ.  එCමා හ[යට ලබා t$න ද0තය$ ගැනj මම 
ඇ�ෙ). මෙ\ පළ|වැ� අC" පශ්නය ඔබCමා ෙව$ කරන ලද 
ඒ |දG පමාණෙය$ ෙ2 වන ,ට �වාස- 
 
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මම ෙනොෙවj. මම ෙව$ කර$ෙ$ නැහැ, ජනා�ප`Cමා 
තමj |දG ෙව$ කර$ෙ$.  

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඔබCමාෙ\ ෙමෙහයRෙම$-  

�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග" ඇම`Cම�, පශ්නය අහලා ඉවර වන ෙත� ඉ$න.  

නැ0න2 තව0 පශ්න වැල� අහj.  
 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඇම`Cම�, ඔබCමාෙ\ ෙමෙහය Rෙම$ ·යා0මක වන ෙ2 
වැඩසටහෙ$ ෙව$ කර `ෙබන "�යG aJයන 1682$ ෙ2 වන 
,ට ,ශ්ව,දNාල පජාවෙ\ �වාස අවශNතාවෙය$ ෙකොපමණ 
පමාණය� ස2»�ණ කර `ෙබනවාද? 
 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එයට �BCර ෙමයj. අ\�+ග ,ශව්,දNාලය දැනට ආර2භ R 

`ෙබනවා, ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�. ත� �{ගල �වාස 
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ඒකක 10� ආර2භ R `ෙබනවා. ප®G �වාස ඒකක ෙදක� 
ආර2භ R `ෙබනවා. ÑෂNය$ 100� සඳහා ෙ$වාhක ඒකක 
ආර2භ R `ෙබනවා.  ඒ අkව ෙව$ කළ |දල -"�යG aJයන 
149�- දැ$ ආෙයෝජනය කර `ෙබනවා.  

 

ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග" ඇම`Cම�, මම ඒකක ගැන ෙනොෙවj ඇ�ෙ). �වාස 
5000$ �වාස Ðය� ස2»�ණ කර `ෙබනවාද oයාj ඇ�ෙ). 
අහන පශ්නයට උ0තර ෙද$න. 

 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඉ`$, ෙද,යෙ$! මම ඒකට තමj උ0තර Iෙගන එ$ෙ$. 

  
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ඒ ඇ¬ පශ්නයට ඇම`Cමා උ0තර t$නාද? 
 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
නැහැ. උ0තරය t$ෙ$ නැහැ. ෙකොෙහේද ය$ෙ$ මGෙG 

ෙපොG වාෙ\ එක�j o)ෙ). 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
උ0තර t$නාද නැ{ද oයා ¥$t කරන එක ඇම`Cමාෙ\ 

අj`ය. ග" ඇම`Cම�, ග" ම$gCමා ඔබCමාෙග$ පශ්නය� 
ඇ�වා. ඒ පශ්නයට ඔබCමා �BCර t$නාද? 

 
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මට �BCර ෙද$න ඉඩ ෙද$ෙ$ නැහැ. 
 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
�BCර ෙද$න ඉඩ ෙද$ෙ$ නැ`i. ම$gCමා, ඔබCමා 

පශ්නය අහලාj `ෙබ$ෙ$. ක"ණාකර, �BCර ෙද$න ඉඩ 
ෙද$න.  

 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම අහලා `ෙබන ,�යට තා0තා න2 ඔෙහොම නැහැ.  
 

�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
�BCර Iලා අවස$ කර$න ඉඩ ෙද$න.   
 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම දැ$ �BCර ෙදනවා, ග" ම$gÓමා. �BCර oයා 

අවසාන වන  C" ෙපො³ඩ� අහ ෙගන ඉ$න.  

අ\�+ග ,ශ්ව,දNාලය ගැන මම කJ$ o)වා. ඔබCමා 
ඇ�ෙ) දැනට ෙමොනවාද පට$ අරෙගන `ෙබ$ෙ$ oයාj.  

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

�වාස ගණන. 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ෙවන ෙවනම oයලා ඔ�ෙකොම එකC කරලා oය$න 
හද$ෙ$. එෙහම o)වාම ෙහොඳj ෙ$ද? 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ෙබොෙහොම ෙහොඳj. 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
වයඹ ,ශ්ව,දNාලෙ] මාකÕර අධNයන කා�ය ම�ඩල �ල 

�වාස සංÐ�ණය එතැන හැෙදනවා. ඊළඟට ඌව ෙවGලස්ස 
,ශ්ව,දNාලෙ] අධNයන කා�ය ම�ඩල �ල �වාස 45� 
හැෙදනවා. ෙජNෂ්ඨ කා�ය ම�ඩල ප®G �වාස 6� හැෙදනවා. 
යාපනය ,ශ්ව,දNාලෙ]  ෛවදN �ල �වාස 14� හැෙදනවා. 
සබරග|ව ,ශ්ව,දNාලෙ] අනධNන ෙසේවක �ල �වාස (ත� 
�{ගල) ඒකක 32� හැෙදනවා. ෙ2 ,�යට ග0ෙතො0 "�යG 
aJයන 447කට වැT |දල� දැනට වැය කර ඊට අදාළ �වාස 
පමාණය� ඇ` R `ෙබනවා.  

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
උ0තරය හ[ ෙ$. දැ$ ෙදවන අC" පශ්නය. 
  
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මෙ\ ෙදවන අC" පශ්නය 
ෙමයj.  

 

ග" ඇම`Cමාෙ\ �BCෙ�I සඳහ$ කළා, දැනට "�යG 
aJයන 447� වැය කර �වාස තනා `ෙබනවා oයලා. 2011 
ව�ෂයට �වාස තැ�මට ඔබCම$ලා "�යG aJයන 1000� -
"�යG }Jයනය�- ෙව$ කළා. එතෙකොට ඒ "�යG 
}Jයනෙය$ "�යG aJයන 447ක �වාස පමාණය� තමj 
දැනට හැ+ලා `ෙබ$ෙ$.   

 
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ග" ම$gCම�, ඒ පමාණයක වැඩ අවස$ ෙවලා `ෙබනවා. 
 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග" ඇම`Cම�, ඔබCමා සඳහ$ කළා 2011 අ®"{දට 
�වාස ෙවkෙව$ "�යG aJයන1000� ෙව$ කළා oයලා.  ඒ 
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පා�Jෙ2$Cව 

oය$ෙ$ "�යG }Jයනය� oයන එකj. ඒ වාෙ\ම 
ඔබCමාෙ\ �BCෙර� සඳහ$ කළා, දැනට  හදා  `ෙබන �වාස  
සඳහා වැය කර `ෙබ$ෙ$ "�යG  aJයන 447� oයලා.   

 

මම අහ$ෙ$ ෙ2 කාරණයj. 2011 I ෙව$ ®( "�යG 
aJයන 1000$ ඉ`[ "�යG aJයන ප$hය ගණන� ආප� 
මහා භා�ඩාගාරයට eයාද?  

 
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මට දැ$ ෙ0ෙරනවා 

නාය�මාට `ෙබන පශ්නය ෙලෙහh පහ� පශ්නය� ෙනොෙවj 
oයලා.   
 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග" ඇම`Cම�, ඔබCමා මෙ\ පශ්නයට උ0තර ෙද$න.  
 
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
oයන ෙ{ ෙ0ෙර$ෙ$ නැ` ®ණාම, ර�G ,කමhංහ 

මහ0මයාට `ෙබන අමා"ව ෙකොපමණද oයන එක මට දැ$ 
ෙ0ෙරනවා, ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�.  

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, ෙමCමා පශ්නයට උ0තර 
ෙද$ෙ$ නැහැ. 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග" ඇම`Cම�, ක"ණාකරලා පශ්නයට �BCර ෙද$න.  
 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, අහන පශ්නයට උ0තර 
ෙද$න oය$න.   
 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ෙ2ක බරපතළ පශ්නය�.  

ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

සGJ �ක ආප� මහා භා�ඩාගාරයට යවලා.  
 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම උ0තර  ෙද$න2 ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�. 

ෙමCමා �තා ෙගන ඉ$ෙ$,- [බාධා op2] 
 

�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! පශ්නයට උ0තර ෙද$න. 
 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
"�යG aJයන 447ක ෙගවG හැ+ලා ඉවරj oයන එකj අ� 

ෙ2 oය$ෙ$. ඉ`[ ඒවාෙ] ආර2භ ෙවලා වැඩ ෙකෙරa$ 
පව`නවා. තව ඒවාෙ] වැඩ ආර2භ ෙව$න �යaතව `ෙබනවා. 
ග" ම$gCම�, ෙ2 |දG අෙ¦ අමාතNාංශය  හරහා ෙනොෙවj 
,ශ්,වදNාලවලට ෙයො| ෙව$ෙ$. ෙ2 |දG උසස් අධNාපන 
අමාතNාංශය හරහා ,ශ්ව,දNාලවලට ස්වා�නව ෙව$ 
ෙකෙරනවා. ,ශ්ව,දNාලවJ$ තමj ඔ®$ෙ\ අවශNතාව$ට 
අkÖල ,�යට ඒ ඉ+ op2 කටbC කර ෙගන ය$ෙ$.   

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

එය මම ඇ¬  පශ්නයට �BCර ෙනොෙවj. 
 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබCමා ඇ¬ පශ්නයට තමj මම උ0තර ෙද$ෙ$.  හැබැj 

ඔබCමාට ඕනෑ උ0තරය ෙනොෙවj. මම ෙද$ෙ$, ඔබCමා අහ� 
පශ්නයට අදාළ උ0තරය. ඔබCමා ඉGලන උ0තර ෙද$න මට 
බැහැ.  

 

ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    

(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, ෙපො³ඩ� සාධාරණ 
ෙව$න ඕනෑ. මම  පශ්නය ඇ�වාම එCමා o)වා, "�යG 
aJයන 447j ,යද2 කරලා `ෙබ$ෙ$ oයලා. මම අහ$ෙ$, 
2011 ව�ෂයට ෙව$ කර� |දJ$ ඉ`[ "�යG aJයන ප$hය 
ගණනට ෙමොක�ද ®ෙ� oයලාj. 

 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබCමා ෙ0"2 ග0ත ,�ය වැM+j. මම o)වාය oයලා 

ඔබCමා oය$ෙ$ ෙමොක�ද? 
 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඔබCමාෙ\ �BCෙ�I ඔබCමා සඳහ$ කළා, දැනට 
,ශ්ව,දNාල පජාවෙ\ අවශNතාව ෙවkෙව$ "�යG aJයන 
447ක �වාස ස2»�ණ කරලා `ෙබනවා oයලා.  

 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
වැඩ අවස$ කරලා `ෙබනවා. 
 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඒ වාෙ\ම ඔබCමාෙ\ �BCෙර� ඔබCමා සඳහ$ කළා, 
2011 වසෙ� "�යG }Jයනය� ෙ2 සඳහා ෙව$ කළා oයලා. 

587 588 

[ග" ස§0 ෙපේමදාස මහතා] 
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"�යG }Jයනය� oය$ෙ$ "�යG aJයන දාහ�. "�යG 
aJයන දාෙහ$ අ; කර$න "�යG aJයන හාරhය 
හතBස්හත�. ඉ`[ සGJවලට ෙමොක�ද ®ෙ�?  

 
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඉ`[ සGJවලට තවම වැඩ ෙකෙරනවා. 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
2011 ව�ෂෙ]? 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔ). 

ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඉ`[ |දG ආප� මහා භා�ඩාගාරයට යැ)වා. එෙහමද? 

 
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක ,ශ්ව,දNාල උප�ලප`Cම$ලාෙග$ අහ$න. 

ත|$නා$ෙසේ ද$නවා, �ට කJk0 සංව�ධන කටbC සඳහා 
,ශ්ව,දNාලවලට යවා `ෙබන |දG ඒ අ®"{ද Cළ �යaත 
අර|( ෙවkෙව$ ෙයොදව$ෙ$ නැCව ආප� භා�ඩාගාරයට 
eය අවස්ථා  `ෙබන බව. 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

එෙහන2 ඔබCමා ඒක �Bග$නවා? ඒකj මට දැන ග$න 
ඕනෑ. ෙබොෙහොම ස්C`j.  

 
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ග" ම$gCම�, ෙ2 කටbC ස2»�ණෙය$ `ෙබ$ෙ$ 

,ශ්ව,දNාල උප�ලප`Cම$ලා යටෙ0j. ෙමCමාට වJෙග 
පෑeලා.  

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග" ම$gCම�, ඔබCමාෙ\ C$වැ� අC" පශ්නය 

අහ$න. 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මම ස්C`ව$ත ෙවනවා 
ග" ඇම`Cමාට. එCමා �Bග$නවා, ,ශ්ව,දNාල පජාවෙ\ 
�වාස ෙවkෙව$ ෙව$ කර� සGJ �ක ආප� මහා 
භා�ඩාගාරයට යවලා `ෙබනවා oයලා. 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නැහැ, මම �Bග0ෙ0 නැහැ. [බාධා op2] ෙමොෙළේ 

අමා"ව�.  
 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මෙ\ C$වැ� අC" පශ්නය ෙමයj.        

 
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
�ට� ජනා�ප`Cමාෙ\ �තාට ෙමෙහම අස�පය� 

`ෙබනවා oයලා මම �Cෙ) නැහැ. 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

අෙ¦ ග" ඇම`Cමාෙග$ මම අහ$න කැමැ`j, ම�$ද 
A$තන ඉ+[ දැ�ෙ2 සඳහ$ව `ෙබන ආකාරයට ,ශ්ව,දNාල 
පජාවෙ\ �වාස අවශNතාව ස2»�ණ කර$නට -ප$දහසක 
�වාස අවශNතාව ස2»�ණ කර$නට- ආශ්ච�යව0 ~ ලංකාව 
Cළ තව ෙකොපමණ කල� ග$නවාද oයලා. [බාධා opම�] හ[ 
ෙ$. ආශ්ච�යව0 ~ ලංකාව� ෙ$. 

 
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබCමා සC1 ව$ෙ$ අප තව ෙකොපමණ කාලය� 

ග0ෙතො0ද? 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

අහන පශ්නයට උ0තර ෙද$න, ග" ඇම`Cමා.  

 
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
උ0තරය ෙද$න පහ� කර ග$නj මම එෙහම ඇ�ෙ). 

    
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මම ෙබොෙහොම �[htව පශ්න අහ$ෙ$. [බාධා op2] 
ඔබCමාට ෙ0ෙරනවා ෙ$. උ0තර ෙද$න.  

  
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
�tම �[�tj.  [බාධා op2] මට �[ht බව ෙ0ෙරනවා. 

[බාධා op2] 
 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 

කාලය පැය භාගය� e�$ `ෙබනවා. තවම පශ්න හතරj 
අහලා `ෙබ$ෙ$. 
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පා�Jෙ2$Cව 

 ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, ම�$ද A$තන ඉ+[ 

දැ�ෙ2 oයලා `ෙබනවා, ඉ+[ පස් වසර සඳහා තමj ෙ2  
සැල�2 කර `ෙබ$ෙ$ oයා. ඉ`$ එCමාට ගණන හදා ග$න 
oය$න.  දැ$ අ®"t ෙදක� eයාෙ$. ඉ`[ Ðයද oයලා ගණන 
හදා ග$න.  

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඔබCමා ෙ2 උ0තpතර  සභාවට  oය$න. කවදාද ඒ වැඩ 
ඉවර කර$ෙ$?  

 
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒක තමj o)ෙ). ම�$ද A$තන ඉ+[ දැ�ෙ2 oයනවා, 
අ®"t පහ� ඇCළතj ෙ2වා ක ර$ෙ$ oයලා. දැ$ අ®"t 
ෙදක� ගත R `ෙබනවා. ඉ`[ Ðයද? අ®"t Cනj. ගණන 
හැtවාම  ඔබCමාට ෙ0ෙර නවා තව අ®"t Cන0 `ෙබනවා oයා. 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

එතෙකොට ෙ2 අ®"t Cන ඇCළත ෙව$ කරන සGJ ආප� 
යව$ෙ$ නැහැ? [බාධා op2] 

  
 
උC" උC" උC" උC" ----    නැ නැ නැ නැ ෙඟන�ර අධNාෙඟන�ර අධNාෙඟන�ර අධNාෙඟන�ර අධNාපන සංව�ධනය පන සංව�ධනය පන සංව�ධනය පන සංව�ධනය : : : : ආධාරආධාරආධාරආධාර    வட��, கிழ��  க
வி அபிவி�தி : உதவிக� 
DEVELOPMENT OF  EDUCATION IN NORTH AND EAST : AID 
       

    2293/’12 
 
5555. . . . ග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතා    
(மா��மி� அகில விரா; காாியவச#) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam)                                                                                                     

 

අධNාපන අමාතNCමාෙග$ ඇ¬ පශ්නය - (1):  

(අ) bද ජයගහණෙය$ ප� උC" - නැ ෙඟන�ර පෙ{ශවල 
අධNාපන �ෙෂේතෙ] සංව�ධනය සඳහා රජය ,h$ 
ෙගන ඇ` ·යා මා�ග කවෙ�ද ය$න එCමා සඳහ$ 
කර$ෙන�ද? 

(ආ) b{ධෙය$ ප� උC" - නැෙගන�ර පෙ{ශවල 
අධNාපන සංව�ධනය සඳහා,  

 (i) ආධාර ලබාt$ ,ෙ{�ය ආයතන  හා රාජN 
ෙනොවන සං,ධාන කවෙ�ද;  

 (ii) එම එ� එ� ආයතනය මe$ ලබාI ඇ` 
VලNමය ආධාරවල ව�නාකම වා��කව, ෙව$ 
ෙව$ වශෙය$ ෙකොපමණද; 

 (iii) 2009 - 2012 ද�වා රජය ,h$ වා��කව 
කරන ලද |ලN ප`පාදන ෙව$opම අදාළ 
වNාපෘ` අkව, ෙව$ ෙව$ වශෙය$ 
 ෙකොපමණද; 

ය$න එCමා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න2, ඒ ම$ද? 

 க�வி அைம	சைர� ேக�ட வினா: (அ) ��த ெவ�றியி� பி�ன� வட��, கிழ�� பிரேதச"களி� க�வி அபிவி$�தி�காக அரசா"க�தினா� ேம�ெகா%ள&ப�'%ள நடவ)� ைகக% யாைவ எ�பைத �றி&பி'வாரா? (ஆ) ��த�தி��& பி�ன� வட��, கிழ�� பிரேதச"களி� க�வி அபிவி$�தி�காக, 
 (i) உதவி வழ"கிய ெவளிநா�' நி.வன"க% ம�./ அரச சா�ப�ற அைம&0�க% யாைவ எ�பைத�/; 
 (ii) ஒ3ெவா$ நி.வன/ 4லமாக வழ"க& ப�'%ள நிதி ாீதியான உதவிகளி� ெப.மதி ஆ7'வாாியாக தனி�தனியாக யாைவ எ�பைத�/; 
 (iii) 2009-2012 வைர அரசா"க�தினா� ஆ7' வாாியாக ேம�ெகா%ள&ப�ட நிதிேய�பா�' ஒ<�கீ'க% ச/ப=த&ப�ட க$�தி�ட"க>� கிண"க தனி�தனியாக யாைவ எ�பைத�/ அவ� அறிவி&பாரா? (இ)  இ�ேற�, ஏ�? 
 
asked the Minister of Education: 

(a)  Will he state the measures that have been taken by 

the Government for the development of the 

education sector in the Northern and the Eastern 

Provinces after winning the war? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i)  the names of the foreign institutions and non

-governmental organizations that granted 

aid; 

(ii) separately, the value of the financial aid 

given by each of those institutions annually; 

and 

(iii) separately, in relation to the relevant 

projects, the financial provisions allocated 

by the Government annually during the 

period from the year 2009-2012; 

for the development of education in the 

Northern and the Eastern Provinces after the 

war ? 

(c) If not, why? 

 

 

ග"  ගාa× ,§0  ,ජය|�ග"  ගාa× ,§0  ,ජය|�ග"  ගාa× ,§0  ,ජය|�ග"  ගාa× ,§0  ,ජය|�    ද ෙසොjසා මහතා ද ෙසොjසා මහතා ද ෙසොjසා මහතා ද ෙසොjසා මහතා 
( ( ( ( අධNාඅධNාඅධNාඅධNාපන �ෙයෝජNපන �ෙයෝජNපන �ෙයෝජNපන �ෙයෝජN අමාතN අමාතN අමාතN අමාතNCමාCමාCමාCමා))))    
(மா��மி� காமினி விஜி$ விஜய&னி  த ெசாAசா - க�வி பிரதி அைம�ச�) 
(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Deputy 

Minister of Education) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, අධNාපන අමාතNCමා 
ෙවkෙව$ මා එම පශ්නට �BC" ෙදනවා.  
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(අ)  bද ජයගහණෙය$ ප� උC" -නැ ෙඟන�ර පෙ{ශවල 
අධNාපන සංව�ධනය අ+යර 03o$ සම$,ත ෙ).  

 

    01. අවතැ$ ° පාසG ද"ව$ෙ\ අධNාපන �t�ක2 
ෙනොකඩවා පව0වා ෙගන යෑම තහ®" opම. 

 

    02.  නැවත ප+ංA කරRෙ2 පෙ{ශවල ආර2භ කර ඇ` 
පාසGවල අධNාපන කටbC ස්ථා�ත opම.    

   03.  පාසG .ණා0මක සංව�ධන වැඩසටහ$ ·යා0මක 
opම.  

 

        b{ධෙය$ ප� උC" නැ ෙඟන�ර පළා0වල 
අවතැ$°ව$, රජය ,h$ සහන ග2මානවල රඳවා  තබා ෙගන 
පහ�ක2 සැප¹මට �ෂ�කව කටbC කරන ලI. ජනා�ප` 
,ෙශේෂ කා�යසාධන ඒකකය ඒකාබ{ධව නැ  ෙඟන�ර නෙවෝදය, 
උC" වස$තය, වැඩසටහ$වලට සමගා�ව උC"  නැ ෙඟන�ර 
පළා0වල hයi අධNාපන සංව�ධන වැඩසටහ$  සැල�2 opම, 
·යා0මක opම හා �යාමනය opම සඳහා අධNාපන 
අමාතNාංශෙ] ,ෙශේෂ ඒකකය� ��1වන  ලI. සහන ග2මානවල 
h�න පාසG යන වයෙසේ ළ|$ සඳහා පාසG අධNාපනය 
ෙනොකඩවා ලබා Iමට �යවර ග$නා ලI.  

 

ෙම� |G අ+යෙ�I අවතැ$ ° පාසG ද"ව$ෙ\ VJක 
අධNාපන අj`වාhක2 තහ®" opමට තාවකාJකව ඉෙගk2 
මධNස්ථාන ��1වා අධNාප�ක අවශNතා ෙසොයා බලා උAත 
අධNාපන සංව�ධන වැඩසටහ$ ඔ®$ ෙවkෙව$ ආර2භ opමට 
පළා0 හා ෙ�Øය අමාතNාංශය යටෙ0 ෙයෝ§ත වැඩසටහ$ 
ස2බ$�කරණය හා �යාමනය කරන ලI. 

 

 ෙමම±$ සමස්ත උC" හා නැ ෙඟන�ර පළා0වල 
අධNාප�ක අවශNතා (ෙභෞ`ක, VලN හා මානව) ගණනය ෙකොට 
ඒවා ස�රා¤ම සඳහා �යවර ග$නා ලI.  

 

පළ|වැ� අ+යෙ� වැඩසටහ$ පහත අb[$ ෙ).  
 

* සහන ග2මානවල h�න ළ|$ සඳහා අමතර ෙපළ ෙපො0 
කvටල  ලබා Iම,  මසා �ම කළ පාට �ල ඇÕ2 
කvටල එක ළමය�ට 02 බැe$ ලබා Iම. 

 

* පාසG ළ|$ සඳහා ¤ බ; උපකරණ ලබා Iම. 
 

* සරණාගත කඳ®"වල h�න h�$ සඳහා ෙපෝෂණ 
වැඩස ටහ$ ·යා0මක opම. 

 

* පාසG ළ|$ සඳහා ස�පාර�ෂක පහ�ක2 සැප¹ම. 
 

* සහන ග2මානවල h�න 5 ෙශේ�ය ÑෂN0ව, අෙපොස (සා/
ෙපළ), අෙපොස (උ/ෙපළ) h�$ සඳහා ,ෙශේෂ උපකාරක 
ප$` පැවැ0Rම. 

 

* ,ෙශේෂ උපකාරක ප$` සඳහා ෙකොළඹ පධාන පාසGවල 
,ෙශේෂඥ ."ව"$ ෙකොළඹ hට  සහන ග2මාන ෙවත ස` 
අ$තෙ] යැRම. 

  
ෙදවන අ+යර ෙලස,  නැවත ප+ංA opෙ2 ·යාවJය ඇරඹ ූ
ප�, 
 

* නැවත ආර2භ කරන ලද පාසG සඳහා ෙපළ ෙපො0, �ල 
ඇÕ2, �ස්තකාල ෙපො0, ¤ බ; උපකරණ හා ජංගම 
,දNාගාර පහ�ක2 සැප¹ම. 

එකක ව�නාකම "�යG 400,000.00 බැe$ "�යG 
aJයන 98ක ,යදa$ උC" පළාතට �යාෙනෝ 246� සහ 
"�යG aJයන 56ක ,යදa$ නැ ෙඟන�ර පළාතට �යාෙනෝ 
141� ලබා Iම. 

එකක ව�නාකම "�යG 30,000.00 බැe$ "�යG aJයන 
3.6ක ,යදa$ උC" පළාතට ª$ ෙබෝ³ 122� සහ "�යG 
aJයන 15ක ,යදa$ නැ ෙඟන�ර පළාතට ª$ ෙබෝ³ 500� 
ලබා Iම. 

උC" පළාෙ0 පාසG 46� සඳහා "�යG 2,623,113.00� 
ව�නා ,දNා උපකරණ හා රසාය�ක දවN ලබා Iම. 

නැ ෙඟන�ර පළාෙ0 පාසG 45� සඳහා "�යG 
2,566,089.00� ව�නා ,දNා උපකරණ හා රසාය�ක දවN ලබා 
Iම. 

උC" නැ ෙඟන�ර පළා0වල පාසG 27� සඳහා DVD ය$ත 
41� ලබා Iම. (,යදම "�යG 231,650.00j.) 

උC" නැ ෙඟන�ර පළා0වල පාසG 176� සඳහා "�යG 
aJයන 80.5ක ¤ බ; හා උපකරණ ලබා Iම. 

� අලාභ හා� ° පාසGවල නැවත ඉ+ op2 හා 
අi0වැTයාව$ ht ෙකොට පාසල ප`සං,ධානය සඳහා 
කටbC opම. (පාසG සංඛNාව 349j, ,යදම "�යG 
aJයන 545j - ෙGඛන ඇ|(ම 03� ද�වා ඇත.  
ඇ|(ම 03 සභාගතසභාගතසභාගතසභාගත****කරa.) 

� කTන2 ඉෙගk2 වැඩසටහන (ALP) 

� }2 ෙබෝ2බ අවදාන2 අධNාපන වැඩසටහ$ 
·යා0මක opම. 

� ."ව"$ සඳහා ධා[තා සංව�ධන වැඩසටහ$ හා 
ප[ගණක ��( වැඩසටහන (Data Entry Operating) 
·යා0මක opම. 

� ,tහGප`ව"$ හා �ෙයෝජN ,tහGප`ව"$ සඳහා 
කළමනාකරණ ��( වැඩසටහ$ හා ධා[තා සංව�ධන 
වැඩසටහ$ ·යා0මක opම. 

� “උC" aC"” වැඩසටහන ·යා0මක opම. 

 

C$වන අ+යර ෙලස, 

� උC" පළාෙ0 hයiම {,¥jක පාසGවලට ප[ගණක 
ලබා Iම. (එක පාසලකට ප[ගණක 05 බැe$ පාසG 
362කට ප[ගණක 1,810� ලබා I ඇත.) 

� �වන අ,ය� ෙලස ඉංªh භාෂාව, “  භාෂා ~ ලංකා” 
වැඩසටහන පාදක ෙකොට ෙගන පව0වා ෙගන යාම. 

� පාසG බා�ර ඇග¹2 ශ�`ම0 opම. 

� ප`ඵල නැංRමට �,ෙශේÝ වැඩසටහ$ +ය0 opම. 

� හර ,ෂයය$ සඳහා ,ෙශේෂෙය$ ."ව"$ ��( 
opම. 

� {,¥jක පාසG සංව�ධන වැඩසටහන හා ෙපෝ�ත 
පාථaක පාසG සංව�ධනය opම. 

� ALP වැඩසටහන අඛ�ඩව කර ෙගන යාම. 

� ෙදමළ මාධN ප ශ්ෙනෝ0තර, ,ෂය ��ෙ{ශ, ඇග¹2 
වා�තා, ." අ0 ෙපො0 ��0 opම. 

    
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
�BCර සභාගත කෙළො0 පමාණව0 නැ{ද, ග" ම$gCමා? 

593 594 

සංඛNාසංඛNාසංඛNාසංඛNාව   ව   ව   ව       

        උC" උC" උC" උC" 
පළාතපළාතපළාතපළාත    

    නැෙඟන�ර නැෙඟන�ර නැෙඟන�ර නැෙඟන�ර 
පළාතපළාතපළාතපළාත    

පාසG �ස්තකාල සඳහා 
(�1,ෙ2ස,ෙපො0 රා�ක, Rt" 
අGමා[) ¤ බ; කvටල 

     163   166 

ෙඩෝ,$ ෙබෝ³, ඊසG, පැනG ෙබෝ³ 
යනාI Aත කලා උපකරණ කvටල 

     150    400 

ßඩා උපකරණ කvටල      202    370 

                    භා�ඩ ව�ගය භා�ඩ ව�ගය භා�ඩ ව�ගය භා�ඩ ව�ගය     



පා�Jෙ2$Cව 

ග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතා    
(மா��மி� அகில விரா; காாியவச#) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 

ෙමම පශ්නෙ] (ආ) ෙකොටසට �BCර ෙද$න ��ව$ද, ග" 
�ෙයෝජN ඇම`Cමා? 

 

ග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා    
(மா��மி� காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ආයතනද? ෙමය I�ඝ �BCර�, ග" �ෙයෝජN 

කථානායකCම�. මම ෙ2 �BCර සභාගත කර$න2. 
 
ග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතා    
(மா��மி� அகில விரா; காாியவச#) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 

,ස්තර අවශN නැහැ, ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�. (ආ) 
ෙකොටසට �BCර oය$න. 
 
ග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා    
(மா��மி� காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
මම ආයතන �ක0 ෙමොනවාද oයලා oය$න2. 
 
ග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතා    
(மா��மி� அகில விரா; காாியவச#) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 

ආයතන ෙනොෙවj, (ආ) ෙකොටසට අදාළ �BCර ෙමොක�ද? 
 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, (ආ) ෙකොටසට ,තර� �BCර 

Iලා ඉ`[ �ක සභාගත කර$න. 
 

ග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා    
(மா��மி� காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
(ආ) (i) ඇ|(ම 01 - (a) හා 01 - (b)වJ$ දැ�ෙ). 
 

ඇ|(ම 01 - (a) හා 01 - (b)  සභාගතසභාගතසභාගතසභාගත****කරa. 

ග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතා    
(மா��மி� அகில விரா; காாியவச#) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 

ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, (ආ) (i)ට අkව ආධාර ලබා t$ 
,ෙ{ශ ආයතන සහ රාජN ආයතන කවෙ�ද ය$න අවශN නැහැ. 
ඔබCමාට oය$න ��ව$ද ෙකොපමණ පමාණය� ලබා Iලා 
`ෙබනවාද oයලා? 

 

ග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා    
(மா��மி� காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ඔ), oය$න2. ෙව$ ෙව$ වශෙය$ `ෙබනවා. 
 
ග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතා    

(மா��மி� அகில விரா; காாியவச#) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 

ෙකොපමණ පමාණය�ද? 

ග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා    
(மா��மி� காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ෙලෝක බැං�ව -World Bank-, ආhයාk සංව�ධන බැං�ව,  

UNICEF, Save the Children, ඒ ආI වශෙය$. 
 
    (ii) ඇ|(ම 01 - (a) හා ඇ|(ම 01 - (b) � 2වැ� 

¥"ෙව� 2009 ව�ෂය ද, 3වැ� ¥"ෙව� 2010 
ව�ෂයද, 4වැ� ¥"ෙව� 2011 ව�ෂයද, 5වැ� 
¥"ෙව� 2012 ව�ෂයද වශෙය$ ෙව$ ෙව$ 
වශෙය$ ද�වා ඇත. 

 
 (iii) ඇ|(ම 02 � දැ�ෙ).  
 
ඇ|(ම 02 සභාගතසභාගතසභාගතසභාගත****කරa.  

 
(ඇ) අදාළ ෙනොෙ). 
 

****සභාෙ2සය මත තබන ලද ඇ|(2සභාෙ2සය මත තබන ලද ඇ|(2සභාෙ2සය මත තබන ලද ඇ|(2සභාෙ2සය මත තබන ලද ඇ|(2    
   சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட இைண�� : 
   Annexes tabled: 
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597 598 



පා�Jෙ2$Cව 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

599 600 

[ග" ගාa× ,§0  ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා] 



2012 ඔ�ෙතෝබ�  23 

 

 

 
 
 

 
 
 

601 602 



පා�Jෙ2$Cව 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

603 604 

[ග" ගාa× ,§0  ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා] 



2012 ඔ�ෙතෝබ�  23 

 

 

 
 

 
 

605 606 



පා�Jෙ2$Cව 

 

 

 

607 608 

[ග" ගාa× ,§0  ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා] 



2012 ඔ�ෙතෝබ�  23 

 

 

 
 
 

 
 
 

609 610 



පා�Jෙ2$Cව 

 

 

 

611 612 

[ග" ගාa× ,§0  ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා] 



2012 ඔ�ෙතෝබ�  23 

 

 

ග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතා    
(மா��மி� அகில விரா; காாியவச#) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මෙ\ පළ|වැ� අC" 
පශ්නය ෙමයj. ප� eය දවස්වල මාධN ම±$ පචාරය ®ණා, 
උC" පෙ{ශෙ] සංව�ධන කටbC සඳහා එGââඊ සං,ධානෙ] 
ජාතN$තර අංශෙ] නායක ෙ�� ෙනොෙහො0 �මර$ ප{මනාද$ 
නමැ` අය0 රාජN ෙනොවන සං,ධානය� ��1වාෙගන ,ෙ{ශ 
රටවJ$ ආධාර ලබා ග$න කටbC කරලා `ෙබනවා oයලා. ඒ 
�Bබඳව රජය �ෙ)දනය� කළා මම දැ�කා. ග" �ෙයෝජN 
ඇම`Cම�, අධNාපනෙ] සංව�ධනය ෙවkෙව$ කටbC කරන 
ෙමම ආයතන Cළ එම රාජN ෙනොවන සං,ධානය0 `ෙබනවාද 
oයලා මා ත|$නා$ෙසේෙග$ අහ$න කැමැ`j. 

 
ග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා    
(மா��மி� காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ඒක බලා ග$න ��ව$, ඇ|(2 01 `ෙබනවාෙ$. ඒක  

ෙ��ෙ\ද, බා¦පාෙ\ද, �ංA අ2මාෙ\ද oයලා ඔබCමා බලා 
ග$න.   ඒක ඇ|(2 01� `ෙබනවා ෙ$.  

 
ග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතා    
(மா��மி� அகில விரா; காாியவச#) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 

මා එය ඔබCමාෙග$  අහ$ෙ$ ෙ2 කාරණය �සාj.  මා 
�තන ,�යට එGââඊ සං,ධානයට අය0 ,ෙ{ශ රටවල `ෙබන 
, ශාල |දG පමාණය� ගැන තවම ෙහBදර® ෙවලා නැහැ. අ� 
�ට ඉස්සර ෙවලා0 ෙ2 ස2බ$ධෙය$ පා�Jෙ2$Cෙ) පශ්න 
අහලා `ෙබනවා. මට උ0තරය� ලැzෙ� නැහැ, ග" �ෙයෝජN 
කථානායකCම�. ඒ �සා මම අහ$ෙ$ ඒ තර2 ,ශාල |දG 
පමාණය� `ෙබනෙකොට, ඒ ,ශාල |දG පමාණය ෙ2 රෙv 
අධNාපනය ෙවkෙව$ - අ;ම ගණෙ$ උC" නැ ෙඟන�ර 
පෙ{ශවල  අධNාපනය ෙවkෙව$ව0 -  ඔය රාජN ෙනොවන 
සං,ධානය හරහා ලබා ග$නට ත|$නා$ෙසේලා කටbC කරලා 
`ෙබනවාද oයලාj.  

 
ග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා    
(மா��மி� காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
අ�වා�යෙය$ කටbC කරලා `ෙබනවා. ෙ2 ඇ|(2 01�- 

[බාධා op2] 

 
 
ග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතා    
(மா��மி� அகில விரா; காாியவச#) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 

ඒ oය$ෙ$ ඒ සං,ධානය ෙ2 Cළ `ෙබනවාද? [බාධා op2] 

 
 
ග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා    
(மா��மி� காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, ෙමCමා පශ්නය� අහනවා.  

එCමා වෙv h�න කv�ය එCමාට ,"{ධj.  ෙමොකද එCමා 
නායකCමාට- [බාධා op2] ඒ �සා ෙ2 අය කෑ ගහනවා. [බාධා 
op2] එCමාට පශ්නය අහ$න ෙපො³ඩ� ඉඩ ෙද$න. එCමා 
ඔබCම$ලාෙ\ පැ0ෙත ෙ$. එCමාට පශ්නය අහ$න ඉඩ 
ෙද$න.  

ග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතා    
(மா��மி� அகில விரா; காாியவச#) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 

මම ත|$නා$ෙසේෙග$ ඇ�ෙ) ෙ2 පශ්නයj.  මම  
නැවත0 එම පශ්නය අහනවා න2, �මර$ ප{මනාද$ oයන අය 
තමj එGââඊ සං,ධානෙ] ජාතN$තර අංශෙ] පධා�යා 
වශෙය$ කටbC කෙළේ. එGââඊ සං,ධානය සCව `z( 
වNාපාර ඇC� ,ෙ{ශ රටවල බැං�වල `ෙබන ,ශාල |දG 
පමාණය�  �Bබඳ ද0තය$ ෙ2 වන C"  රජය� වශෙය$ 
අපට ෙහBදර® කරලා නැහැ. ඒ |දG පමාණය ෙ2 රාජN ෙනොවන 
සං,ධානය හරහා අෙ¦ රටට ලබාෙගන,  අ;ම ගණෙ$ උC" 
නැ ෙඟන�ර පාසG සංව�ධනය ෙවkෙව$ව0 ෙයොද$න කටbC 
කර `ෙබනවාද oයලා ත|$නා$ෙසේෙග$ අහ$න කැමැ`j.  

 
ග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා    
(மா��மி� காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ෙකොපමණ එක�ද ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�?  අර 

tවන ෙහොරාෙ\ ෙමොක�ද එක0 ඇ`j oයලා oයනවා ෙ$. 
ඒක �සා එGââඊ සං,ධානෙ] සGJ ලංකාවට ෙගෙන$න 
��ව$ න2 ඒක0 ෙලො� ෙදය�. හැබැj ෙ2 පශ්නය Defence 
Ministry එෙක$ අහ$න ඕනෑ පශ්නය�. ආර�ෂක 
අමාතNාංශෙය$ අහ$න. [බාධා opම�] 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 

(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
�ළඟට C$වැ� අC" පශ්නය.  

 
ග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතා    
(மா��மி� அகில விரா; காாியவச#) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 
ග " �ෙයෝජN කථානායකCම�, මෙ\ C$වැ� අC" පශ්නය 

ෙමයj.  ප� eය දවස්වල මා දැ�කා අධNාපන අමාතNාංශෙය$ 
චකෙGඛය� යවා `ෙබනවා, ,ෙශේෂෙය$ A/L ,භාගයට ස`යකට 
ෙපර hයiම tuition ප$` නව0ව$න ඕනෑj oයලා. ඇ0ත 
වශෙය$ම ඒ �bෂ$ ප$` නව0ව�වාම සාමානN ප®Gවල 
ද"ව$ට ,භාගයට ෙපර tuition e�Gලා අධNාපනය ලබා ග$නට 
`ෙබන අවස්ථාව නැ` Rම තමj ht ෙව$ෙ$. යම� කර ග$නට 
��ව$ ඇ` හැo අය ,භාගයට ෙපර අ$`ම ස`ෙ] ."ව"$ව 
ෙගදරට ෙග$වාෙගන �bෂ$ �ක කර ග�j. මා අහ$ෙ$ ෙ2 
වාෙ\ චක ෙGඛය� ��0 opෙම$ ත|$නා$ෙසේලා 
බලාෙපොෙරො0C ව$ෙ$ ෙමොක�ද oයලාj. ෙමය අ� න2 
දo$ෙ$ "පය බරවායට �ටකර ෙබෙහ0 බැ¶ම" වාෙ\ වැඩ� 
ෙලසj. ෙමොකද, අධNාපන ඇම`Cමා o)වා පශ්න පත �ට වන �සා 
ෙ2 වාෙ\ ·යා මා�ගය� ග$නට අදහස් කළා oයලා. මම 
�ත$ෙ$ පශ්න පත �ටවන ආකාරය ගැන ෙසොයා බැ¤ම ,භාග 
ෙදපා�තෙ2$Cෙ)0, අධNාපන අමාතNාංශෙ]0 වග Ðම� 
oයලාj. ඒ හැෙර$නට ෙ2 ආකාරයට කටbC opෙම$ ෙ2 
පශ්නයට ,සÕම� ලැෙබ$ෙ$ නැහැ.  

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග" � ෙයෝජN අමාතNCමා, �BC" ෙද$න.  

 
ග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා    
(மா��மி� காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�,- 
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පා�Jෙ2$Cව 

�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
oය$න.  
 

ග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා    
(மா��மி� காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
මැ`වරණයකට කJ$ +න Ðපය� ෙදනවා, ඡ$ද දායකයාට 

තම$ෙ\ මනස එකලස් කර ෙගන තම$ ඡ$දය ෙදන අයව 
ෙතෝරා ග$න. ඒ වාෙ\ ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, -[බාධා 
opම�]  

 
ග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතා    
(மா��மி� அகில விரா; காாியவச#) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 

ෙ2 මැ`වරණය� ෙනොෙවj ෙ$. 
 

ග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා    
(மா��மி� காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ෙපො³ඩ� අහග$නෙකෝ. මෙ\ උ0තරය oයලා ඉවර නැහැ.  
 
ග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතා    
(மா��மி� அகில விரா; காாியவச#) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 

ෙ2 මැ`වරණය� ෙනොෙවj. ෙ2 ,භාග 
ෙදපා�තෙ2$Cෙව0, අධNාපන අමාතNාංශෙ]0 වග Ðම�. 
අධNාපන අමාතNාංශෙය$ පශ්න ප0තර �ට ෙවනවා oයලා  
ස`යකට ෙපර- 

 

ග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා    
(மா��மி� காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ෙ2ක ෙපො³ඩ� අහග$න. වැදග0 පශ්නය� ඔබCමා 

ඇ�ෙ). ෙපො³ඩ� ඉ$න. [බාධා opම�] 
 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග" ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා � ෙයෝජN අමාතNCමා. 
 

ග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා    
(மா��மி� காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, අෙ¦ රෙv h�  පර�රට  - 

+න හත� න2 වැTj.- අ; ගණෙ$ +න ෙදක Cන�ව0 
ප$සGවලට e�Gලා, ෙබෝ� »ජාව� `යලා, ආගමාkÖල චා[ත 
වා[ත කරලා යහප0 මනසo$ ,භාග ශාලාවට ය$න තමj ග" 
ඇම`Cමා ඒ ෙ{ ෙයෝජනා කරලා `ෙබ$ෙ$.  

 
ග" �ග" �ග" �ග" �. . . . හැ[ස$ මහතාහැ[ස$ මහතාහැ[ස$ මහතාහැ[ස$ මහතා    
(மா��மி� B. ஹாிச%) 
(The Hon. P. Harrison) 

ෙබෝ� »ජා0 තහන2 කරලා.  
 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
එCමා පශ්නය ඇ�වා. ඒක ෙයෝජනාව� ,තරj. එෙහම 

¥රණය� නැහැ.  

ග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතා    
(மா��மி� அகில விரா; காாியவச#) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�,- 
 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
නැවත ඒ ස2බ$ධෙය$ පශ්නය� අහ$න. දැ$ පශ්න අංක 

6, ග" ර$ජ$ රාමනායක මහතා. 
 
ග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතාග" අoල ,රා� කා[යවස2 මහතා    
(மா��மி� அகில விரா; காாியவச#) 
(The Hon.  Akila Viraj Kariyawasam) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�,  මට ඒ උ0තරෙය$ 
සෑëමකට ප0 ෙව$න බැහැ.  ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, 
එCමාෙ\ »�වාද�ශය වැර+j. ,භාග කර$න බැහැ, 
ප$සGවලට e�$.  

 

වjවjවjවj. . . . එ�එ�එ�එ�. . . . aෙනෝJ මහ aෙනෝJ මහ aෙනෝJ මහ aෙනෝJ මහ 0aය 0aය 0aය 0aය : : : : ව$+ව$+ව$+ව$+    தி�மதி ைவ.எ
. மிேனா� : இழ���  
MRS. Y.H. MINOLI : COMPENSATION 
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6.ග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතා    
   (மா��மி� ர%ஜ% ராமநாய+க) 
   (The Hon. Ranjan Ramanayake) 

,ෙ{ශ Moයා පව�ධන හා �බසාධන අමාතNCමාෙග$ ඇ¬ 
පශ්නය-(1):   

(අ) ෙකොස්ගම, වj. එ�. aෙනෝJ මහ0aය ෙසෞ+ 
අරා}ෙ], [යා{ නගරෙය�, අ�කා පැලස්� ෙසේවෙ] 
ෙයI h�යI aයෙගොස් ඇ` බව එCමා ද$ෙන�ද? 

(ආ) (i) aෙනෝJ මහ0aයෙ\ මරණයට ෙහේCව ෙ2 
වන ,ට ෙහB R `ෙ£ද;  

 (ii) එම ෙහේCව මරණ පp�ෂණ වා�තාවo$ 
තහ®" R `ෙ£ද; 

 (iii) ඇයෙ\ මරණය ෙවkෙව$ ෙ2 වන ,ට 
ඇයෙ\ ස්වාa�"ෂයා ඇC� ඥා¥$ට ව$+ 
|දල� ෙහෝ ohය2 Iමනාව� ලබා Iමට 
කටbC කර `ෙ£ද;  

ය$න එCමා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න2, ඒ ම$ද?  

 ெவளிநா�� ேவைலவா�� ஊ��வி��, நலேனா��ைக அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) ெகா கைமைய� ேச"#த தி%மதி ைவ.எ�. மிேனா( ச)தி அேரபியாவி+ ாியா, நகர,தி-, அ"கா ெபல.- ேசைவயி- ஈ�ப�0%�ைகயி- மரணி,23ளா" எ+பைத அவ" அறிவாரா? (ஆ) (i) தி%மதி மிேனா(யி்+ மரண,2�கான காரண� த8ேபா2 ெவளிவ#23ளதா எ+பைத9�; 
 (ii) ேம8ப0 காரண� பிேரத பாிேசாதைன அறி�ைகயி+;ல� உ=தி ெசய�ப��3ளதா எ+பைத9�; 
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 (iii) இவர2 மரண� சா"பி- இழ�@�� பணேமா அ-ல2 ஏேதB� ெகா��பனேவா  அவர2 கணவ" உ3ளி�ட உறவின"கC�� ெப8=� ெகா��பத8� த8ேபா2 நடவ0�ைக எ��க�ப��3ளதா எ+பைத9� அவ" இ�சைப�� அறிவி�பாரா? (இ) இ+ேற-, ஏ+? 
 

asked the Minister of Foreign Employment Promotion 

and Welfare: 

(a)  Is he aware that Mrs. Y.H. Minoli of Kosgama has 

died while serving at Arka Palace in Riyadh of 

Saudi Arabia? 

(b) Will he inform this House - 

(i)  whether the reason for Mrs. Minoli’s death 

has been revealed by now; 

(ii)  whether that reason has been confirmed by a 

post-mortem report ;and  

(iii) whether action has been taken by now to pay 

compensation or any other allowance to her 

relatives including her husband on her 

death ? 

(c) If not, why?  
ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා ((((,ෙ{ශ Moයා ප,ෙ{ශ Moයා ප,ෙ{ශ Moයා ප,ෙ{ශ Moයා පව�ධන හා ව�ධන හා ව�ධන හා ව�ධන හා 
�බ සාධන අමාතN�බ සාධන අමාතN�බ සාධන අමාතN�බ සාධන අමාතNCමාCමාCමාCමා))))    
(மா��மி� �லா% ெபேரரா-ெவளிநா16 ேவைல வாA!� ஊ+�வி!�, நலேனா#�ைக அைம�ச�) 
(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, එම පශ්නයට �BCර 
ෙමෙසේj.  
 
(අ)  ඔ).  
 
(ආ) (i) සාපරා� h{�ය� (cr i mi na l  inc iden t ) 

ෙහේCෙකොටෙගන.   

(hය+, නසාගැ�2 ස®+ බලධාp$ ,h$ සාපරා� 
·යාව$ ෙසේ සලකන බව0, ඒ අkව hය+, 
නසාගැ�2වලI මරණයට ෙහේCව සාපරා� h{�ය� 
ෙලස සඳහ$ කරන බව0 [යා{ තානාප` 
කා�යාලය ,h$ ද$වා ඇත.) 
 
මරණ පp�ෂණ වා�තාව අkව සාපරා� h{�ය� 
(criminal incident)  oයලාj සඳහ$ ෙවලා 
`ෙබ$ෙ$. ඒකට ෙහේCව, ඒ රෙv �`ය අkව 
hය+, නසා ගැ�ම සාපරා� h{�ය� ෙලස සලකන 
�සා.  
 

(ii)  ඔ).  
 
(iii)  ෙ2 වන ,ට ව$+ |දG ලබා Iමට කටbC කර ඇත.    

(ෙමම ෙසේවක මහ0aය කා�යාංශෙ] Jයාප+ංA 
opෙම$ ෙතොරව ,ෙ{ශගත කර° Moයා 
�ෙයෝ§තායතනෙ] බලපතලාfයා ,h$ 

පැa�Jක" ෙවත "�යG ල�ෂ 07ක |දල� ද, 
උප �ෙයෝ§තය$ ,h$ "�යG 80,000ක |දල�ද 
ෙ2 වන,ට ෙගවා අවස$ කර ඇත.  ඊට අමතරව 
උප �ෙයෝ§තව[ය ,h$ මසකට "�යG 5,000 
බැe$ වන ෙසේ "�යG 220,000� ෙගRමට 
�යaතව ඇත.  ඒ අkව |� |දල "�යG 
1,000,000� පැa�Jක"ට �aවk ඇත.) 
 
ෙ2 මහ0aය ~ ලංකා ,ෙ{ශ ෙසේවා �b�` 
කා�යාංශෙ] Jයාප+ංA ෙනොR �තNkÖල ෙනොවන 
මා�ගයo$ ,ෙ{ශගත R `zණ0 අෙ¦ �තාංජන 
.ණව�ධන �ෙයෝජN අමාතNCමා ව[$ වර ෙ2 
�Bබඳව කථා කරලා සාධාරණය� ඉෂ්ට කර$නය 
oයලා ඉG¤ම� කළා. අෙ¦ ර, ක"ණානායක 
පා�Jෙ2$C ම$gCමා0 ෙ2 �Bබඳව 
tරකථනෙය$  මට කථා කරලා වර� ඉG¤ම� 
කළා. ෙ2 කා$තාව �ට රට e�$ `zෙ� 
�තNkÖලව ෙනොෙවj. න|0 ෙ2 පා�Jෙ2$C 
ම$gව"$; ජනතා �ෙයෝ§තය$ ෙ2 �Bබඳව 
,ෙශේෂෙය$ අපට ඉG¤2 කළ ත00වය$ Cළ ෙ2 
කා$තාව �තNkÖල ෙනොවන අb[$ �ට රටට 
යව� බලපතලා �ෙයෝ§තායතනයට පp�ෂණ 
පව0වන අතරCර,  ඒ �ෙයෝ§තායතනයට "�G 
ල�ෂ 07ක |දලක ව$+ය� ෙගව$නට �යම කර, 
එම |දල ෙමම කා$තාවෙ\ මරණය ෙවkෙව$ 
ලබා t$නා. ඊට අමතරව, ඒ බලපතලා 
�ෙයෝ§තායතනය න2 කරලා `z( උප 
�ෙයෝ§තය$ට "�යG ල�ෂ 03ක ව$+ය� 
ෙගව$නට �යම කරලා, එj$ "�යG 80,000� 
දැනට ලබා Iලා, තව "�යG 220,000ක |දල� 
මාසයකට "�යG 5,000 බැe$  ෙගව$නට �යම 
කර `ෙබනවා. ඒ අkව ස2»�ණෙය$ "�යG 
aJයනයක |දල� ඇයෙ\ මරණය ෙවkෙව$ 
ව$+ හැ�යට ෙද$නට කටbC කර `ෙබනවා.  
 

  (ඇ)  පැන ෙනොන¸.  

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 

අC" පශ්න `ෙබනවාද, ග" ම$gCමා? 

 
ග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතා    
(மா��மி� ர%ஜ% ராமநாய+க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
`ෙබනවා, ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�. පළ|වන අC" 

පශ්නය ෙමෙසේj. ග" ඇම`Cම�, අ� ප� eය bගෙ] �ව0 
ප0වල දැ�කා aෙනෝJ oයන, ìෂණය කරලා aය eය 
තැනැ0`ය ෙවkෙව$ ෙගය� t$නා oයලා ආ�;ව ෙලො� 
පචාරය� ෙගන eයා. මම ඊෙ]0 ඔ®$ සමඟ tරකථනෙය$ 
සංවාදයක �රත ®ණා. ඔ®$ o)වා එෙසේ ෙගය� ලැ}ලා නැහැ 
oයලා. ග" ඇම`Cම�, ඔබCමා ඒ ගැන දැkව0ද?  

 
ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �லா%  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, ෙ2 ,�යට hය +, 
නසාගැ�2 සහ ,,ධ ආකාරෙය$ කටbC කරන අයට- 
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ග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතා    
(மா��மி� ர%ஜ% ராமநாய+க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
hය +, නසාගැ�ම�.   

 
ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �லா%  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

සමහර ෙවලාවට hය +, නසා ගැ�2 ®ණ අවස්ථා `ෙබනවා. 
ඒ වාෙ\ම �ට රට e�$ ආබා�ත ෙවලා ආ� අවස්ථා `ෙබනවා. 
ඒ අය �තNkÖල මා�ගෙය$ ,ෙ{ශ ෙසේවා �b�` 
කා�යාංශෙ] Jයා ප+ංA ෙවලා e�$ `ෙබනවා න2 අ� ඒ අයට 
�ෙවස් සාදා t$k අවස්ථා `zණා. න|0 ෙ2 කා$තාව e�Gලා 
`zෙ� �තNkÖල ආකාරයට Jයා ප+ංA ෙවලා ෙනොෙවj. 
�තNkÖල ෙනොවන ආකාරයටj e�$ `zෙ�. ප�ෂ ,ප�ෂ 
ෙíදයo$ ෙතොරව ජනතා �ෙයෝ§තය$ ෙ2 ස2බ$ධෙය$ මා 
සමඟ කථා කළා. ග" �තාංජන .ණව�ධන �ෙයෝජN ඇම`Cමා 
ෙ2 ස2බ$ධෙය$ ,ශාල මහ$hය� ®ණා. ග" ර, 
ක"ණානායක ම$gCමා මට වර� tරකථනෙය$ කථා කළා, 
ෙ2 �Bබඳව. ඒ කාරණා සැලoGලට අරෙගන අ� ඒ කා$තාව 
ෙවkෙව$ "�යG aJයනයක ව$+ය� ලබා Iම සඳහා කටbC 
කරලා `ෙබනවා. 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවැ� අC" පශ්නය. 

 
ග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතා    
(மா��மி� ர%ஜ% ராமநாய+க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ග" ඇම`Cම�, මම අහ$ෙ$, ඇයට �වස� ලබා t$නාද, 

නැ{ද oයලාj.  

 
ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �லா%  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

�වස� ලබා ෙද$න ,�ය� නැහැ. ෙමොකද, ඇය �ට රට 
eෙ] �තNkÖල ෙනොවන මා�ගෙය$.  

 
ග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතා    
(மா��மி� ர%ஜ% ராமநாய+க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
�රවැhය� �තNkÖල ෙනොවන මා�ගෙය$ �ට රට eෙයො0 

ඔ�ට ඒ rights ලැෙබ$ෙ$ නැ{ද?   

 
ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �லா%  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, �තNkÖල ෙනොවන 
මා�ගයo$ �ට රට eය අෙන� අයට ෙනොකරන ,�ෙ] 
,ෙශේෂය� කරලා අ� ඇය ෙවkෙව$ "�යG aJයනයක ව$+ 
|දල� ලබා ෙද$න කටbC කර `ෙබනවා.  

 
ග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතා    
(மா��மி� ர%ஜ% ராமநாய+க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අෙ¦ ,මG Rරවංශ ඇම`Cමා පචාරය� ග0තා ෙගය� 

t$නා oයලා. 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා ,මG Rරවංශ මහතා ,මG Rරවංශ මහතා ,මG Rරවංශ මහතා     
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔ), ඔ). ඒ ගැන තමj මා ෙ2 oය$න හද$ෙ$. ග" 

�ෙයෝජN කථානායකCම�, aෙනෝJ මහ0aය aය eයාට 
පස්ෙසේ එCaයෙ\ ස්වාa�"ෂයාj, ද"වාj, එCaයෙ\ �යාj 
අපව |ණ ගැ�ණා. ඒ අයට �තNkÖලව ඉඩම� නැහැ. 
`ෙබ$ෙ$ තා0තාෙ\ පා�ශ්වෙ] ඉඩම�. තා0තාෙ\ වාAක 
එකඟතාව මත තමj එතැන ෙ\ හද$න ෙව$ෙ$. �වාස 
සංව�ධන අ�කා[ෙ] �ලධා[$ යවලා, ඒ අය0 එ�ක සාක�ඡා 
කරලා අවසානෙ]I අ� ඒ අයට ණය ආධාර |දල� t$නා �වස 
හදා ගැ�ම සඳහා.    

 
ග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතා    
(மா��மி� ர%ஜ% ராமநாய+க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Ðය�ද ග" ඇම`Cමා? 

 
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මෙ\ මතකය අkව "�යG ල�ෂ 5ක වාෙ\ |දල�. ඒක 
වර+$න ��ව$. "�යG ල�ෂ 5�, 3�, 2� වාෙ\ |දල� 
ෙව$න ��ව$.  

 
ග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතා    
(மா��மி� ர%ஜ% ராமநாய+க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඇ යෙ\ මරණෙ] ව�නාකම "�යG ල�ෂ 5ද? අෙ$ ප)!  

 
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නැහැ, නැහැ.  

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග" රංජ$ රාමනායක ම$gCමා, ඒ පශන්ය ෙවනම 

අහ$න, ග" ,මG Rරවංශ ඇම`Cමාෙග$.  

    
ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �லா%  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

මා o)ව "�යG aJයනයj, එතැන "�යG ල�ෂ පහj 
එකC කළාම "�යG ල�ෂ 15j. එCමාට ගණ$ බැහැ.   

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග" ම$gCමා, ඔබCමා ඒ ස2බ$ධෙය$ ෙවනම පශ්නය� 

අහ$න.  
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ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ග" ම$gCම�, "�යG aJයනය� t$නාය o)වාම, ඒකද 
මැ"( ෙකනාෙ\ ව�නාකම oයලා ඔබCමා ඇ�ෙවො0 ඒක 
ෙමොන තර2  

[[[[Vලාසනෙ] අණ ප[+ ඉව0 කරන ලIVලාසනෙ] අණ ප[+ ඉව0 කරන ලIVලාසනෙ] අණ ප[+ ඉව0 කරන ලIVලාසනෙ] අණ ප[+ ඉව0 කරන ලI.].].].]    
[அ�கிராசன� க
டைள�ப� அக�ற�ப
��ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 පශ්නය�ද?  

 

ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �லா%  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

එCමාට ගණ$ බැහැ.  

 
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මැ"( a�ෙස� ෙවkෙව$ ෙදන ආධාර |දෙල$ ඔ�ෙ\ 

ව�නාකම ම�$න බැහැ. ආධාර |දල ෙද$ෙ$ ඒ මkස්සයාව 
aල කර$න ෙනොෙවj, ඒ  ප®ෙG අයට    නැ±�$න. ඒක 
ෙ0ෙර$ෙ$ නැ` න�ෙව�    ෙ$. 

 
ග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතා    
(மா��மி� ர%ஜ% ராமநாய+க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ග" ඇම`Cමා, aෙනෝJ oය$ෙ$ ලංකාෙ) �රවැhෙය�. 

ඇය �තNkÖල ෙනොවන මා�ගෙය$ �ට රට eෙයො0 ඒකට වග 
oය$ෙ$ ක®ද? [බාධා op2] 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 7, ග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතා. 

 
ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මා C$වැ� අC" පශ්නය 
අහනවා. 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 

(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
අC" පශ්න අවස$. 

 
ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නැහැ. ෙදකj ඇ�ෙ). 

 
ග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතාග" ර$ජ$ රාමනායක මහතා    
(மா��மி� ர%ஜ% ராமநாய+க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මා අC" පශ්න ෙදකj ඇ�ෙ). [බාධා op2] 

ඇG��ය පාඇG��ය පාඇG��ය පාඇG��ය පාෙ{�ය ෙGක2 බල පෙ{�ය ෙGක2 බල පෙ{�ය ෙGක2 බල පෙ{�ය ෙGක2 බල පෙ{ශය ෙ{ශය ෙ{ශය ෙ{ශය : : : : වැJ වැJ වැJ වැJ 
ෙගොඩදැ�මෙගොඩදැ�මෙගොඩදැ�මෙගොඩදැ�ම    எ�பி��ய பிரேதச  ெசயலக� பிரேதச� : மண� அக��  

ELPITIYA DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION : SAND 

MINING 

2492/’12 

7.   ග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතා    
(மா��மி� கய*த  க"ணாதில+க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

 ප[සර අමාතNCමාෙග$ ඇ¬ පශ්නය - (1) :  

(අ) (i) µ ,දNා ස��ෂණ හා පතG කා�යාංශය ම±$ 
ඇG��ය පාෙ{�ය ෙGක2 බල පෙ{ශය Cළ 
වැJ ෙගොඩදැ�ම සඳහා බලපත ලබා I `ෙ£ද;  

 (ii) එෙසේ න2, ලබා I ඇ` බලපත සංඛNාව 
ෙකොපමණද;  

 (iii) එම බලපතලාf$ෙ\ න2 සහ J�නය$ 
කවෙ�ද; 

  (iv) ඔ®$ට වැJ ෙගොඩ දැ�මට අවසර I ඇ` 
ස්ථාන කවෙ�ද; 

 (v) අදාළ බලපතලාf$ ,h$ වැJ ෙගොඩ දැ�ෙ2I 
අkගමනය කළ bC ෙකො$ෙ{h `ෙ£ද;  

 (vi) එෙසේ න2, ඒවා කවෙ�ද;  

ය$න එCමා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න2, ඒ ම$ද? 

 ��றாட� அைம�சைர� ேக�ட வினா:  (அ) (i) �வி�சாிதவிய� அளைவ, �ர�க பணியக  தினா� எ�பி�"ய பிரேதச  ெசயலக ஆ&ைக' பிரேதச தி() மண� அக*வத�+ உாிம' ப திர- வழ�க'ப�/)ளதா எ0பைத1-; 
 (ii) ஆெமனி�, வழ�க'ப�/)ள உாிம' ப திர�களி0 எ3ணி�ைக யாெத0பைத1-; 
 (iii) ேம�ப" உாிம' ப திர உாிைமயாள4களி0 ெபய4க) ம�5- 6கவாிக) யாைவ ெய0பைத1-; 
 (iv) இவ4க&�+ மண� அக*வத�+ அ(மதி வழ�க'ப�/)ள  இட�க) யாைவ ெய0பைத1-; 
 (v) ேம�ப" உாிம' ப திர உாிைமயாள4க) மண� அக*வி0ேபா8 பி0ப�ற ேவ3"ய நிப:தைனக)  உ)ளனவா எ0பைத1-; 
 (vi) ஆெமனி� அைவ யாைவெய0பைத1- அவ4 இ�சைபயி� அறிவி'பாரா? (ஆ) இ0ேற�, ஏ0? 
 

 asked the Minister of Environment: 

(a) Will he inform this House - 

(i) whether the Geological Survey and Mines 

Bureau has issued permits for sand mining 

within Elpitiya Divisional Secretary's 

Division; 
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(ii) if so, the number of permits that have been 

issued;  

(iii) the names and addresses of those permit 

holders;  

(iv) the names of the places where they have 

been permitted to engage in sand mining; 

(v) whether there are any conditions which the 

permit holders should adhere to when they 

engage in sand mining; and 

(vi)  if so, what those conditions are ? 

(b) If not, why? 

 

ග" ඒග" ඒග" ඒග" ඒ....ආ�ආ�ආ�ආ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අ£tG කාද� මහතා අ£tG කාද� මහතා අ£tG කාද� මහතා අ£tG කාද� මහතා ((((ප[සර �ෙයෝජNප[සර �ෙයෝජNප[සර �ෙයෝජNප[සර �ෙයෝජN    
අමාතNඅමාතNඅමාතNඅමාතNCමාCමාCමාCමා))))    
(மா��மி� ஏ.ஆ�.எ#. அ!-� காத� - ,'றாட� பிரதி அைம�ச�) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of 

Environment) 

 ெகளரவ கய:த க=ணாதில�க ��றாட� அைம�சாிட- ேக�ட வினா>�கான விைட:  
    

ග" ගය$ත ක"ණා`ලක ම$gCමා, උ0තරය �1 හත� 
`ෙබනවා. ත|$නා$ෙසේට ඔ�ෙකෝම oයව$න ඕනෑ ද? 
 
ග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතා    
(மா��மி� கய*த  க"ணாதில+க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, උ0තරය hංහෙල$ oෙය)වා 
න2 ෙහොඳj. 

 
ග" ඒග" ඒග" ඒග" ඒ....ආ�ආ�ආ�ආ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතා    
(மா��மி� ஏ.ஆ�.எ#. அ!-� காத�) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 

�1 හත� `ෙබනවා. 

 

ග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතා    
(மா��மி� கய*த  க"ணாதில+க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

එපමණ +ග ,ස්තරය� ඕනෑ නැහැ. උ0තරය ෙක�ෙය$ 
o)වා න2 ඇ`. වැJ ෙගොඩ දැ�ම සඳහා බලපත ෙකොපමණ Iලා 
`ෙබනවාද oයලාj අහ$ෙ$. 

 
ග" ඒග" ඒග" ඒග" ඒ....ආ�ආ�ආ�ආ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතා    
(மா��மி� ஏ.ஆ�.எ#. அ!-� காத�) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 

බලපත 14j. මම  ෙදමෙළ$ උ0තරය oයව$ෙ$. 
ඔ�ෙකෝම headphones    දා ග$න. 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග" �ෙයෝජN ඇම`Cමා, �1 හතම oයව$න අවශN 

ෙව$ෙ$ නැහැ ෙ$ද? 

ග" ඒග" ඒග" ඒග" ඒ....ආ�ආ�ආ�ආ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතා    
(மா��மி� ஏ.ஆ�.எ#. அ!-� காத�) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, �1 හය�, හත� 
`ෙබනවා. 

 
ග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතා    
(மா��மி� கய*த  க"ணாதில+க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඔබCමාට oය$න ��ව$ද, බලපතලාf$ට වැJ ෙගොඩ 
දැ�මට අවසර I ඇ` ස්ථාන? 

 
ග" ඒග" ඒග" ඒග" ඒ....ආ�ආ�ආ�ආ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතා    
(மா��மி� ஏ.ஆ�.எ#. அ!-� காத�) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 

ත|$නා$ෙසේ    headphone එක දා ග$න.  

 
ගගගග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතා" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතා" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතා" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතා    
(மா��மி� கய*த  க"ணாதில+க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, න2 සහ J�නය$ 
නැCවාට කම� නැහැ. වැJ ෙගොඩ දැ�මට අවසර I ඇ` ස්ථාන 
ෙදමෙළ$ ෙහෝ o)වාම ඇ`. 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග" �ෙයෝජN ඇම`Cමා, ග2වල න2 �ක ෙදමෙළ$ o)වා 

න2 හ[. 
 
ග" ඒග" ඒග" ඒග" ඒ....ආ�ආ�ආ�ආ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතා    
(மா��மி� ஏ.ஆ�.எ#. அ!-� காத�) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) நரெவ�ெக�"ய ேதா�ட-, மிாி?வ ைத-12 ஆ- 83/, நரெவ�ெக�"ய ேதா�ட-, ெகா�டக:த ஓவி�ட.    
එතැන ග2 පහ� `ෙබනවා. 

    
ග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතා    
(மா��மி� கய*த  க"ணாதில+க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඔබCමාට hංහල බැ[ද? 

 
ග" ඒග" ඒග" ඒග" ඒ....ආ�ආ�ආ�ආ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතා    
(மா��மி� ஏ.ஆ�.எ#. அ!-� காத�) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 

බැහැ. 

623 624 

[ග" ගය$ත ක"ණා`ලක  මහතා] 

  ெபய�ெபய�ெபய�ெபய�    ஆ�றி	 ஆ�றி	 ஆ�றி	 ஆ�றி	 ெபய�ெபய�ெபய�ெபய�    நீ� �ைறயி	 நீ� �ைறயி	 நீ� �ைறயி	 நீ� �ைறயி	 ெபய�ெபய�ெபய�ெபய�    
1. �.எ�.எ�. ஜயல
 ெபதைர வ
தஅ
தர நீ�
�ைற 
2. எ�.�.விேஜசிறி எ�பி�� கா�வா! எலேமாதர பட$
�ைற 
3. ாீ. ஞானசிறி எ�பி�� கா�வா! ைம
திாீகம நீ�
�ைற 
4. டபி'(. ம�லவஆர�சி ெபதைர ��ல க��ய 
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ග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතා    
(மா��மி� கய*த  க"ணாதில+க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

,ප�ෂෙ] ඉ$න ෙකොට ��ව$කම `zණා. 

 
ග" ම$gග" ම$gග" ම$gග" ම$gවරෙය�වරෙය�වරෙය�වරෙය� 
(மா��மி� உF!பின� ஒ"வ�) 
(An Hon. Member) 

මාර අපහාසය� ෙ$. 

 
ග" ඒග" ඒග" ඒග" ඒ....ආ�ආ�ආ�ආ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතා    
(மா��மி� ஏ.ஆ�.எ#. அ!-� காத�) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 

නැහැ, ග" ම$gCමා. ඒක අපහාසය� ෙනොෙවj. 
 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග" �ෙයෝජN ඇම`Cමා, ඔබCමා කැමැ` ,�යට �BC" 

ෙද$න. 

 
ග" ඒග" ඒග" ඒග" ඒ....ආ�ආ�ආ�ආ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතා    
(மா��மி� ஏ.ஆ�.எ#. அ!-� காத�) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 

දැ$ න2 �ක o)වා. 

 

ග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතා    

(மா��மி� கய*த  க"ணாதில+க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ආ�;වට eයාට පස්ෙසේ hංහල0 බැ[ ෙවලා. 

 
ග" ඒග" ඒග" ඒග" ඒ....ආ�ආ�ආ�ආ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතා    
(மா��மி� ஏ.ஆ�.எ#. அ!-� காத�) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) +றி த ெபய4க) ெசா�ல'ப�/வி�டன.  வினா>�கான 6D விைடைய1- நா0 சபாEட தி� சம4'பி�கி0ேற0.*   
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 

(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග" �ෙයෝජN ඇම`Cමා, �BCර සභාගත කර$න. 

 
ග" ඒග" ඒග" ඒග" ඒ....ආ�ආ�ආ�ආ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතා    
(மா��மி� ஏ.ஆ�.எ#. அ!-� காத�) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 

ෙහොඳj ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�.  

 
ග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතා    
(மா��மி� கய*த  க"ணாதில+க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, අවසාන පශ්නයට උ0තරය 
ෙමොක�ද o)ෙ) නැහැ. 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, අවසාන පශ්නයට �BCර 

අහනවා. 

ග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතා    
(மா��மி� கய*த  க"ணாதில+க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

අkගමනය කළ bC ෙකො$ෙ{h ෙමොනවාද oයා oය$න. 
ෙ2 පැ0ෙ0 ඉ$නෙකොට hංහල ��ව$. hංහෙල$ oය$න. 

 
ග" ඒග" ඒග" ඒග" ඒ....ආ�ආ�ආ�ආ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතා    
(மா��மி� ஏ.ஆ�.எ#. அ!-� காத�) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 

hංහෙල$ oයව$න බැහැ.  

 
ග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතා    
(மா��மி� கய*த  க"ணாதில+க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

එෙහම න2 ෙදමෙළ$ oය$න. 

 
ග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒ....එ�එ�එ�එ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතා    
(மா��மி� அ�ஹா; ஏ.எ�.எ#. அ>வ�) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
What is the point of Order? 

 
ග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒ....එ�එ�එ�එ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතා    
(மா��மி� அ�ஹா; ஏ.எ�.எ#. அ>வ�) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Every  Member in this House has the right to speak in 

all three languages, Sinhala, Tamil and English. When 

the Hon. Deputy Minister is replying in Tamil, the Hon. 

Member is forcing him to reply in Sinhala.   

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 

(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
That is not a point of Order.  oය$න, ග" ඇම`Cමා.  

 
ග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතා    
(மா��மி� கய*த  க"ணாதில+க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ෙකො$ෙ{h ෙමොනවාද oයා oය$න. 

 
ග" ඒග" ඒග" ඒග" ඒ....ආ�ආ�ආ�ආ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතා    
(மா��மி� ஏ.ஆ�.எ#. அ!-� காத�) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 

ඒෙ� �ඟ� `ෙබනවා.  

 
ග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතා    
(மா��மி� கய*த  க"ணாதில+க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

�ක� oය$න. [බාධා op2] 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! 
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පා�Jෙ2$Cව 

ග" ඒග" ඒග" ඒග" ඒ....ආ�ආ�ආ�ආ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතාඅ£tG කාද� මහතා    
(மா��மி� ஏ.ஆ�.எ#. அ!-� காத�) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 
* மண� அகGவி%ெபா"16 "பிர%1 அ%1 ேலாட�>" ம'F# "எ+>கேவ1ட�>" பய%ப6$த!ப6த� ேவ�6#.  
* அகGIகைள ஆர#பி!பத'� &%ன� ம$திய ,'றாட� அதிகார சைபயி% 4ல# வழ�க!ப6கி%ற ,'றாட� இைசI� சா%றிதைழ! ெபFத� ேவ�6#.  
* மாதா*த உ'ப$தியி% அளI 160 கிN!கைள$ தா�டலாகா-.  
* அகGI! பணிக� &.ப. 6.00 மணி+�# பி.ப. 6.00 மணி+�# இைட!ப1ட கால$தி� நைடெபFத� ேவ�6#.  
* இ*த உாிம! ப$திர$தி% ஒ" பிரதிைய ேவைல$தள$தி� ைவ$தி"$த� ேவ�6#.   
* அகGI ெசAய!ப6கி%ற �ழியி% ஆழ# 15 அ�கைளவிட அதிகாி$தலாகா-.  
* அகGI! பணிகளி%ேபா- அய)� வசி!பவ�கP+�, பயி�� ெசAைககP+� ம'F# ெசா$-+கP+�� ேசத# ஏ'படாதவாF ெசயலா'Fத� ேவ�6#. 
* Qசி ஏ'ப6வைத$ த6!பத'� நீ� ெதளி$த� ேவ�6#.  
* ம� அாி!ைப$ த6!பத'� நடவ�+ைக எ6$த� ேவ�6#. 
* பிரேவச! பாைதகைள ஒR�காக அைம$த� ேவ�6#.  
* ெபா- @திகP+�� ேசத# ஏ'ப6$தலாகா-.  
* காணியி% எ�ைலயி)"*- 5 மீ'ற� நில! ப�திைய அகGI ெசAயா- ைகவி6த� ேவ�6#.  
* அகGவி%ேபா-, ஏ'Fகி%றேபா-, ஏ'றி� ெச�ல)%ேபா- ேசத�க� �ைறவாக ஏ'பட+S�ய வைகயி� ெசயலா'Fத� ேவ�6#.  
* அகGI! பணிகளி%ேபா- �த�க� ம'F# மர�கP+�� ேசத# விைளவி$தலாகா-.  
* &த8தவி! ெப1�ெயா%ைற ேவைல$தள$தி� ைவ$தி"$த� ேவ�6#.  

 
තව ඕනෑද, ගය$ත ක"ණා`ලක ම$gCමා? இ%(# ெசா�ல ேவ�6மா? 
 
ග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතා    
(மா��மி� கய*த  க"ணாதில+க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ෙහොඳj. ෙබොෙහොම ස්C`j.  

 
* * * * සභාෙ2සය මත තබන ලද �BCරසභාෙ2සය මත තබන ලද �BCරසභාෙ2සය මත තබන ලද �BCරසභාෙ2සය මත තබන ලද �BCර::::    
* சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 (அ)  (1)    வழ�க
ப��ள�.  (11) வழ�க
ப��ள உாிம
 ப�திர�களி� எ�ணி�ைக 14. 

       (111) ேம!ப" உாிம
 ப�திர உாிைமயாள$களி� ெபய$க� ம!&' (கவாிக� வ)மா&: 
 

 
 (1v ) இவ$க,�- மண. அக/வத!- அ0மதி வழ�க
ப��ள இட�க� பி�வ)மா&:  
 ஆ!& மண. அக/3�- அ0மதியளி�க
 ப��ள இட�க� 
 

 

  ெபய� �கவாி 01 5.எ..எ�. ஐயல� -)8�வ�ைத, ெம:ேஹன 02 எ>.?. விேஜசிறி இல. 18, ைம�ாீகம, கேனெகாட 03 ாீ. ஞானசிறி ஹிப�க8த, நவ8தகல 04 டபி�H.ம.லவஆர>சி ெகர�"ெவ.Iவ, வல.லாவி�ட 05 ேக.ஈ.ஏ. -மார க.வ�க, வல.லாவி�ட 06 ஐ.5. ம0 பிரச�ன அ(ன மாவ�ைத, இஹல எ.பி�"ய 07 ஈ.ேக. சிறிேசன Oயான8த, ெம�"விPய, பி�"கல 08 ?.5. இஹலேக ஏ�க$ 100, ஓலெப�த 09 எ..ஆ$. ரணSர 4வ� ைம. க., பிவல, எ.பி�"ய 10 எ..ஆ$.5. ஜயசி�க ஏ�க$ 100, ஓலெப�த 11 ?.ஏ. -மார 75, மஹஜன மாவ�ைத, எ.பி�"ய 12 எT.எ�.சீ.ேஜ. -மார 675/ பி, மஹஜன மாவ�ைத, மக)கவ, எ.பி�"ய 13 எ>.எ.. Vமனசிறி இஹல -'Wல, பிவல, எ.பி�"ய 14 ?.ஜீ. WXப-மார ஆன8த வி�தியாலய மாவ�ைத, எ.பி�"ய 
  ெபய� ஆ�றி� ெபய� நீ�� �ைறயி� ெபய� 01 5.எ..எ�. ஜயல� ெப8தைர வ�தஅ�தர நீ$��ைற 02 எ>.?. விேஜசிறி எ.பி�" கா.வா: எலேமாதர பட-��ைற 03 ாீ. ஞானசிறி எ.பி�" கா.வா: ைம�திாீகம நீ$��ைற 04 டபி�H. ம.லவஆர>சி ெப8தைர 5.ல க�"ய 05 ேக.ஈ.ஏ. -மார ெப8தைர 5.ல க�"ய 06 ஐ.5. ம0 பிரச�ன 

ெப8தைர ப�வில வய. 07 ஈ.ேக. சிறிேசன ெப8தைர க.வ�க நீ$��ைற 
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ேம� நில மண. அக/3�- அ0மதி வழ�க
ப��ள இட�க� 
 

 
 (v) ஏ!Wைடய உாிம
 ப�திர உாிைமயாள$க� கைட
பி"�க ேவ�"ய நிப8தைனக� உ�ளன.  
 (vi) அ�தைகய நிப8தைனக� கீேழ தர
ப��ளன.  

 ஆ�� மண � ெபா!�" Ø உாிம
ப�திர உாிைமயாள$ காணியி� உாிைமயாள$ அ.லாத ப�ச�தி. 1992ஆ' ஆ�"� 33ஆ' இல�க Vர�க�க�, கனி
ெபா)�க� ச�ட�தி� 51வ� வாசக�தி!கைமய அக/3�கான உாிைமைய� காணியி� உாிைமயாளர� வி)
பி� பிரகாரம�றி உாிம
 ப�திர உாிைமயாளரா. ெசய!ப�த ("யா�.  Ø எதி$வ)' கால�தி. மண. அக/3 ெதாட$பாக
 Wவி> சாிதவிய. அளைவ, Vர�க
 பணியக�தி� பணி
பாள$ நாயக�தினா. விதி�க
பகி�ற நிப8தைனக,�- உாிம
 ப�திர உாிைமயாள$ இண�-த. ேவ�'. Ø உாிம
 ப�திர�ைத
 W�
பி�-' ெபா)� ேவ�ேகா� வி�கி�றேபா�, உாிம
 ப�திர காலக�ட�தி0� பிரேதச ெசயலாளரா. பண' அறவிட
ப� அக/3�- அ0மதி வழ�கிய மண. கிY
களி� அளைவ� -றி
பி�, உாிம
 ப�திர�ைத ஒ) வ)ட�தினா. நீ"
பைத வித8�ைர�கி�ற க"தெமா�ைற> சம$
பி�த. ேவ�'. Ø ஆ!ற�கைர அாி
W�-�ளாவைத� த
பத!- நடவ"�ைக எ�த. ேவ�ெம�பேதா அ[வாறி�றி மண. அக/8ெத�க
பவத� காரணமாக ஆ!ற�கைரக,�-' V!றாட\�-' ேசத' ஏ!பவதாக அறிய�கிைட�-ெமனி., உாிம
 ப�திர�ைத இைடநி&��வத!- நடவ"�ைக எ�க
ப'. Ø மண. அக/வான� தி�க�கிழைம, Wத�கிழைம ம!&' ெவ�ளி�கிழைம நா�களி. மா�திர' நைடெப&த. ேவ�'. Ø மாதா8த உ!ப�தியி� அள3 35 கிY
கைள� 

  ெபய� காணியி� ெபய� கிராம$ 01 ?.5. இஹலேக நரெவ.ெக�"ய ேதா�ட' கஹIவ ெத!- 02 எ..ஆ$. ரணSர மிாிTவ�ைத, 12 ஆ' �� எர(.ல 03 எ..ஆ$.5. ஜயசி�க நரெவ.ெக�"ய ேதா�ட' இஹல -'Wர 04 ?.ஏ. -மார ெகா�டக8த ஓவி�ட ெபல8தெகாட 05 எT.எ�.சீ.ேஜ. -மார ெகா�டக8த ஓவி�ட, 65வ� �� 25ஈ, ெபெல�த ெகாட 06 எ>.எ.. Vமனசிறி ெஹெகாடயா-ல, �� 26ஏ 26சீ, -டாகல 07 ?.ஜீ. WXப-மார கஹ'பிPயெகாட ெகேல, ஏPயT ஓவி�ட 25ஈ, ெபெல�த ெகாட 

தா�டலாகா�. Ø மண. அக/3�காக இய8திர
 ெபாறிக� எ�3' பய�ப�த
பதலாகா�. Ø Sதிகைள ெவ�" வாகன�கைள ஆ!றி. பிரேவசி�க> ெச:தலாகா�. Ø மண. அக/வி� ]ல' V!&> ^ழP. உ�ள மர'  ெச"க,�-> ேசத' விைளவி�க�_டா�. Ø ஆ!றி� கைரக� அாி
W�-�ளாவைத� த�-' ெபா)� இ) கைரகளி\' ம)த மர' ம!&' ]�கி. பயிாிட
பத. ேவ�'. Ø ஆ!ற�கைரக,�-> ேசத' விைளவி�தலாகா�. Ø ஆ!றி� அ"
ப-திைய அக/தலாகா�. Ø மண. அக/3
 பணிக� (.ப. 6.00 மணி�-' பி.ப. 6.00 மணி�-' இைட
ப�ட கால�தி. மா�திர' நைடெப&த. ேவ�'. Ø நீ$� �ைற�-
 பிரேவசி�-' பாைத 1 மீ!றராயி)�த. ேவ�ெம�பேதா ஒ) பிரேவச
 பாைதைய மா�திர' ேபணி வ)த. ேவ�'. Ø மண. அக/3�காக ஈப�த
ப' ஊழிய$களி� எ�ணி�ைக 04 ேப)�- அதிகமாயி)�தலாகா�. Ø இ8த உாிம
 ப�திர�தி� ஒ) பிரதிைய ேவைல� தள�தி. ைவ�தி)�த. ேவ�'.  Ø அக/3
 ப-தியி. (த\தவி
 ெப�"ெயா�ைற ைவ�தி)�த. ேவ�'. Ø மண. ஏ!றி> ெச.ல. காரணமாக
 ெபா� Sதிக,�-> ேசத' ஏ!ப��தலாகா�. Ø பிரேவச
 பாைதகைள ஒa�காக
 ேபணி வ)த. ேவ�'. Ø ஆ!ற�கைரகளி� இ) ம)�-களிP)8�' காணிைய ேநா�கியதான 5 மீ!ற$ எ.ைலயி0� மண. அக/த. _டா�. Ø அக/3
 பணிகைள> V!றி\(�ள Sக� ம!&' ெசா���க,�-> ேசத' ஏ!படாதவா& ேபணி வ)த. ேவ�'.  Ø அக/3 நடவ"�ைகக� நீ$� �ைறயிP)8� ஆ!றி� ேம. ப-திைய ேநா�கியதாக 100 மீ!ற$க,' ஆ!றி� கீ/
 ப-திைய ேநா�கியதாக 100 மீ!ற$க,மான S>சிைடயி0� ேம!ெகா�ள
பத. ேவ�'. Ø அக/3
 பிரேதச�தி. bள'W பர3தைல� த�த. ேவ�'.  
 ேம�"நில மண � ெபா!�" Ø மண. அக/வி�ெபா)� "பிர�� அ�� ேலாட$T" ம!&' "எ�Tகேவ�ட$T" பய�ப�த
பத. ேவ�'.  Ø அக/3கைள ஆர'பி
பத!- (�ன$ ம�திய V!றாட. அதிகார சைபயி� ]ல' வழ�க
பகி�ற V!றாட. இைச3> சா�றிதைழ
 ெப&த. ேவ�'.  Ø மாதா8த உ!ப�தியி� அள3 160 கிY
கைள� தா�டலாகா�.  Ø அக/3
 பணிக� (.ப. 6.00 மணி�-' பி.ப. 6.00 மணி�-' இைட
ப�ட கால�தி. நைடெப&த. ேவ�'.  
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පා�Jෙ2$Cව Ø இ8த உாிம
ப�திர�தி� ஒ) பிரதிைய ேவைல�தள�தி. ைவ�தி)�த. ேவ�'.   Ø அக/3 ெச:ய
பகி�ற -ழியி� ஆழ' 15 அ"கைளவிட அதிகாி�தலாகா�.  Ø அக/3
 பணிகளி�ேபா� அயP. வசி
பவ$ க,�-, பயி$> ெச:ைகக,�- ம!&' ெசா���க,�-> ேசத' ஏ!படாதவா& ெசயலா!&த. ேவ�'. Ø Iசி ஏ!பவைத� த
பத!- நீ$ ெதளி�த. ேவ�'.  Ø ம� அாி
ைப� த
பத!- நடவ"�ைக எ�த. ேவ�'. Ø பிரேவச
 பாைதகைள ஒa�காக அைம�த. ேவ�'.  Ø ெபா� Sதிக,�-> ேசத' ஏ!ப�தலாகா�.  Ø காணியி� எ.ைலயிP)8� 5 மீ!ற$ நில
 ப-திைய அக/3 ெச:யா� ைகவித. ேவ�'.  Ø அக/வி�ேபா�, ஏ!&கி�றேபா�, ஏ!றி> ெச.லP�ேபா� ேசத�க� -ைறவாக ஏ!பட�_"ய வைகயி. ெசயலா!&த. ேவ�'.  Ø அக/3
 பணிகளி�ேபா� Wத$க� ம!&' மர�க,�-> ேசத' விைளவி�தலாகா�.  Ø (த\தவி
 ெப�"ெயா�ைற ேவைல�தள�தி. ைவ�தி)�த. ேவ�'.  Ø அக/வி� காரணமாக> V!றி\(�ள காணிக�, ெசா��க,�- ேசத' விைளவி�தலாகா�.  Ø அக/வி�ேபா� அக!ற
பகி�ற கழி3
 ெபா)�க� ப�க�தி\�ள காணிக� அ.ல� கா.வா:களி. விவத!- இடமளி�தலாகா�. Ø அக/3
 பணிகைள> சனி�கிழைம, ஞாயி!&�கிழைம ம!&' அரச வி(ைற தின�களி. ேம!ெகா�ளலாகா�. Ø அக/வி� காரணமாக
 ப�க�தி\�ள Sக� ம!&' ெசா���க,�- ஏேத0' ேசத' ஏ!பமிட�� அத� ெபா)� ெச\�த ேவ�"ய ந�டஈ�� ெதாைகைய> ெச\��வத!- உாிம
 ப�திர உாிைமயாள$ கட
பாைடயவராவா$.  Ø அக/3 ேம!ெகா�ள
ப�ட நில�ைத ம�ைண நிர
பி
 Wனரைம�த. ேவ�'. Ø அக/3 நைடெப&' இட�தி. ஏேத0' தி?$ விப���க� ேநாிெமனி. அைத
 ப!றி 24 மணி�தியால�க� ெச.வத!- (�ன$ பணியக�தி!- அறிவி�த. ேவ�'.  (ஆ)  எழா�.    
    
ග"  ර�G ,කග"  ර�G ,කග"  ර�G ,කග"  ර�G ,කමhංහ මහතා  මhංහ මහතා  මhංහ මහතා  මhංහ මහතා  ((((,"{ධ පා�ශව්ෙ] ,"{ධ පා�ශව්ෙ] ,"{ධ පා�ශව්ෙ] ,"{ධ පා�ශව්ෙ] 
නායකCමානායකCමානායකCමානායකCමා))))    
(மா��மி� ரணி� வி+கிரமசி�க - எதி�+க1சி &த�வ�) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

I must commend the Government for using Tamil, 

after the Indian Prime Minister, the Hon. Manmohan 

Singh pulled them up.  

ග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒ....එ�එ�එ�එ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතා    
(மா��மி� அ�ஹா; ஏ.எ�.எ#. அ>வ�) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 

(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
What is your point of Order? 

 
ග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒ....එ�එ�එ�එ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතා    
(மா��மி� அ�ஹா; ஏ.எ�.எ#. அ>வ�) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, he should feel ashamed. The Hon. Leader of the 

Opposition is misleading the House. Tamil has been used 

from the time  Parliament started. There are Tamil 

interpreters here. Then, there are Tamil Hansard 

Reporters who take down  proceedings for Hansard and 

so on.  He is misleading the international community. 

The Hon. Manmohan Singh will give a slap on your face.  

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
Okay. That has been taken note of.  අC" පශ්න 

`ෙබනවාද? 

 
ග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතාග" ගය$ත ක"ණා`ලක මහතා    
(மா��மி� கய*த  க"ணாதில+க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

නැහැ.  
 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 8-2524/'12-(1), ග" අkර +සානායක මහතා. 

 
ග" අkර +සානායක මහතාග" අkර +සානායක මහතාග" අkර +සානායක මහතාග" අkර +සානායක මහතා    
(மா��மி� அUர திஸாநாய+க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා    
(மா��மி� காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, අධNාපන අමාතNCමා 

ෙවkෙව$ මා එම පශ්නයට �BCර Iම සඳහා මාස Cනක 
කාලය� ඉGලා h �නවා. 

 
පපපපශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලIශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලIශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලIශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලI....    வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 9-2546/'12-(1), ග" ��G හÕ$ෙන0` මහතා.  
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ග" ��G හÕ$ෙන0` මහතාග" ��G හÕ$ෙන0` මහතාග" ��G හÕ$ෙන0` මහතාග" ��G හÕ$ෙන0` මහතා    
(மா��மி� ,னி� ஹ*-%ென$தி) 
(The Hon.  Sunil Handunnetti) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன� �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, අගාමාතNCමා සහ z{ධ 
ශාසන හා ආගaක කටbC අමාතNCමා ෙවkෙව$ මා එම 
පශ්නයට �BCර Iම සඳහා මාස Cනක කාලය� ඉGලා h�නවා. 

 
පපපපශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලIශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලIශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලIශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලI....    வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
 

    R �ෂ්පාදනයR �ෂ්පාදනයR �ෂ්පාදනයR �ෂ්පාදනය    : : : : සහ`ක aලසහ`ක aලසහ`ක aලසහ`ක aල    அாிசி உ�ப	தி: உ	தரவாத விைல 
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10. ග"ග"ග"ග"    අ§0 �අ§0 �අ§0 �අ§0 �. . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    
      (மா��மி� அஜி$ B. ெபேரரா) 
      (The Hon. Ajith P. Perera) 

 කෘ�ක�ම අමාතNCමාෙග$ ඇ¬ පශ්නය - (1):   

(අ) ස2බා සහ නා; R oෙලෝව� සඳහා ෙ2 වන ,ට 
ෙගවk ලබන රජෙ] සහ`ක aල ෙව$ ෙව$ 
වශෙය$ ෙකොපමණද ය$න එCමා සඳහ$ 
කර$ෙන�ද?      

(ආ) (i) ව�තමානෙ] R oෙලෝවක �ෂ්පාදන �[වැය 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එම �[වැය ගණනය කරk ලබන කමෙ)දය 
කවෙ�ද; 

ය$න එCමා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙන�ද? 

(ඇ)     (i) �ෂ්පාදන ,යදමට සාෙ¦�ෂව R oෙලෝව� 
සඳහා පමාණව0 සහ`ක aල� ෙගො,යාට ලබා 
ෙද$ෙ$ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ  න2, R aලI ග$නා සහ`ක aල 
වැT opමට  ග$නා ඉ+[ �යවර කවෙ�ද; 

ය$න එCමා  සඳහ$ කර$ෙන�ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න2, ඒ ම$ද? 
  கம�ெதாழி	 அைமசைர� ேக�ட வினா: (அ) ச�பா ம��� நா�டாிசி  ஒ� கிேலா!�" த�ேபா# ெச$�த%ப&� அரசா'க�தி( உ�தரவாத விைலக* தனி�தனியாக எ-வளெவ(பைத அவ/ "றி%பி&வாரா? (ஆ) (i) த�ேபா# ஒ� கிேலா ெந	 உ�ப�தி ெச3வத� காக ஏ�ப&� ெசலவின� எ-வளெவ( பைத5�; 

 (ii) இெசலவின� கணி%பிட%ப&� 9ைறைம யாெத(பைத5� அவ/ இசைப�" அறிவி%பாரா? (இ) (i) உ�ப�தி ெசல!�" ஒ%:�டளவி	 ஒ� கிேலா ெந	$�காக ேபாதியள! உ�தரவாத விைலைய விவசாயிக;�" வழ'"வாரா எ(பைத5�; 

 (ii) இ(ேற	, ெந	 ெகா*வன! ெச3ய%ப&� உ�தரவாத விைலைய அதிகாி%பத�காக எ&�க%ப&� எதி/கால நடவ=�ைக யாெத(பைத5� அவ/ "றி%பி&வாரா? (ஈ) இ(ேற	, ஏ(? 
 

 asked the Minister of Agriculture: 

(a)  Will he state separately, the certified price of the 

government paid for a Kilogram of Samba  and 

Nadu varieties of paddy at present ? 

(b) Will he inform this House - 

(i)  the cost of production of a kilogram of 

paddy at present; and 

(ii) the method employed to calculate that cost ? 

(c) Will he state - 

(i)  whether farmers are paid a sufficient 

certified price for a kilogram of paddy, in 

comparison to the cost of production; and 

(ii)  if not, the steps intended to be taken to raise 

the certified purchasing price of paddy ? 

  (d)     If not, why ? 

ග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතා ග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතා ග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතා ග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතා ((((කෘ�ක�ම කෘ�ක�ම කෘ�ක�ම කෘ�ක�ම 
අමාතNඅමාතNඅමාතNඅමාතNCමාCමාCමාCමා))))    
(மா��மி� மஹி*த யா!பா அேபவ�தன - கம$ ெதாழி� அைம�ச�) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 

Agriculture) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, එම පශ්නයට �BCර 
ෙමෙසේj.  

(අ) ඔ).  
      ස2බා oෙලෝගෑ2 01ක සහ`ක aල "�යG 30.00j.  
      නා; oෙලෝගෑ2 01ක සහ`ක aල  "�යG 28.00j. 
 
(ආ) (i)  ව�තමානෙ] R oෙලෝ 01ක �ෂ්පාදන �[වැය 

 (ෙගො, ප®ෙG ශමෙ] ව�නාකමද ,යදමට එකC 
කළ ,ට) 
පධාන වා[මා�ග පෙ{ශවල - "�යG 20.00 - 25.00 

ව�ෂා ෙපෝ�ත පෙ{ශවල - "�යG 30.00 - 31.00 
(ෙගො, ප®ෙG ශමෙ] ව�නාකම ,යදමට එකC 
ෙනොකළ ,ට)  

පධාන වා[මා�ග පෙ{ශවල - "�යG 16.00 - 21.00 

ව�ෂා ෙපෝ�ත පෙ{ශවල - "�යG 26.00 - 27.00 

(ii) කෘ�ක�ම ෙදපා�තෙ2$Cව මe$ ~ ලංකාෙ) 
පධාන R �ෂ්පාදන පෙ{ශ �ෙයෝජනය වන ප[+ 
R වගාව බ�ලව ht වන ෙගො,ජන ෙසේවා 
මධNස්ථානවJ$ වැT�ර ෙගොR$ සංඛNාව� 
ෙතෝරා ග$නා අතර, අ; R වගා වපස[ය� ඇ`    
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පා�Jෙ2$Cව 

මධNස්ථානවJ$ අ; ෙගොR$ �[ස� ෙතෝරා 
ෙගන, එම ෙගොRන ්ෙග$ Mස් කළ ෙතොරC" 
අkව ෙගො, ප®ෙG ශමෙ] ව�නාකම ,යදම ට 
එකC කර එ� �ෂ්පාදන �[වැය�0, ෙගො, 
ප®ෙG ශමෙ] ව�නාකම ,යදමට එකC 
ෙනොකර එ� �ෂ්පාදන �[වැය�0 ගණනය 
කරk ලබj.  

 

(ඇ) (i)   ඔ).  
       (ii) අදාළ ෙනොෙ).  
 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙ).  
 

ග"ග"ග"ග"    අ§0 �අ§0 �අ§0 �අ§0 �. . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி� அஜி$ B. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, ම ෙ\ පළ|ෙව� අC" 
පශ්නය ෙමයj. ග" ඇම`Cම�, ඔබCමා සඳහ$ කළා ස2බා R 
oෙලෝවකට "�යG 30ක සහ`ක aල�0, නා; R oෙලෝවකට 
"�යG 28ක සහ`ක aල�0 ලබා ෙදනවා oයලා. ඒ වාෙ\ම 
ඔබCමාෙ\ �BCර අkව ෙ2 R oෙලෝව� සඳහා යන ,යදම 
"�යG 20 ඉඳලා 31 ද�වා පමාණය� ෙවනවා. ෙ2 ක"( +හා 
සාෙ¦�ෂව බැiවාම අපට ෙපෙනනවා R ෙගො,යාට ලැෙබන 
ඉ`[ op2, නැ0න2 ලාභය  ඉතාම �� |දල� බව. එවැ� 
ත00වය� Cළ �ෂ්පාදන ,යදමට සාෙ¦�ෂව R oෙලෝව� 
සඳහා පමාණව0 සහ`ක aල� ෙගො,යාට ලබා ෙද$ෙ$ද oයා 
මා ඇ¬ පශ්නයට ඔබCමා "ඔ)" oයලා �BC" t$නා. ෙ2 තර2 
නාaක ඉ`[ opම� -නාaක ලාභය�- පමණ� `}යI ෙ2 
සහ`ක aල ෙගො,යාට පමාණව0, ෙගො,යා සC1 වන aල� 
oයලා ඔබCමා �තනවාද? 
 

ග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතාග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතාග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතාග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතා 
(மா��மி�  மஹி*த யா!பா அேபவ�தன)  
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඔබCමා ග0ෙ0 ව�ෂා ෙපෝ�ත    පෙ{ශවල aල. 
 
ග" අ§0 �ග" අ§0 �ග" අ§0 �ග" අ§0 �. . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    (மா��மி� அஜி$ B. ெபேரரா)  
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ව�ෂා ෙපෝ�ත පෙ{ශ ෙනො®ණ0 අ�� ඒවාට සාෙ¦�ෂව 

ග0ත0 ඒ0 `ෙබ$ෙ$ hයයට 25කට0 වඩා අ; ලාභය�. 
 
ග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතාග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතාග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතාග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතා 
(மா��மி�  மஹி*த யா!பா அேபவ�தன)  
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
එය ව[$ වර සංෙශෝධනය opමට යට0 ෙවනවා. 
 
ග" අ§0 �ග" අ§0 �ග" අ§0 �ග" අ§0 �. . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    (மா��மி� அஜி$ B. ெபேரரா)  
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබCමාට ස්C`ව$ත ෙවනවා, |G අවස්ථාෙ)ම �BC" 

t$k එකට . ඔබCමා සංඛNා ෙGඛන oෙය)වා. දැ$ ෙ2 
,යදමj, ආ�;ව ෙදන aලj අතර `ෙබන පරතරය සාෙ¦�ෂව 
අ; බව0, R ෙගො,යාට පමාණව0 ෙනොවන බව0 ඔබCමා 
�Bග$නවාද? 
 
ග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතාග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතාග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතාග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතා 
(மா��மி�  மஹி*த யா!பா அேபவ�தன)  
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

එ� එ� අවස්ථාවල ෙ2 aල ෙවන ෙවනම සංෙශෝධනය opමට 
යට0 ෙවනවා. 

ග" අ§0 �ග" අ§0 �ග" අ§0 �ග" අ§0 �. . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    (மா��மி� அஜி$ B. ெபேரரா)  
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබCමා oය$ෙ$ දැනට `ෙබන සහ`ක  aල - 

 
ග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතාග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතාග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතාග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතා 
(மா��மி�  மஹி*த யா!பா அேபவ�தன)  
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ෙ2 ෙමොෙහොෙ0 එෙහම ෙවනස� අවශN නැහැ oයන එකj 

oය$ෙ$. 

 
ග" අ§0 �ග" අ§0 �ග" අ§0 �ග" අ§0 �. . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    (மா��மி� அஜி$ B. ெபேரரா)  
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මෙ\ C$වැ� අC" 

පශ්නය ෙමයj. ඇම`Cමා oය$ෙ$ ෙ2 රෙv R ෙගො,යාට 
දැනට ෙදන සහ`ක aල ඔ®$ සC1 වන, පමාණව0 aල� 
oයලාද? 

 

ග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතාග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතාග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතාග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන මහතා 
(மா��மி�  மஹி*த யா!பா அேபவ�தன)  
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, සC1 වනවාය oයන  එක 

එ� එ�ෙකනාෙ\ ෙපෞ{ගJක මvටෙ2 ෙදය�. 
 
ග" අ§0 �ග" අ§0 �ග" අ§0 �ග" අ§0 �. . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    (மா��மி� அஜி$ B. ெபேரரா)  
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙහොඳj, ෙහොඳj. ඔෙහොම �තා ෙගන ඉ$න. 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�)  
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 11-2883/'12 - (1), ග"     මðෂ නානාය�කාර 

මහතා. 

 
ග" මðෂ නානාය�කාර මහතාග" මðෂ නානාය�කාර මහතාග" මðෂ නානාය�කාර මහතාග" මðෂ නානාය�කාර මහතා    (மா��மி� ம(ஷ நாணாய+கார)  
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතාග"  ගාa× ,§0 ,ජය|� ද ෙසොjසා මහතා    (மா��மி� காமினி விஜி$ விஜய&னி த ெசாAசா)  
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, අධNාපන අමාතNCමා 

ෙවkෙව$ මා එම පශ්නයට �BCර Iම සඳහා මාස ෙදකක 
කාලය� ඉGලා h�නවා. 
 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�)  
(The Deputy Speaker) 
මට0 �BCෙ� �ටපත� ෙද$න. 

 
පපපපශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලIශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලIශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලIශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලI....    வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
 

�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�)  
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 13-2148/'11- (1), ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා. 
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[ග" ම�$ද යාපා අෙ£ව�ධන   මහතා] 
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ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர)  
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ග" �තාංජන .ණව�ධන මහතා ග" �තාංජන .ණව�ධන මහතා ග" �තාංජන .ණව�ධන මහතා ග" �තාංජන .ණව�ධන මහතා     
(மா��மி� கீதா/ஜன �ணவ�தன)  
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, |දG හා කම ස2පාදන 
අමාතNCමා ෙවkෙව$ මා එම පශ්නයට �BCර Iම සඳහා 
මාසයක කාලය� ඉGලා h�නවා. පළ|වැ� වතාවටj ෙ2 
පශ්නය අහ$ෙ$. 
 
ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர)  
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, - 
    
ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  පළ|වැ� වර අහන 

පශ්නවලට  �BC" Iමට ෙ2 ඇම`ව"$ට `ෙබන නැකත 
ෙමොක�ද?   
පපපපශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලIශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලIශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලIශන්ය මC +නකI ඉ+[ප0 opමට �ෙයෝග කරන ලI....    வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
 

රජය ෙකොළඹ +ස ්රජය ෙකොළඹ +ස ්රජය ෙකොළඹ +ස ්රජය ෙකොළඹ +ස ්�කය Cළ ඉ+ කරන  �වාස �කය Cළ ඉ+ කරන  �වාස �කය Cළ ඉ+ කරන  �වාස �කය Cළ ඉ+ කරන  �වාස : : : : 
පපපප`පාදන`පාදන`පාදන`පාදන    ெகா��� மாவ
ட�தி� நி�மாணி�க�ப�� ��க� : ஒ��கீ� 

CONSTRUCTION OF HOUSES IN COLOMBO DISTIRICT  BY 

GOVERNMENT : ALLOCATION  

 
2196/’11 

14.  ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
      (மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
      (The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඉ+op2, ඉං§ෙ$" ෙසේවා, �වාස හා ෙපොt පහ�ක2 
අමාතNCමාෙග$ ඇ¬ පශ්නය - (1):  

(අ) (i) ව�ෂ 2011 I රජය ,h$ ෙකොළඹ +ස් �කය 
Cළ ඉ+ කරන ලද �වාස සංඛNාව ෙකොපමණද;  

 (ii) 2012, 2013 සහ 2014 යන ව�ෂය$� I ඉ+ 
opමට අෙ¦��ත �වාස සංඛNාව ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉහත සඳහ$ �වාස ඉ+ opම සඳහා ෙව$  
ෙකොට ඇ` |දG පමාණය ෙකොපමණද;  

ය$න එCමා සඳහ$ කර$ෙන�ද?         

(ආ) (i) අi`$ ඉ+ කරන ලද �වාස ෙනොaෙG ලබා 
ෙද$ෙ$ද;  

 (ii) ෙනොඑෙසේ න2, එම අෙළ, කරk ලබන ෙහෝ 
�Jයට ෙදk ලබන aල ගණ$ කවෙ�ද;  

 (iii) එම �වාස ලබා ෙදන පදනම කවෙ�ද;  

ය$න එCමා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙන�ද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න2,  ඒ ම$ද? 

 நி�மாண, ெபாறியிய ேசைவக�, �டைம��, ெபா� வசதிக� அைம�சைர� ேக�ட வினா:  (அ) (i) அரசா#க$தா 2011ஆ) ஆ*+ ெகா,)� மாவ�ட$தி நி�மாணி�க�ப�ட �+களி. எ*ணி�ைகைய0); 
 (ii) 2012ஆ), 2013ஆ) 2014 ஆ) ஆ*+களி நி�மாணி�க உ$ேதசி�க�ப�+�ள �+களி. எ*ணி�ைகைய0); 
 (iii) ேம45றி�பி�ட �+களி. நி�மாண$தி45 ஒ��க�ப�ட பண$தி. அளைவ0) அவ� 78வாரா? (ஆ) (i) �திதாக க�ட�ப�ட �+க� இலவசமாக வழ#க�ப+கி.றனவா எ.பைத0); 
 (ii) இ.ேற அ=�+க� கிரய$தி45 வி4க� ப+கி.ற அல� 5$தைக�5 விட�ப+கி.ற விைலைய0); 
 (iii) அ=�+க� எ=வ>�பைடயி ஒ��க�ப+ கி.றன எ.பைத0) அவ� இ�சைப�5 அறிவி�பாரா? (இ) இ.ேற, ஏ.?  
asked the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities: 

(a) Will he state - 

(i)_the number of houses built in Colombo 

District by the Government in the year 2011; 

(ii) the number of houses expected to be 

constructed in the years 2012, 2013 and 

2014; and  

(iii) the amount of money allocated for the 

aforesaid construction of  houses? 

(b) Will he inform this House - 

(i) whether the newly built houses are given 

free; 

(ii) if not,  the price at which  those houses are 

sold or rented; and 

(iii) the basis on which those houses are 

allocated? 

(c)   If not, why? 

 

ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මා එම පශ්නයට �BCර 

ෙදනවා. 
 
(අ) (i) 2011 I ෙකොළඹ +ස් �කය Cළ ඉ+ කරන ලද �වාස 

ගණන 1,865j. 
 

(ii) �වාස සංඛNාව 46,029j. 

 
(iii) "�යG aJයන 28,032.5j. 
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පා�Jෙ2$Cව 

* �වාස සංව�ධන අ�කා[ය 2013/2014 ඉ+ opමට �යaත 
�වාස 10,654 සඳහා ප`පාදන ඇස්තෙ2$C කර ඇත. 
 
*නාග[ක සංව�ධන අ�කා[ය 2012/2013 ව�ෂය$� ඉ+ opමට 
�යaත �වාස 20,000 සඳහා ,යදම ඇස්තෙ2$Cගත කරa$ 
පව¥. 
 
(ආ) (i) ජා`ක �වාස සංව�ධන අ�කා[ය  

* ස�ෙන$ ෙසවන වැඩසටහන යටෙ0 �වාස ඉ+ 
opම සඳහා නැවත අය ෙනොකරන ආධාර මත 
�වාස ඉ+ කරk ලැෙ£.  

 
නාග[ක ජනාවාස සංව�ධන අ�කා[ය  

* �වාස වNාපෘ`ෙ] ස්වභාවය අkව අවස්ථාkÖලව 
එය ¥රණය කරk ලැෙ£.  

 
නාග[ක සංව�ධන අ�කා[ය  
* නාග[ක අ; ආදාය2 හා අ; පහ�ක2 �වාසවල 
�ව0 වන ජනතාව සඳහා �වාස ලබා ෙදk ලැෙ£. 

 
(ii) ඒ ඒ වNාපෘ` �[වැය අkව aල ගණ$ ¥රණය කරk 

ලැෙ£. 
 

(iii) ජා`ක �වාස සංව�ධන අ�කා[ය  
 

,h[, ," ග2මාන, උපහාර ණය �වාස ණය ආධාර 
වැඩසටහ$ යටෙ0 ණය/ආධාර |දG ලබා ෙදන 
අතර, ණය |දල වා[ක වශෙය$ අය කර ගැ�ම ht 
ෙකෙ�. 

 
නාග[ක ජනාවාස සංව�ධන අ�කා[ය  

�වාස වNාපෘ`ෙ] ස්වභාවය අkව අවස්ථාkÖලව 
¥රණය කරk ලැෙ£. එන2 ණය පදනම මත, 
සහනදාj පදනම මත, පශස්ථාපන පදනම මත, වා[ක 
පදනම මත හා ,�(2 පදනම මත ෙ). 
 

(ඇ) පැන ෙනොන¸. 

 
ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙබොෙහොම ස්C`j, ග" ඇම`Cම�.  
2011 ව�ෂෙ] ෙගවG 1,865� ඉ+ කරලා `ෙබනවා oයලා 

ඔබCමා o)වා. ඒ අ®"{ෙ{ම ෙගවG 4,800� ෙකොළඹ නගර 
සභාෙව$ම කැ;වා oයලා0 ඔබCමා �Bග$නවා? 

 

ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ග" ම$gCම�,- 

 

�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�)  
(The Deputy Speaker) 

ග" ම$gCමා පශ්නය ඇ�වාම උ0තරය ෙද$න. 

ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මෙ\ පශ්නය අහ$න2. 2012, 2013 සහ 2014 ව�ෂවලට 

ෙගවG 46,029� ඉ+ කරනවා oයලා ඇස්තෙ2$C කරලා 
`ෙබනවා oයලා ඇම`Cමා ෙප$වනවා. ඒකට "�යG aJයන 
28,032.5� ෙව$ කරලා `ෙබනවා oයලා oයනවා. ෙමතැන 
ඔබCම$ලාෙ\ ජනා�ප` ඇ,Gලා අය වැය ඉ+[ප0 කරන 
අවස්ථාෙ)I  2012, 2013 සහ 2014ට  ෙව$ කරලා `ෙබන |දG 
පමාණය "�යG aJයන 6,188j oයලා o)වා. එෙහම න2 
2012, 2013, 2014 ව�ෂවලට  "�යG aJයන 28,032ක |දල� 
ෙව$ කරලා `ෙබනවාය oයා ඔබCමා ෙකො j ආකාරෙය$ද 
oය$ෙ$? 

 

ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ග" ම$gCම�, ඔබCමා අසා `ෙබ$ෙ$ ෙකොළඹ 

+ස් �කයට aස� ෙකොළඹ- 

 
ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

මම ඔබCමාට තව ෙලෙහh කළා.     මම අහලා `ෙබ$ෙ$ 
ෙකොළඹ +ස් �කය ගැනj. 

 
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබCමා ඇ�ෙ) ෙකොළඹ +ස් �කය ගැන? 

 

ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔ). 

ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙකොළඹ +ස් �කය Cළ ෙ2 �වාස වැඩ �Bෙවළ පධාන 

වශෙය$ ආයතන o�පය� ම±$ කරනවා. එක� �වාස 
සංව�ධන අ�කා[ය. අෙනක නාග[ක ජනාවාස සංව�ධන 
අ�කා[ය. ඊ ළඟට, නාග[ක සංව�ධන අ�කා[ය සහ සමෘ{� 
අ�කා[ය. ෙ2 වාෙ\ ආයතන o�පය� ෙ2 වැඩ �Bෙවළ Cළ 
තම තම$ෙ\ කා�ය භාරය ඉ1 කරනවා. ඔබCමා ඔය උ�ටා 
ද�ව$ෙ$ අෙ¦ අමාතNාංශයට අය0 ආයතනවලට ෙව$ කළ 
ප`පාදන ගැනj. ග" ම$gCම�, උදාහරණය� හැ�යට 
o)ෙවො0- 
 
ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ග" ඇම`Cම�, මට ඒ ගැන ෙපොT පැහැ+J කර ගැ�ම� 
අවශNj. ඒ oය$ෙ$ ඔබCමාෙ\ අමාතNාංශය කෑJවලට කඩලා 
`ෙබනවාද? 

 

ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නැහැ, නැහැ. 
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[ග" ,මG Rරවංශ   මහතා] 
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ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔබCමා මට අංග ස2»�ණ උ0තරය� ෙද$න හදන ,ට, 
ෙ2ෙක$ මට `ෙබ$ෙ$ 1,000j, අෙන0 ෙකනාට 5,000j 
oයලා ඒ වාෙ\ oයනවා. ඇj ඔබCමාට ඔ�ෙකොම Iලා 
නැ0ෙ0? [බාධා opම�] 

 
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ම$gCමා, දැ$ ක;ෙවල නැහැ. ෙමොකද ද$ෙ$ නැහැ 
ෙ$ද? [බාධා opම�] 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�)  
(The Deputy Speaker) 

ග" ඇම`Cමා, �BCර ෙද$න. 

 
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අ� පරණ ෙගවG හදන ,ට,   තා0තා හද� ෙගවG ගණෙ$ 

දැ$ යනවා. බල$න අ� ෙකොපමණ උද®ව�ද කෙළේ oයලා. දැ$ 
�ත�Tයාව මම ඒ පරණ ෙගවG ගණෙ$ යවනවා. 

 
 ම$gCමා අහ� පශ්නයට �BCර මම oය$න2. ග" 

ම$gCම�, උදාහරණය� හැ�යට නාග[ක සංව�ධන අ�කා[ය 
2012, 2013 ව�ෂවල ඉ+ opමට �යaත �වාස 20,000 සඳහා 
දැනට ඇස්තෙ2$C කරa$ පව`නවා. ඒ අයෙ\ වNාපෘ`ය 
ෙව$ෙ$ භා�ඩාගාර ප`පාදන මත පදන2ව ෙනොෙවj. ඒක 
ෙව$ෙ$ ස2»�ණෙය$ම ෙවන0 |දG පවාහය$ මත 
පදන2වj. ඒ වාෙ\ ෙ2 වැඩ �Bෙවළ ය$ෙ$ ස2»�ණෙය$ම 
භා�ඩාගාර ප`පාදන මත පමණ� පදන2ව ෙනොෙවj. �ද�න� 
හැ�යට  �වාස සංව�ධන අ�කා[ය ඇප ෙවලා, රාජN බැං�වJ$ 
සහනදා¹ පදනමo$ ණය අරෙගන මහ ජනයාට Iලා ඒ අය  හැì 
�වාස0 මම ෙ2 oය� �වාස 1,865 Cළ `ෙබනවා. ඒ �සා  ෙ2 
වැඩ �Bෙවළ ය$ෙ$ භා�ඩාගාර ප`පාදන මත පමණ� පදන2 
ෙවලා ෙනොෙවj. ඔය ෙපොත බැiවා oයලා ත|$නා $ෙසේට ෙ2 
ගණන හදා ග$න ෙකොෙහොමව0 ��ව$ ව$ෙ$ නැහැ. 

 
ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මාෙ\ ෙදෙව� අC" 
පශ්නය ෙමයj. ග" ඇම`Cම�, ඔබCමා0 මා0 ෙ2 
පා�Jෙ2$Cෙ)  �ෙයෝජනය කර$ෙ$ ෙකොළඹ +ස් �කයj.  
ෙකො2පඤ්ඤR+ෙ] ෙගවG 7,800� කඩ$න oයලා දැ$ ¥$t 
කර `ෙබනවා. න|0 ඒ අයට ,කGප ෙගවG Iලා නැහැ. ඔබCමා 
�වාස හා ෙපොt පහ�ක2 ඇම`වරයා හැ�යට ඒ අයට ,කGප 
ෙගවG හදා ෙනොI �ට රට ෙකො2පැ�වලට ෙ2 ඉඩ2 ,�ණ$න 
හද$ෙ$ ඇj? දැ$ ඔබCමාම oයනවා දහC$වන ආ�;කම 
වNවස්ථා සංෙශෝධනය අෙහෝh කර$න ඕනෑ oයලා. ඔබCමාම 
�{ද$ට ,"{ධව oයනවා, බට�ර �ම$තණය�  `ෙබනවා 
oයලා. එෙහම න2 ඔබCමාෙ\ අමාතN ම�ඩලය ඇCෙළේම 
ඔබCමාට ,"{ධව �ම$තණය� `ෙබනවා ෙ$. ඔබCමා 
ද�ෂj.  යම� o)ෙවො0 කරනවා. මට මතකj, අkරාධ�රෙ] 
වැඩ� o)වාම ඒ වැෙ³ කළා oයා. ෙකොළඹ +ස් �කෙ] ෙ2 
වාෙ\ ෙදය� ෙව$න ඉඩ ෙද$ෙ$ ඇj?  

ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ග" �ෙයෝජN කථනායකCම�, එCමා oය� ආකාරයට 
ෙකොළඹ නගර සභා බල පෙ{ශෙ] �ව0 වන ජනතාව ඒ 
පෙ{ශවල අනවසර ප+ංAක"ව$ ®ණ0, �තNkÖල 
ප+ංAක"ව$ ®ණ0 ඒ අයට �වස� නැ` ව$ෙ$ නැහැ.  රාජN 
ආර�ෂක හා නාග[ක සංව�ධන අමාතNාංශය යටෙ0  +ය0 කර 
`ෙබන ෙකොළඹ නගරය යB ප`ෂ්ඨාපනය opෙ2  වැඩ 
�BෙවB$ සැබෑ ෙලසම ෙකොළඹ �ව0 වන ohම �{ගලය�ට 
oh ෙලසo$ව0 �වස� නැ` ව$ෙ$ නැහැ. දැනට h�න 
�වසට වඩා �t� �වස�  ඔ®$ට ලැෙබන ,�යට තමj ඒ වැඩ 
�Bෙවළ හදලා `ෙබ$ෙ$. ග" ම$gCම�, ඉ`$ ඔබCමා ඔය 
ෙකො2පඤ්ඤR+ෙ] අය ගැන oය{I ®ණ0 මට oය$න 
`ෙබ$ෙ$, එතැනI  අ�  ඒ අයට �යaත �වාස -�t� ෙ\- 
ෙදන ෙත� �¤ පදනa$ ඉ$න එකඟ ෙවලා `ෙබනවාය oයන 
එකj.  

 

ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர)  
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ෙමොක�ද ඒ Ròය? 

ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ජයෙසේකර Ròයද? [බාධා op2]  ග" ම$gCම�,  ඒ අය 
එකඟ ෙවලා `ෙබනවා ඒ ස්ථානවJ$ ඉව0 ෙවලා ෙවන තැනක 
�Jයට �වස� අර ෙගන ප+ංA ෙවලා ඉඳලා නාග[ක සංව�ධන 
අ�කා[ය ෙ\ හදලා ෙදන කාලයට- 
 
ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ අය එකඟෙවලා නැහැ, ඇම`Cම�. ඔබCමාj ඒක 

oය$ෙ$. [බාධා op2] 
 

ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    (மா��மி� ,ஜீவ ேசனசி�க)  
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එකඟෙවලා නැහැ. 

ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔබCමා ක;ෙවල ෙ$ද, ෙමොකද, ෙ2  ෙකො2පඤ්ඤR+යට 
බ�$ෙ$? දැ$ ක;ෙවල නැහැ ෙ$. [බාධා opම�] ඔබCමා 
oයන ඒ කාරණයට මම එකඟ ෙවනවා.  එකඟ0වය� ඇ` කර 
ගැ�ම සඳහා දැ$ සාක�ඡා පැවැ0ෙවa$ `ෙබනවා. ෙකොෙහොම 
®ණ0 අ� යම� කර$ෙ$ ඒ පජාව0 එ�ක එකඟ0වය� හදා 
ෙගනj. හැබැj, ඉ`$ ත|$නා$ෙසේලා e�Gලා එෙහම 
ෙ{වGවලට එකඟ ෙව$න එපා oයලා ෙපොT ෙපොT ,ෂHජ දමලා 
අ®G opෙ2 ය2 oh වNාපාරය�0 යනවා. ෙපෞ{ගJකව 
ඔබCමාට oයනවා ෙනොෙවj.  න|0 ,ප�ෂෙ] උද,ය e�Gලා 
එෙහම කරනවා. ඒ �සා සමහ" ඒකට එකඟ ව$ෙ$ නැ` 
ත00වය�0 `ෙබනවා. ෙකොෙහොම ®ණ0 ඒ අයෙ\ කැමැ0ත 
ඇ`ව තමj රාජN ආර�ෂක හා නාග[ක සංව�ධන අමාතNාංශය 
ඒ වැඩ �Bෙවළ ඉස්සරහට ෙගන ය$ෙ$.  
 

ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මෙ\ C$වැ� අC" 

පශ්නය ෙමයj. ග" ඇම`Cම�, මම වගÐමo$ ෙ2 පශ්නය 

641 642 



පා�Jෙ2$Cව 

අහ$ෙ$. මම �තන ,�යට ඔබCමාෙ\ අමාතNාංශයට |දG 
ෙව$ කර$ෙ$ නැ`ව UDA එකට ෙව$ කරනවා ඇ`. න|0 
ඔබCමාෙ\ අමාතNාංශෙය$ £iමැ$ඩG පාෙ� �වාස 
වNාපෘ`යකට දැ$ C$වැ� වතාවට |G ගG `යලා `ෙබනවා. 
ඔබCමා ෙනොෙවj `£ෙ£. එතැන තවම ohම ෙගය� හදලා 
නැහැ. ඒ වාෙ\ම ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙ) ඡ$දය `ෙබන 
අවස්ථාෙ) වැJෙගොඩව0ෙ00 ෙගවG 500� හදනවා oයලා  
|G ගG `යලා `ෙබනවා. න|0 අද වන ෙත� එක ෙගය�ව0 
හදලා නැහැ.  
 
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ක®ද |G ගG `£ෙ£? 

ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නාමG රාජප�ෂ, බැhG රාජප�ෂ. 

ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නැහැ. නැහැ.  

 
ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මමj oය$ෙ$. වැJෙගොඩව0ෙ0 ෙගවG 500� හදනවා 

oයා |G ගG `£බා.  ඔබCමාට වග Ðමo$ මම ෙ2 කාරණය 
oය$ෙ$. ඒ වාෙ\ම �වාස අ�කා[ෙය$ ඇ,0 මvට��Jෙ] 
ෙකෝ,ල ඉ+[�ට �ට අ®"t Cනකට ඉස්ෙසGලා ෙදවන වතාවට 
|G ගG `යලා `ෙබනවා.  එතැන0 |GගG තබා `ෙබ$ෙ$ 
ඔබCමා ෙනොෙවj. එතැන ෙගවG 1900� ඉ+ කරනවා o)වාට  
තවම එක�ව0 ඉ+ ෙවලා නැහැ. එම උද,යමj ඔය ඔ�ෙකෝම 
කර$ෙ$. ෙකෝvෙv, අkෙරෝධ මාවෙ0 ෙගවG 350� ඉ+ 
කර$න `ෙබනවා. එක�ව0 ඉ+ කර නැහැ.  
 
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙකෝvෙv ක®ද? ඔබCමා oය$ෙ$ ෙකෝvෙv0 |G ගG 

`යලා oයලාද? 
 

ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
�වාස අ�කා[ෙය$ |G ගG `යලා `ෙබනවා.  

 
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නැහැ. නැහැ. 

ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
�වාස අ�කා[ෙය$ |G ගG `යලා ` ෙබ$ෙ$. ඕනෑ න2 

දැ$ අ� ෙදෙදනා ය|. ඒ වාෙ\ම ක;ෙවල  ආසනෙ] පj¦ප 
පාෙ� -[බාධා opම�] 

ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙමCමාව ක;ෙවJ$ එළවා දමා දැ$ අසරණයා ෙවලා 

ඉ$ෙ$; අවතැ$ ෙවලා ඉ$ෙ$. දැ$ ෙකො2පඤ්ඤ R+යට 
බැහැලා.  

 
ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබCමා ඔය ඇම`කමට එ$න ෙප ර |G ගG `යලා 

`ෙබනවා. තවම එක ෙගය�ව0 හදලා නැහැ. ඇම`Cම�,  
2013 ව�ෂෙ]ව0 |දG �ක� ලබා ෙගන ෙ2 ෙගවG �ක ඉ+ 
කර$න කටbC කර$න ඔබCමාට ��ව$ද බැ[ද? නැ0න2 
අoල ,රා� ම$gCමා o)වා වාෙ\ අර ෙ�� ළඟ ` ෙබන 
"�යG aJයන 18,800$ ඔබCමාට ග$න ��ව$. ෙ2 |දල 
ෙවන0 අයට ෙද$ෙ$ නැCව ක"ණාකර රෙv සංව�ධනයට 
පා,�A කර$න oයා මා ඉGලනවා.  

 

ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, ග" ර, ක"ණානායක 

ම$gCමා ෙබොෙහොම වැදග0  ෙයෝජනාව�j ඉ+[ප0 කෙළේ.  
දැනට අ®"t Cන හතරකට කJ$ |G ගG තබා `ෙබන සමහර 
�වාස වNාපෘ`වලට ෙ��ෙග$ |දG අරෙගන ඒ |දGවJ$ ඒ 
�වාස හද$න oයලා ඔබCමා oය$ෙ$. එෙහම ෙ$ද? 

 

ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම oය$ෙ$ එයා ඒ වාෙ\ පvටපG ෙහොෙර�; 

අ�කරණයට ෙගෙන$ෙ$ නැCව - 
 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
පvටපG ෙහොෙර� න2 -[බාධා opම�]  
 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�)  
(The Deputy Speaker) 
දැ$ ඔබCමා අC" පශ්නය අහලා ඉවරj. ඒ පශ්නයට �BCර 

ෙද$න. 
 
ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ පvටපG ෙහොරාෙග$,  ,ධ හ|දාෙ), ෙපො¤hෙ] 

75,800� මර� ඔය හාදයාෙග$ -[බාධා opම�]  
 

ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ ෙහොරාෙග$ අපට සGJ ග$න oය$ෙ$ ඇj?  
 

�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�)  
(The Deputy Speaker) 
ෙමතැන කර$ෙ$ ,වාදය� ෙනොෙවj. ඔබCමා 

ෙයෝජනාවo$ ඒක ග$න.  
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[ග" ර, ක"ණානායක   මහතා] 
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ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ම$gCමාෙ\ �"{ද ෙ2. ඔබCමා oයනවා ෙ�� oය$ෙ$ 

පvටපG ෙහොෙර� oයා. ඊට කJ$ o)වා, එයාෙග$ සGJ  
අරෙගන අර ෙගවG �ක හද$න oයා. [බාධා opම�]  ඔබCමා 
oයන ,�යට තස්තවාI පvටපG ෙහොෙර�  ෙ$.  

 
ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම එෙහම oයනවා. ඔබCමා එය �Bග$නවාද? 

 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මා0 oයනවා oය| ෙකෝ. එෙහම oයන ගම$ අපට oයනවා 

එයාෙග$ සGJ අරෙගන ෙගවG හද$න  oයා.    

 
ග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතාග" ර, ක"ණානායක මහතා    
(மா��மி� ரவி க"ணாநாய+க)  
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ සGJ දැ$ `ෙබ$ෙ$ කා ළඟද? ඔබCමාෙ\ ආ�;ව0 

එ�ක ෙ$ එයා h�$ෙ$. ඒ �සා ෙ$ එයාලා �දහස් කර$ෙ$.  
සGJ  ග0තා; එයා රට ඇ[යා.  

 
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබCමා ෙ�� එ�ක ෙමො�0 business කෙළේ නැහැ ෙ$.  

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�)  
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 15. ස§0 ෙපේමදාස මහතා අහ$න.  

 
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
සමා ෙව$න  ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, ඒ ග" 

ම$gCමා අහ� අවස$ පශන්යට �BCර ෙමයj.  ග" 
ම$gCම�, දැනට අ®"t Cන-හතරකට  කJ$ �වාස වNාපෘ`  
පට$ ග$න eය සමහර පෙ{ශ ස2බ$ධෙය$ නාග[ක 
සංව�ධන අ�කා[ය හදා `ෙබන උපාය මා�eක සැලැස්මට අkව 
තමj ඒවා එතැන ඉ+ෙවනවාද නැ{ද oයන එක අi`$ ¥$t 
ෙව$ෙ$. ෙමොකද, නාග[ක සංව�ධන අ�කා[ය ෙකොළඹ 
නගරයට හදා `ෙබන සැලැස්ම ඇCෙළේ `z( සමහර ඒවා දැ$ 
එතැන  ඒ වNාපෘ`යට  �t� නැහැ oයන  ¥$tවකට ඇ,Gලා  
`ෙබනවා.  හැබැj ඒ ෙවkවට ෙවන0 තැනක ඒ  �වාස 
වNාපෘ`ය හා  සමාන ෙහෝ ඊට වැTය ෙහොඳ එක� හැෙදනවා.  ඒ 
,�ෙ] පශ්නය� තමj ෙකොළඹ නගර සභා බල පෙ{ශය ඇCෙළේ 
`ෙබ$ෙ$.  ම$gCමා ෙකෝvෙv  නගරය ස2බ$ධෙය$  oය� 
එක ගැන මම  ෙසොයා බලා කටbC කර$න2. 

     
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�)  
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්C`j.  ග" ස§0 ෙපේමදාස මහතා 15වන පශ්නය 

අහ$න. දැ$ ෙවලාව ප� ෙවලාj `ෙබ$ෙ$. 

රාජNරාජNරාජNරාජN ෙසේවා �වාස ෙයෝජනා ක ෙසේවා �වාස ෙයෝජනා ක ෙසේවා �වාස ෙයෝජනා ක ෙසේවා �වාස ෙයෝජනා කම ම ම ම :    ,සත්ර,සත්ර,සත්ර,සත්ර    அரச ேசைவ �	
� தி	ட�க�: விபர� 
PUBLIC SERVICE HOUSING SCHEMES : DETAILS 
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15. ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
       (மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

        (The Hon.  Sajith Premadasa) 
 ඉ+op2, ඉං§ෙ$" ෙසේවා, �වාස හා ෙපොt පහ�ක2 

අමාතNCමාෙග$ ඇ¬ පශ්නය - (1):   

(අ) ම�$ද A$තන ඉ+[ දැ�ම ප`ප0` මාලාෙ) "සැමට 
�වස� - �තට ෙසවණ�" වැඩ�Bෙවළ යටෙ0, 
ජGතර, එ³ම$ට$ සහ ෙටො[$ට$ �වාස ෙයෝජනා 
කම වැ� රාජN ෙසේවා �වාස ෙයෝජනා කම 25� සෑම 
+ස් �කයකම පධාන නගරය පදන2 කරෙගන, එම 
+ස් �කෙ] ෙසේවය කරන �වාස ෙනොමැ` රජෙ] සහ 
රාජN සංස්ථා ෙසේවකj$ ෙවkෙව$ ආර2භ කරන 
බවට ෙපොෙරො$tව� I ඇ` බව එCමා ද$ෙන�ද? 

(ආ)  (i) ඉහත ෙපොෙරො$tව පකාරව  �වාස වNාපෘ` 
ආර2භ කළ ව�ෂය කවෙ�ද; 

 (ii) ෙ2 වන,ට �වාස වNාපෘ` ඉ+කර අවස$කර 
ඇ` නගර සංඛNාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම  නගර කවෙ�ද; 

 (iv) ඉ+op2 අවස$ �වාසවල ප+ංAකර ඇ` 
රජෙ] සහ සංස්ථා  ෙසේවක ප®G සංඛNාව 
ෙකොපමණද; 

ය$න එCමා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙන�ද?    

(ඇ)  ෙනොඑ ෙසේ න2, ඒ ම$ද? 
 

 நி�மாண, ெபாறியிய ேசைவக�, �டைம��, ெபா� வசதிக�  அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) மஹி#த சி#தைன ெதாைல ேநா�%� ெகா�ைககளி 
"සැමට �වස� - �තට ෙසවණ�" ேவைல' தி�ட'தி( கீ*, ஜதர, எ�ம(ட( ம-./ ெராாி0ட( �டைம��' தி�ட0க� ேபா(. அரச ஊழிய�க3�கான 25 �டைம��' தி�ட0க� அைன'� மாவ�ட0களி6/ பிரதான நகர'ைத அ7�பைடயாக� ெகா89 அ/மாவ�ட'தி ேசைவயா-./ �9கள-ற அரச ம-./ அரச :�9'தாபன ஊழிய�க3�காக ஆர/பி�க� ப9வதாக வா�%.தி அளி�க�ப�9�ள� எ(பைத அவ� அறிவாரா? (ஆ)  ( i ) ேம-ப7 வா�%.தி�கைமய �டைம��� க='தி�ட0க� ஆர/பி�க�ப�ட ஆ89 யாெத(பைத>/; 

 ( i i ) இ(றளவி �டைம��� க='தி�ட0க� நி�மாணி�க�ப�9 @�'தி ெசAய�ப�9�ள நகர0களி( எ8ணி�ைக எ'தைன ெய(பைத>/; 
 ( i ii) அ#நகர0க� யாைவெய(பைத>/; 
 ( i v ) நி�மாண� பணிக� @�'திெசAய�ப�ட �9களி %7யம�'த�ப�9�ள அரச ம-./ அரச :�9'தாபன ஊழிய� %9/ப0களி( எ8ணி�ைக எBவளெவ(பைத>/ அவ� இ�சைப�% அறிவி�பாரா? (இ) இ(ேற, ஏ(? 
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පා�Jෙ2$Cව 

asked the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities: 

(a) Is he aware that a pledge was made under the 

“සැමට �වස� - �තට ෙසවණ �” programme of the 

"Mahinda Chintana" manifesto that 25 public 

service housing schemes similar to the Jaltara, 

Edmonton and Torrington housing schemes, which 

will be centred around the main town of each of 

the districts in which they serve, would be 

commenced for public sector and corporation 

employees who do not have houses ? 

(b) Will he inform this House of - 

(i) the year in which the housing projects were 
commenced as per the above pledge; 

(ii) the number of towns in which the housing 
projects have been completed by now; 

(iii) the names of the aforesaid towns; and 

(iv) the number of families of public sector and 
corporation employees who have been settled 
in the houses of which the construction work 
has been completed ? 

(c)    If not, why? 

 
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
(අ) ඔ).  
 
(ආ)   (i)  රාජN ෙසේවකj$ ෙවkෙව$ ආර2භ කළ �වාස 

වNාපෘ` ,ස්තර පහත දැ�ෙ).  
 

 (ii) ෙමම �වාස ෙයෝජනා කම ඉ+ෙවa$ පව`න 
අතර, ඉ+op2 කටbC කTනa$ ht කර ජනතා 
අj`යට පැවpමට කටbC කරk ලැෙ£. 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මම අහලා `ෙබ$ෙ$, නගර සංඛNාව ෙකොපමණද oයාj. 

 
ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නගර සංඛNාව තමj  මම ෙ2 o)ෙ). 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
නගර ගණනj අහලා `ෙබ$ෙ$. නගර Ðයක හදා 

`ෙබනවාද? 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම o)වා. ෙකොළඹ, ඇG,�ගල එකj. සjම$ෙඩG එකj. 

ෙසොjසා �ර එකj. a�Õ�ර, එ³ම$ ට$ එකj. �"ණෑගල 
ෙවල$ෙගොGල ව0ත. ව®�යාව ගැන මම o)වා.  ෙවෙහරගම 
රජෙ] �වාස වNාපෘ`ය,-  

 

ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මම අහලා `ෙබ$ෙ$, නගර සංඛNාව ගැන. නගර Ðයක 

�වාස වNාපෘ` හදලා `ෙබනවාද? 
 

ග"ග"ග"ග"    ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා  ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඉ`$ මම o)වා ෙ$ නගර �කj, වNාපෘ` �කj,  හද� 

අ®"{දj. ඔබCමා මෙග$ අහන ඒවාට0 වඩා ෙකොපමණ ඒවාට 
මම උ0තර ෙදනවාද?  ඇj ඒක අගය කර$ෙ$ නැ0ෙ0? 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
අගය කරනවා. �Bෙවළකට උ0තර ෙද$න.  
 

ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම උ0තර ෙද$නද? 

ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
හ[. ඔබCමා (ආ) (iii)  ෙකොටසට උ0තර  t$නා ෙ$ද? 
 

ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

(iii) පැන ෙනොන¸. 

(iv) පැන ෙනොන¸. 

(ඇ) පැන ෙනොන¸. 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඇj  අංක (iv)ට �BCර හැ�යට "පැන ෙනොන¸" oය$ෙ$? 
 

ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක මෙග$ අහලා වැඩ� නැහැ. ඒක මට ෙ£ර$න ��ව$ 

පශ්නය� ෙනොෙවj. 
 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, (ආ) (iv) පශ්නෙය$ මම 

අහලා `ෙබ$ෙ$, ඉ+op2 අවස$ �වාසවල ප+ංA කර ඇ` 
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[ග" ස§0 ෙපේමදාස මහතා] 
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රජෙ] සහ සංස්ථා ෙසේවක ප®G සංඛNාව ෙකොපමණද oයාj. 
ෙකොෙහොමද, ඒකට "පැන ෙනොන¸" oය$ෙ$? ෙමපමණ ෙගවG 
හදලා `ෙබනවා න2 ප+ංA කර� ප®G සංඛNාව oය$න ඕනෑ.  

 
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙපො³ඩ� ඉ$න, මම ඔබCමාට oය$න2. ෙ2 වන ,ට ප®G 

721j.  

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රජෙ]  ෙසේවක ප®G 721j? 

 
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔ). 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මෙ\ පළ|වැ� අC" 

පශ්නය ෙමයj.  
 
ග" ඇම`Cම�,  සෑම +ස් �කය�ම ආවරණය වන ,�යට 

�වාස ෙයෝජනා කම 25� ස්ථාපනය කරනවාය oයලා "ම�$ද 
A$තන ඉ+[දැ�ම" ප`ප0` පකාශනෙය$ෙපොෙරො$t ෙවලා 
`ෙබනවා. ඒ සඳහා ඔබCම$ලා +ස් � මvටෙම$ �වාස අ�a 
රාජN ෙසේවකය$ ගැන සංගණනය� කර `ෙබනවාද? 

 
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
�වාස අ�a රාජN ෙසේවකය$ �Bබඳව ස2»�ණ ක"( 

ඇCළ0 වා�තාව� අප සCව නැහැ.  ග" ම$gCම�, අෙ¦ 
වැඩසටහ$ ගැන දැkව0 කර,  ජනතාවෙ\ ඉG¤2 අරෙගන 
බැiවාම සාමානNෙය$ නාග[ක කලාපවල තමj �වාස ඉGiම 
වැT. න|0 ඒ පමාණය ෙම$න ෙ2 �ශ්Aත සංඛNාවj oයා අපට 
ෙ2 ෙවන C" හ[යටම oය$න බැහැ. ජන හා �වාස 
සංගණනෙ]I0 රාජN ෙසේවකය$ෙ\ සංඛNා ෙGඛන  අපට 
ෙවනම ලබා ග$න බැ[ ෙවලා `ෙබනවා.  

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මෙ\ ෙදවැ� අC" පශ්නය 

ෙමයj. 
 
ඇ0ත වශෙය$ම රජෙ] ෙසේවක �ලධා[$ෙ\ �වාස 

පශ්නය ,සඳ$නට  වැඩසටහන� ·යා0මක කරනෙකොට, 
ෙගවG හද$නට ඉස්ෙසGලා සංගණනය� කර අවශNතාව හÕනා 
ග$න  ඕනෑ. ඇ0ත වශෙය$ම කවදා ද  ෙ2 අවශNතාව හÕනා 
ග$ෙ$?  ෙකොපමණ  රජෙ] ෙසේවක �වාස සංඛNාව� ෙ2 රෙv  
}� ,ය bCද oයන සංගණනය කර$න ඕනෑ, ෙගවG හද$න 
ඉස්ෙසGලා. කවදාද ඒ සංගණනය කර$ෙ$?  

ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
සංගණනය� කර `ෙබනවා, ජන ෙGඛන හා සංඛNාෙGඛන 

ෙදපා�තෙ2$Cෙව$. 1981ට පස්ෙසේ සංගණනය� කර 
`ෙබනවා. ඒෙක$ ෙසොයා ෙගන `ෙබනවා, |�  රෙvම- 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
1981 ව�ෂෙ] ෙනොෙවj. 2001 ව�ෂෙ].   

 
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නැහැ. නැහැ. 1981 ව�ෂෙ] සංගණනය කළාට පස්ෙසේ  |� 

රටම ආවරණය වන ,�යට - 
 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
2001 ව�ෂෙ]0  `zණාෙ$  සංගණනය�.  

 
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
උC" නැ ෙඟන�ර පළා0 ඇC�ව |� රටම ආවරණය වන 

,�යට සංගණනය� කර `ෙබනවා. ඒ සංගණනෙය$ 
හÕනාෙගන `ෙබනවා, k�t� �වාස සහ �වාස අ�a සංඛNාව 
ල�ෂ හතකට ආස$න පමාණය�  බව. ඒ ල�ෂ හත ඇCළත 
තමj ග" ම$ Cම�, �වාස අ�a  රජෙ] ෙසේවකය$ෙ\ 
සංඛNාව `ෙබ$ෙ$.  මට මතකj  ඔබCමා0  o)වා ල�ෂ 
12�, 15� oයලා.  මා0 o)වා ල�ෂ 12� oයලා. පාෙ{�ය 
ෙGක2ව"$ හරහා එන-  

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඔබCමා  ල�ෂ 15�  oයලා o)වා, ෙ2 සභාෙ).   

 
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔ). ල�ෂ 15, ල�ෂ 12 වාෙ\  ගණ$ ඔබCමා0 o)වා, 

මා0 o)වා. 

  
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මම o)ෙ), ������ ����� �සාj.  ඔබCමා  වගÐෙම$  
ෙ2 ග" සභාවට ඉ+[ප0 කර� සංඛNා ෙGඛන තමj මම  
ඉ+[ප0  කෙළේ. 

 
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම එෙහම වග Ðෙම$ oයන ඒවා ඊට පස්ෙසේ ඔබCමා0 

oයනවා ෙ$?  
 

649 650 



පා�Jෙ2$Cව 

ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

අ�වා�යෙය$ම.  ෙමය උ0තpතර සභාව�. ෙ2 සභාෙ) 
අසතN පකාශ කර$න බැහැ ෙ$. 

  
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම ඉ+[ෙ]I0 ඒ ,�යට  වග Ðෙම$ oය$න 

බලාෙපොෙරො0C ෙවනවා, ඔබCමා එය නැවත oයj oයන 
බලාෙපොෙරො0Cෙව$.  

 

දැ$ මම oය$න eෙ] ෙ2කj. ඒ ල�ෂ හත ඇCළත තමj, 
රජෙ] ෙසේවක �වාස අවශNතාව `ෙබ$ෙ$.  අප දැනට ජන 
ෙGඛන හා සංඛNාෙGඛන ෙදපා�තෙ2$Cෙව$ J÷තව 
ඉG¤ම� කර `ෙබනවා, ඒ රජෙ] ෙසේවකය$ෙ\ සංඛNාව අපට 
ෙව$ කර ෙද$න oයලා.  අප අ|Cෙව$ ඒ ගැන සංගණනය� 
කර$න ඕනෑ නැහැ. ඒෙගොGල$ෙ\   වා�තාවJ$ අපට  ඒක 
ෙව$ කර ෙද$න oයලා `ෙබනවා. ඒක අපට ඉ+[ෙ]I ලැෙ£,. 
ඒ �සා ඒ පශ්නය පැන න±$ෙ$ නැහැ.  

 

අෙන� එක තමj ෙ2 කාරණය.  අප රාජN බැං�වJ$  
hයයට 10ක තර2 අ; ෙපොJය� ස�තව ල�ෂ 5ක |දල� ණය 
ගැ�ෙ2  �t�ක2  නැ`  රජෙ] ෙසේවකය$ට  පවා ලබා Iලා 
`ෙබනවා. ඒ oය$ෙ$, වැ1ෙප$ කැෙපන උප[ම  �මාව0 
කැ�( ෙසේවකය$ට පවා  �වාස අ�කා[ෙය$ ඇපය I ඒ අයට 
ණය  ලබා I `ෙබනවා. අ� ඒ වාෙ\ ණය  දහස් ගණන� ලබා I 
`ෙබනවා. ෙ2 අ®"{ෙ{ "�යG }Jයන හතරකට ආස$න 
|දල�, eය අ®"{ෙ{ "�යG }Jයන  Cනකට වැT |දල�  
උC" නැ ෙඟන�ර0  ඇC�ව  රෙv හැම +ස් �කයකම රාජN 
ෙසේවකය$ට ලබා t$නා.  ඒ ම±$ තම$ෙ\  ඉඩෙ2 තම$ෙ\ 
ෙගය  හදා ගැ�ෙ2 වැඩ �Bෙවළ0 ෙ2 එ�කම ෙකෙරනවා.  

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මෙ\ C$වන අC"  පශ්නය ෙමයj.   
 

මා  ස්C`ව$ත ෙවනවා ඔබCමා ඒ �BCර ලබා t$නාට.  ඒ 
වාෙ\ම  ම�$ද A$තන ඉ+[ දැ�ම ප`ප0` පකාශනෙය� 
`ෙබන, ''hයiම රාජN ෙසේවකය$ෙ\ �වාස අවශNතාව 
ස2»�ණ කර$න කටbC කරනවාය''  oයන  ඒ ෙපොෙරො$tව  ඊ 
ළඟ ජනා�ප`වරණයට ෙපර  ඉ1 කරන බව ඔබCමාට �ශ්Aතව  
වගÐෙම$ oය$න ��ව$ ද?  ඔබCමා ඒ  ගැන වගÐෙම$ 
පකාශය� කරනවා ද? 

 
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඊළඟ ජනා�ප`වරණයට ෙපර ෙනොව, අ� උ0සාහ කර$ෙ$ 

ඊට කJ$ ෙ2 ඔ�ෙකෝම ඉවර කර$නj. 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
කවදා ද? 

ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඊළඟ ජනා�ප`වරණයට ෙපර. 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඊළඟ ජනා�ප`වරණයට ෙපර oය$ෙ$ කවදා ද? 

 
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබCමාට ඕනෑ මාසයj, +නයj, අ®"{දj ද? 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
නැහැ. දළ වශෙය$ වසර oය$න. 2014ද, 2015ද, 2016ද?  

 
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඊළඟ ජනා�ප`වරණය `ෙය$ෙ$ ෙකොj අ®"{ෙ{ද? 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මම වග Ðෙම$ අහ$ෙ$. ඔබCමා o)වා ඊට ෙපර අවස$ 

කරනවා oයලා. එෙහම න2 ඒ +නය ෙහෝ වසර oය$න. 

 
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අෙ¦ බලාෙපොෙරො0Cව, අෙ¦ උ0සාහය, අෙ¦ කැපRම, අෙ¦ 

මැ+හ0Rම -ෙ2 hයGලම- `ෙබ$ෙ$ ඊළඟ ජනා�ප`වරණයට 
කJ$ ම�$ද A$තන ඉ+[ දැ�ෙ2 oයලා `ෙබන hයi 
ෙපොෙරො$t ෙකෙසේ ෙහෝ ඉ1 කරලා ඊළඟ ජනා�ප`වරණෙ]I 
මහජනතාව අතරට ය$නj. 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி$ பிேரமதாஸ)  

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ෙ2 ෙපොෙරො$tව ගැන  මා අහ$ෙ$. 

 
ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා  ග" ,මG Rරවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� @ரவ�ச)  
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
hයi ෙපොෙරො$t ගැනj මම o)ෙ). 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�)  
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන වටය. 
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ගජම$ගම ජල වNාගජම$ගම ජල වNාගජම$ගම ජල වNාගජම$ගම ජල වNාපෘ`ෙ] ඉ+[ op2 පෘ`ෙ] ඉ+[ op2 පෘ`ෙ] ඉ+[ op2 පෘ`ෙ] ඉ+[ op2 : : : : කTන2 කTන2 කTන2 කTන2 
opමopමopමopම    

 கஜம�கம நீ� வழ�க� தி�ட நி�மாண� : �ாித�ப��த� 
CONSTRUCTION  OF GAJAMANGAMA WATER SUPPLY 

PROJECT : EXPEDITION 
1883/'11 

1. ග" ග" ග" ග" ෙජෝ$ අමරCංග මහතා ෙජෝ$ අමරCංග මහතා ෙජෝ$ අමරCංග මහතා ෙජෝ$ අමරCංග මහතා ((((ග" z{�ක ප`රණ මහතා ග" z{�ක ප`රණ මහතා ග" z{�ක ප`රණ මහතා ග" z{�ක ප`රණ මහතා 
ෙවkවටෙවkවටෙවkවටෙවkවට))))    

      (மா��மி� ேஜா% அமர-�க - மா��மி� �$திக பதிரண சா�பாக)  
     (The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Buddhika 

Pathirana)   

  රාජN ප[පාලන හා ස්වෙ{ශ කටbC අමාතNCමාෙග$ ඇ¬ 
පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) හ2බ$ෙතොට +ස් �කෙ] ��� �ංගම, 
ගජම$ගම උස්සාන ජල වNාපෘ`ෙ] ඉ+ op2 
කටbC අතරමඟ නවතා දමා ඇ` බව0; 

 (ii) එම �සා එÐ පෙ{ශෙ] ජනතාව දැT �ඩාවට 
ප0ව ඇ` බව0; 

එCමා �Bග$ෙන�ද?  

(ආ)  (i) එම වNාපෘ`ෙ] ඉ+ op2 කටbC කTනa$ 
ht opමට කටbC කර$ෙ$ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ප`පාදන ෙව$කර `ෙ£ද; 

 (iii) එෙසේ  න2, එම ඉ+ op2 කටbC ආර2භ කරන 
+නය කවෙ�ද; 

ය$න එCමා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙන�ද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න2,  ඒ ම$ද?  
 ெபா� நி�வாக, உநா�ட�வ�க அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) அ�பா�ேதா�ைட மாவ�ட!தி�ள ஹு%கம கஜம'கம உய�!திய நீ� வழ%க� தி�ட!தி' நி�மாணி,-, பணிக இைடந/ேவ நி0!த, ப�/ளெத'பைத1�; 
 (ii) இதனா� ேம2ப3 பிரேதச!தி' ம�க க/� பாதி,-�4 உளாகி1ளன� எ'பைத1� அவ� ஏ20� ெகாவாரா? (ஆ) (i) ேம2ப3 க9!தி�ட!தி' நி�மாணி,-, பணிகைள �ாிதமாக ேம2ெகாவத24 நடவ3�ைகெய/,பாரா எ'பைத1�; 
 (ii) அத2கான நிதி ஏ2பா/க ஒ��க,ப�/ளதா எ'பைத1�; 
 (iii) ஆெமனி�, நி�மாணி,-, பணிக ஆர�பி�க,ப/� திகதி யாெத'பைத1� அவ� இ�சைப�4 அறிவி,பாரா? (இ) இ'ேற�, ஏ'? 
 
asked the Minister of Public Administration and Home 

Affairs:  

(a) Will he admit - 

(i) that the construction work of the elevated 

water supply project at Gajamangama in 

Hungama of Hambantota District has been 

stopped half way ; and 

(ii)  as a result the people of the aforesaid area 

are undergoing severe hardships? 

(b) Will he inform this House - 

(i)  whether action will be taken to carry out the 

construction work of the aforesaid project 

speedily ;  

(ii)  whether funds have been allocated for that 

purpose; and 

(iii)  if so, the date on which the aforesaid 

construction work will be commenced? 

(c) If not, why?  
ග" ,ජය දහනායක මහතා ග" ,ජය දහනායක මහතා ග" ,ජය දහනායක මහතා ග" ,ජය දහනායක මහතා ((((රාජNරාජNරාජNරාජN ප[පාලන හා සව්ෙ{ශ  ප[පාලන හා සව්ෙ{ශ  ප[පාලන හා සව්ෙ{ශ  ප[පාලන හා සව්ෙ{ශ 
කටbC �ෙයෝජNකටbC �ෙයෝජNකටbC �ෙයෝජNකටbC �ෙයෝජN අමාතN අමාතN අමාතN අමාතNCමාCමාCමාCමා))))    (மா��மி� விஜய தஹநாய+க- ெபா- நி"வாக, உ�நா1ட8வ�க� பிரதி அைம�ச�)  
(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 

Administration and Home Affairs) 
ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, රාජN ප[පාලන හා 

ස්වෙ{ශ කටbC අමාතNCමා ෙවkෙව$ මා එම පශ්නයට �BCර 
සභාගතසභාගතසභාගතසභාගත**** කරනවා. 

 
* * * * සභාෙ2සය මත තබන ලද �BCරසභාෙ2සය මත තබන ලද �BCරසභාෙ2සය මත තබන ලද �BCරසභාෙ2සය මත තබන ලද �BCර::::    
* சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)        (i)     අතරමඟ නවතා නැත. 

  (ii)     නැත. 

(ආ)       (i)     වNාපෘ`යට අදාළ hයiම වැඩ ht කර අවස$ය.  

           (ii)     අදාළ ෙනොෙ). 

(iii)    අදාළ ෙනොෙ).     

 

(ඇ)   අදාළ ෙනොෙ). 
 

 
|ල�යන ආb�ෙ)ද ෙබෙහ0 ශාලාව |ල�යන ආb�ෙ)ද ෙබෙහ0 ශාලාව |ල�යන ආb�ෙ)ද ෙබෙහ0 ශාලාව |ල�යන ආb�ෙ)ද ෙබෙහ0 ශාලාව : : : : ඖෂධ �ඟයඖෂධ �ඟයඖෂධ �ඟයඖෂධ �ඟය    �ல��யன ஆ	
ேவத ம��தக�: ம���� ப�றா��ைற 
MULATIYANA AYURVEDIC DISPENSARY : DRUG SHORTAGE    
  

1884/’11 

12. ග" ග" ග" ග" ෙජෝ$ අමරCංග මහතා ෙජෝ$ අමරCංග මහතා ෙජෝ$ අමරCංග මහතා ෙජෝ$ අමරCංග මහතා ((((ග" z{�ක ප`රණ මහතා ග" z{�ක ප`රණ මහතා ග" z{�ක ප`රණ මහතා ග" z{�ක ප`රණ මහතා 
ෙවkවටෙවkවටෙවkවටෙවkවට))))    
 (மா��மி� ேஜா% அமர-�க - மா��மி� �$திக பதிரண சா�பாக)  
(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. 

Buddhika Pathirana)   
ෙ{�ය ෛවදN අමාතNCමාෙග$ ඇ¬ පශ්නය - (1) :  

(අ) මාතර +ස් � කෙ], |ල�යන පාෙ{�ය සභා කා�යාල 
µaෙය� ��� ආb�ෙ)ද ෙබෙහ0 ශාලාෙ) පව`න 
ඖෂධ �ඟය �සා පෙ{ශෙ] ජනතාව දැT අපහ�තාවට 
ප0ව h�න බව එCමා ද$ෙන�ද? 
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පා�Jෙ2$Cව 

(ආ)  (i) එම ෙබෙහ0 ශාලා ෙ) පව0නා ඖෂධ �ඟය 
කTනa$ මඟහැරRමට කටbC කර$ෙ$ද; 

 (ii) එෙසේ  න2, ඊට ගත වන කාලය ෙකොපමණද; 

ය$න එCමා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙන�ද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න2,  ඒ ම$ද? 

 
 �ேதச ம��	வ�	ைற அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) மா�தைற மாவ�ட�தி� �ல��யன பிரேதச சைப அ வலக வளவி" அைம#	$ள ஆ&'ேவத ம�#தக�தி" நில)கி�ற ம�#	* ெபா��க$ ப,றா�-ைறயினா" பிரேதச�தி $ள ம�க$ க./ சிரம0க1�- உ$ளாகி&$ளனெர�பைத அவ' அறிவாரா? (ஆ) (i) ேம,ப� ம�#தக�தி"  நில)கி�ற ம�#	* ெபா��க$ ப,றா�-ைறைய 	ாிதமாக நீ�-வத,- நடவ��ைக எ.*பாரா எ�பைத&/; 
 (ii) ஆெமனி", அத,காக எ.�-/ கால/ யாெத�பைத&/ அவ' இ�சைப�- அறிவி*பார? (இ) இ�ேற", ஏ�? 
 
asked the Minister of Indigenous Medicine:  

(a)  Is he aware that the people of the area are highly 

inconvenienced due to the shortage of drugs 

prevailing in the Ayurvedic Dispensary situated 

in the Mulatiyana Divisional Secretariat premises 

of Matara District? 

(b)  Will he inform this House - 

(i) whether speedy action will be taken to 

overcome the shortage of drugs prevailing in 

the aforesaid dispensary; 

(ii) if so, of the time required for it? 

(c) If not, why? 

 
ග" සාJ$ද +සානායක මහතා ග" සාJ$ද +සානායක මහතා ග" සාJ$ද +සානායක මහතා ග" සාJ$ද +සානායක මහතා  (மா��மி� சா)*த திசாநாய+க)  
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, මා එම පශ්නයට �BCර 
සභාගතසභාගතසභාගතසභාගත**** කරනවා. 

 
* * * * සභාෙ2සය මත තබන ලද �BCරසභාෙ2සය මත තබන ලද �BCරසභාෙ2සය මත තබන ලද �BCරසභාෙ2සය මත තබන ලද �BCර::::    
* சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

 (අ) |ල�යන පාෙ{�ය සභා ආb�ෙ)දෙ] දැT ඖෂධ �ඟය� 
ෙනොමැ` අතර, ඒ ෙහේCෙව$ බල පෙ{ශෙ] ජනතාවට දැT 
අපහ�තාව� ඇ` R ෙනොමැත. 

(ආ)  (i) ඖෂධ ෙතොග අවස$ වන සෑම අවසථ්ාවකIම සභා 
අර|දG ම±$ ඖෂධ ලබා ෙගන ඇ` අතර, ඇතැ2 
ඖෂධ ෛද�කව �ෂ්පාදනය opම� ද ht කරj.  
ඇ|(මඇ|(මඇ|(මඇ|(ම**** බල$න.   

 

 (ii) ,ෙශේෂ කාලය� අවශN ෙනොවන අතර, ෙ2 වන ,ට 
ඖෂධ �ඟය� ඇ` ෙනොවන ෙලස කටbC කර ඇත. 

  
(ඇ) අදාළ නැත. 
 

 

 
    පා�Jෙ2$Cෙ) MසR්2පා�Jෙ2$Cෙ) MසR්2පා�Jෙ2$Cෙ) MසR්2පා�Jෙ2$Cෙ) MසR්2    
பாரா�ம�ற அம
� 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
IIII    

 
ග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன� �ணவ�தன)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, සභානායකCමා ෙවkෙව$ 
මා පහත සඳහ$ ෙයෝජනාව ඉ+[ප0 කරනවා : 
 
"ස්ථාවර �ෙයෝග 7 � ,�,ධානවල සහ 2010.07.09 +න පා�Jෙ2$Cව 

,h$ ස2මත කරන ලද ෙයෝජනාෙ) �ම� සඳහ$ව `zණ ද, අද +න Mස්R2 
පැවැ0ෙවන කාල ෙ)ලාව අ.භා. 1.00 hට අ.භා. 7.00 ද�වා ,ය bCය. අ.භා. 
4.00ට සථ්ාවර �ෙයෝග 7(5) ·යා0මක ,ය bC ය."  

 
පපපපශ්නය ,මසන ල+$ශ්නය ,මසන ල+$ශ්නය ,මසන ල+$ශ්නය ,මසන ල+$, , , , සභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,ය....    வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
 
 

II 

 
ග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன� �ணவ�தன)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, සභානායකCමා ෙවkෙව$ 
මා පහත සඳහ$ ෙයෝජනාව ඉ+[ප0 කරනවා : 

 
"නNාය පතෙ] පධාන කටbCවල අංක 2 දරන ,ෂයය �Bබඳ වැඩ අද 

+න Mස්Rෙ2I අංක 23 දරන සථ්ාවර �ෙයෝගෙය� ,�,ධානය$ෙග$ 
�දහස් ,ය bC ය." 
 

පපපපශ්නය ,මසන ල+$ශ්නය ,මසන ල+$ශ්නය ,මසන ල+$ශ්නය ,මසන ල+$, , , , සභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,ය....    வினா வி�க�ப��  ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
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[ග" z{�ක ප`රණ  මහතා] 

*  *  *  *  �සත්කාලෙ] තබා ඇත�සත්කාලෙ] තබා ඇත�සත්කාලෙ] තබා ඇත�සත්කාලෙ] තබා ඇත....    
*   �னிைலய�தி	 ைவ�க�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 
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වන ස0ව හා වෘ�ෂලතා ආර�ෂක වන ස0ව හා වෘ�ෂලතා ආර�ෂක වන ස0ව හා වෘ�ෂලතා ආර�ෂක වන ස0ව හා වෘ�ෂලතා ආර�ෂක 
ආඥාපනත ආඥාපනත ආඥාපනත ආඥාපනත : : : : �ෙයෝග�ෙයෝග�ෙයෝග�ෙයෝග    

தாவர, வில	கின� பா�கா��� க�டைள� 
ச�ட� : ஒ�	�விதிக� 

FAUNA AND FLORA PROTECTION ORDINANCE : 
REGULATIONS 

 
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. 2.20]. 2.20]. 2.20]. 2.20]    

 
ග" +ෙ$ෂ ් .ණව�ධන මහතා ග" +ෙ$ෂ ් .ණව�ධන මහතා ග" +ෙ$ෂ ් .ණව�ධන මහතා ග" +ෙ$ෂ ් .ණව�ධන මහතා ((((ජලස2පාදන හා ජලස2පාදන හා ජලස2පාදන හා ජලස2පාදන හා 
ජලාපවහන අමාතNජලාපවහන අමාතNජලාපවහන අමාතNජලාපවහන අමාතNCමා සහ ආ�; පා�ශව්ෙ] පCමා සහ ආ�; පා�ශව්ෙ] පCමා සහ ආ�; පා�ශව්ෙ] පCමා සහ ආ�; පා�ශව්ෙ] පධාන ධාන ධාන ධාන 
සං,ධායකCමාසං,ධායකCමාසං,ධායකCමාසං,ධායකCමා))))    
(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" �ෙයෝජN කථානායකCම�, අගාමාතNCමා සහ z{ධ 

ශාසන හා ආගaක කටbC අමාතNCමා ෙවkවට මා පහත සඳහ$ 
ෙයෝජනාව ඉ+[ප0 කරනවා: 
 

"(469 වැ� අ�කාරය °) වන ස0ව හා වෘ�ෂලතා ආර�ෂක 
ආඥාපනෙ0 71 වැ� වග$`ය සමඟ oය,ය bC, එÐ පනෙ0 30 වැ� 
වග$`ය යටෙ0 ෙගො,ජන ෙසේවා හා වන�R අමාතNවරයා ,h$ සාදන ලtව, 
2012 සැ¦තැ2බ� 6 +නැ` අංක 1774/27 දරන අ` ,ෙශේෂ ගැසv පතෙ] පළ 
කරk ලැබ, 2012.10.11 +න ඉ+[ප0 කරන ලද �ෙයෝග අkමත කළ bCය." 
  

ග" �ෙයෝජN කථානායකCම�, ෙ2 �ෙයෝග �Bබඳව 
�ෙයෝජN අමාතN ග" එස්.එ2. ච$දෙසේන මැ`Cමා ,h$ 
පැහැ+J කරනවා ඇ`. 

 

පපපපශ්නය සභාf|ඛ කරන ලIශ්නය සභාf|ඛ කරන ලIශ්නය සභාf|ඛ කරන ලIශ්නය සභාf|ඛ කරන ලI....    வினா எ��திய�பெப�ற�. 
Question proposed. 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා කථානායකCමා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.  

 
     අනC"ව �ෙයෝජNඅනC"ව �ෙයෝජNඅනC"ව �ෙයෝජNඅනC"ව �ෙයෝජN  කථානායකCමා Vලාසනෙය$ ඉව0   කථානායකCමා Vලාසනෙය$ ඉව0   කථානායකCමා Vලාසනෙය$ ඉව0   කථානායකCමා Vලාසනෙය$ ඉව0 
®ෙය$®ෙය$®ෙය$®ෙය$, , , , �ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කාරක සභාප`Cමා   කාරක සභාප`Cමා   කාරක සභාප`Cමා   කාරක සභාප`Cමා  [[[[ග" ග" ග" ග"     |"ෙ\� |"ෙ\� |"ෙ\� |"ෙ\� 
ච$දච$දච$දච$ද�මා��මා��මා��මා�    මහතාමහතාමහතාමහතා] ] ] ] |ලාසනාWඪ ,ය|ලාසනාWඪ ,ය|ලාසනාWඪ ,ය|ලාසනාWඪ ,ය.... 

 அத�பிற�, பிரதி� சபாநாயக� அவ�க� அ�கிராசன�தினி�� அகலேவ, ���களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�க� [மா��மி�  !ேக" ச#திர�மா�] தைலைம வகி�தா�க�.   
 

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

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 

CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. 2.21]. 2.21]. 2.21]. 2.21]    

    

ග" එස්ග" එස්ග" එස්ග" එස්....එ2එ2එ2එ2. . . . ච$දච$දච$දච$දෙසේන මහතා ෙසේන මහතා ෙසේන මහතා ෙසේන මහතා ((((ෙගො,ජන ෙසේවා හා ෙගො,ජන ෙසේවා හා ෙගො,ජන ෙසේවා හා ෙගො,ජන ෙසේවා හා 
වන�R �ෙයෝජNවන�R �ෙයෝජNවන�R �ෙයෝජNවන�R �ෙයෝජN අමාතN අමාතN අමාතN අමාතNCමාCමාCමාCමා))))    
(மா��மி� எ(.எ�. ச*திரேசன - கமநல ேசைவக&, வனசீவராசிக& பிரதி அைம�ச�)  
(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of Agrarian 

Services and Wildlife) 
ග" �ෙයෝජN කාරක සභාප`Cම�, |�t �Ýරපා¹ සC$ 

නැර�ම සඳහා  සකස් කරන ලද  �ෙයෝග අද +න ඉ+[ප0 කර 

`ෙබනවා. ඒ �Bබඳව මා පැහැ+J කර$න කැමැ`j. ස|ද 
�Ýරපා¹ සC$ �p�ෂණය, �යාමනය සහ පාලනය opම 
සඳහා වන�R සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ2$Cව ,h$ ෙර.ලාh 
සකස් කර ඇත. තGම�$, ෙඩොG�$, Tbෙගො$ යන ස0ව 
,ෙශේෂ |�t �Ýරපා¹$ ෙලස සැලෙ�. එj$ තGමස් ,ෙශේෂ 
19�, ෙඩොG�$ ,ෙශේෂ 09� සහ |�t ඌර$ ,ෙශේෂ 01� 
ඇC� ස0ව ,ෙශේෂ 30� ~ ලංකා ෙවරළ ¥රෙ] �ව0 ෙව`. 

 
ෙමම |�t �Ýරපා¹$ෙ\ පැවැ0මට හා අfජනනයට ~ 

ලංකා |�t ¥රය ඉතාම0 ෙයෝගN බැ,$, එම සC$ ~ ලංකා 
|�t ¥රෙ] බ�ලව වාසය කර`. එම �සා £� ෙ)G, �$ ෙ)G, 
හ2බැ� ෙ)G, ස්ප�2 ෙ)G, �\a ෙ)G, ³ෙවොෆ් ස්ප�2 ෙ)G 
යන �Ýරපා¹ ,ෙශේෂ නැර�ම සඳහා ~ ලංකා ෙවරළ ¥රය 
ෙලෝක පකටව ඇත. 

 
වන ස0ව හා වෘ�ෂලතා ආර�ෂක ආඥාපනත යටෙ0 දැT 

ෙලස ආර��ත �Ýරපා¹ ස0ව ෙGඛනෙ] ඉහත ස0ව ,ෙශේෂ 
hයGලම අඩං. කර ඇත. ඒ අkව, ෙමම සC$ෙ\ සංර�ෂණයට 
අදාළව කටbC කරන ~ ලංකාෙ) පධානතම ආයතනය වන�R 
සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ2$Cව ෙ). 

 
ප� eය කාලය Cළ ෙ2 රෙv පැවැ` bදමය වාතාවරණය 

අවස$ Rෙම$ ප� තGම�$ හා ෙඩොG�$ නැර�ෙ2 සංචාරක 
වNාපාරය පව�ධනය Rෙ2 පවණතාව� ද�නට ලැෙ£. සංචාරක 
වNාපාරය ව�ධනය Rම0 සම±$ එÐ ක�මා$තෙ] �යැෙලන 
සමහර �{ගලය$ ,h$ ෙමම �Ýරපා¹ සC$ෙ\ පැවැ0මට 
බාධා වන අb[$ ·යා0මක වන බව� ද�නට ලැෙ£. ෙමම 
බාධා +ගටම පැවCනෙහො0 එම සC$ ~ ලංකා |�t ¥රෙය$ 
බැහැරව වාසය opම සඳහා ෙවන0 පෙ{ශ ෙතෝරා ගැ�මට ඉඩ 
ඇත. 

 
එබැ,$, එම ත00වය පාලනය opම සඳහා0, |�t 

�Ýරපා¹ සC$ නැර�ම CB$ ෙමරටට ,ශාල ,ෙ{ශ ,�මය� 
උපයාගත හැo බැ,k0 එම ත00වය ඉ+[යට0 පව0වාෙගන 
යාෙ2 අවශNතාව� දැTව පව¥. එම �සා ෙමම සC$ෙ\ 
පැවැ0ම තහ®" opම සඳහා0, සංචාරක ක�මා$තය `රසාර 
කර ගැ�ම සඳහා0 වන�R සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ2$Cව ම±$ 
සකස් කර ඇ` ඉහත ෙර.ලාh වඩා වැදග0 ෙ).  

 
|�t �Ýරපා¹ සC$ නැර�ෙ2 ගැසv �ෙ)දනයට අkව, 

එම සC$ෙ\ ආර�ෂාව හා පැවැ0ම තහ®" opමට0, 
නරඹ$න$ෙ\ ආර�ෂාව තහ®" opමට0 පහත ·යාමා�ග 
ෙගන ඇත. 

 
සC$ෙ\ ආර�ෂාව සඳහා ෙගන ඇ` ·සC$ෙ\ ආර�ෂාව සඳහා ෙගන ඇ` ·සC$ෙ\ ආර�ෂාව සඳහා ෙගන ඇ` ·සC$ෙ\ ආර�ෂාව සඳහා ෙගන ඇ` ·යාමා�ගයාමා�ගයාමා�ගයාමා�ග    

� සC$ෙ\ ස්වාභා,ක සංචරණ ·යාව$ට අව�ර 
ෙනොවන අ$දa$ සංචාරක ක�මා$තෙ] �යැ¤ම. 

� එම සC$ නැර�ෙ2I තGම�$ ද�ශනය ° ,ෙටක එම 
ස්ථානෙ] hට �ට� 400� tරI යාතාෙ) ෙ)ගය අ; 
කළ bCය. �ට� 100 ද�වා ලං° ,ට යාතාව නවතා 
එ$§ම ·යා ,ර�ත කර  ගත bCය. අෙන� ස0ව 
,ෙශේෂ සඳහා �ට� 50� t[$ ෙබෝv1ව නවතා ගත 
bCය. 

� සC$ට කෘ ම ආහාර ලබා Iම ෙහෝ ආෙලෝක ෙහෝ 
ශ£ද තරංග සහ සC$ ආක�ෂණය කරන oht 
·යාව� ෙනොකළ bCය. 

� සC$ෙ\ ගම$ මා�ගය අව�ර වන ෙලස ෙබෝv1 
ෙනොපැද,ය bC අතර, නවතා ෙනො`}ය bCය. සC$ 
ආස$නෙ] |�දට බැ�ම, oaIම ෙනොකළ bCය. 
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පා�Jෙ2$Cව 

නරඹ$න$ෙ\ ආර�ෂාව සඳහා ෙගන ඇ` ·නරඹ$න$ෙ\ ආර�ෂාව සඳහා ෙගන ඇ` ·නරඹ$න$ෙ\ ආර�ෂාව සඳහා ෙගන ඇ` ·නරඹ$න$ෙ\ ආර�ෂාව සඳහා ෙගන ඇ` ·යාමා�ගයාමා�ගයාමා�ගයාමා�ග    

� සC$ නැර�ම සඳහා භා,තා කරන ෙබෝv1 ෙහොඳ 
ත00වෙ] පව0වා ගත bCය. 

� ධාවනය වන ෙබෝv1 සඳහා ·යාක"ව�, සහකාර 
·යාක"ව� හා Jයාප+ංA මා�ෙගෝපෙ{ශකය� 
අ�වා�යෙය$ම h�ය bCය. 

� ෙබෝv1 Cළ hයiම නරඹ$න$ සහ ෙසේවකය$ සඳහා 
�,තාර�ෂක කvටල `}ය bCය. 

� ෙබෝv1ෙ) ගම$ කර$න$ සඳහා ර�ෂණාවරණය� 
`}ය bCය. 

� ෙගොඩ}ම සමඟ �ර$තර ස2බ$ධතාව� සහ ගම$ 
මා�ග හÕනා ගැ�ම සඳහා GPS උපකරණ, මාJමා 
ය$ත සහ ස$�ෙ)දන උපකරණ  `}ය bCය. 

� අයහප0 කාල.ණ ත00වය$ යටෙ0 සC$ නැර�ම 
සඳහා යාතා ධාවනය ෙනොකළ bCය. 

� |�t �Ýරපා¹ සC$ ස්වාභා,ක වාස µaවලI 
�p�ෂණය opෙ2 කා�යය සඳහා ම¸$ |�දට 
Mෙගන යාමට ෙපර එම සC$ ආර�ෂා opමට ගත bC 
සංර�ෂණ වැඩ �Bෙවළ �Bබඳව ම¸$ දැkව0 කළ 
bCය. 

� සC$ �p�ෂණය කරන අවස්ථාව$�I යාතාව Cළ 
h�න මා�ෙගෝපෙ{ශකයා ,h$ සC$ෙ\ හැhp2 
රටාව$ �Bබඳව ම¸$ දැkව0 කළ bCය. 

� ෙබෝv1ව Cළ ම0 පැ$ භා,තා opම ෙහෝ ම0 පැ$ 
භා,තා ෙකොට යාතාව Cළ ගම$ opම ෙනොකළ bC 
ෙ). 

 
ෙමෙසේ අවශNතාව$ පැන න±න අවස්ථාව$�I සංර�ෂණ 

කටbC ht කරa$ හා ඉ+[ෙ]I සංචාරක ක�මා$තය ෙහො�$ 
පව0වාෙගන යාමට ය�තල පහ�ක2 හා ඒ ස2බ$ධ �` 
ෙර.ලාh ඉ+[යට0 සකස් opෙ2 කා�යය වන�R සංර�ෂණ 
ෙදපා�තෙ2$Cව සCව ඇත. 
 
ග" �ෙයෝජN කාරක සභාප`Cම�, ,ෙශේෂෙය$ම අ� ෙ2 

�ෙයෝග ඉ+[ප0 කෙළේ ෙ2 කාරණා �සාj.   |�t ��රපා¹ 
සC$ අෙ¦ |�t ¥රෙ] බ�ලව �ව0 ෙවනවා. ඒ වාෙ\ම 
තGම�$, ෙඩොG�$ වැ� ම0සNය$ බල$නට අෙ¦ 
සංචාරකය$ �ර$තරෙය$ම ෙ2 |�t �මාෙ) ගැවෙසනවා. 
වන�R සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ2$Cව හැ�යට අෙ¦ �ලධා[$ 
දැ�කා, ෙ2  තGම�$, ෙඩොG�$ වැ� සC$ බල$නට එන 
සංචාරකය$  ෙබෝv1 පා,�A opෙ2 I අ,�ම0 ෙලස කටbC 
කරන  ආකාරය. සC$ට අව�රය�, බාධාව�  වන ආකාරයට 
 k�t� ෙබෝv1 පා,�A කරa$ සC$ෙ\ පැවැ0මට හා�ය� 
වන ආකාරෙය$ තමj ඔ®$ ·යා කර `ෙබ$ෙ$. ඒ වාෙ\ම 
තGමෙස� නරඹ$නට අ; ගණෙ$ |�t �මාෙ) ඉඳලා �ට� 
100කට එහා යාම නරකj. ඈත ඉඳලා බල$නට ඕනෑ. ඒ වාෙ\ම 
ෙඩොG�$ මා�වා නරඹ$න0 ෙගොඩ }ෙ2 ඉඳලා �ට� 50� 
,තර tරට තමj ය$නට ඕනෑ. න|0 ප� eය කාලවලI  ෙ2 
කාරණා සැලoGලට ෙනොෙගන ෙඩොG�$ අසලම, තGම�$ 
අසලම ෙබෝ v1 ගැවෙසa$ අෙ¦ රටට  �,ෙශේෂ ස2පත� වන 
|�t ��රපා¹ සC$ට හා� වන ආකාරයට සංචාරකය$ කටbC 
කරනවා අ� දැ�කා. ඒ �සා වන�R සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ2$Cව    
හැ�යට  සC$ෙ\ පැවැ0ම සඳහා ෙ2 �ෙයෝග ��0 කර$නට 
අප ¥රණය කළා.  ෙමම �ෙයෝග ��0 opෙම$ අප 
බලාෙපොෙරො0C ව$ෙ$ අෙ¦ රටට  ස2පත� වන t�ලභ 
ගණෙ] තGම�$, ෙඩොG�$ - |�t ඌර$ -  වැ� ��රපා¹ 
සC$ ආර�ෂා කර$නj. ෙමම �ෙයෝග ස2මත කර ගැ�ෙම$ 
ප�ව ෙ2 කටbC හ[යාකාරව ·යා0මක කර$නට අ� 
බලාෙපොෙරො0C වනවා.  
 

ෙ2 අෙ¦ රෙv සංචාරක වNාපාරය අ� +b( කරa$ පව`න 
අවස්ථාව�. ඒ �සා සංචාරක ක�මා$තය +b( කර$නට0 
සC$ෙ\ ආර�ෂාව අපට ඉතාම වැදග0 වනවා. සංචාරක කටbC 
කමාkÖලව කර$නට0, ඒ වාෙ\ම සංචාරෙ] ෙයෙදන අයට 
අෙ¦    වන�R සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ2$Cෙ) මා�ෙගෝපෙ{ශක0වය 
ලබා ෙද$නට0 ෙ2 ම±$ කටbC කර$නට අ� 
බලාෙපොෙරො0C වනවා. ඒ වාෙ\ම සංචාරක ක�මා$තය +b( 
opෙ2 I  t�ලභ ගණෙ] තGම�$, ෙඩොG�$ ඇC� ස0ව 
, ෙශේෂය$ෙග$ අ� උප[ම පෙයෝජන ග$නට0, ඒ වාෙ\ම ෙ2 
සC$ අෙ¦ |�t �මාෙ) තව තව0 සංව�ධනය කර$නට0 ෙ2 
�ෙයෝග ඉතාම වැදග0 වනවා. ඒ �සා ෙගො,ජන ෙසේවා හා 
වන�R �ෙයෝජN අමාතNවරයා හැ�යට,   අෙ¦ අමාතNාංශෙ] 
ෙGක2Cමා, අධN�ෂකCම$ලා ඇC� hයi ෙදනාම එකC 
ෙවලා ෙ2 �ෙයෝග හදා ඉ+[ප0 opම �Bබඳව මා ස්C`ව$ත 
ෙවනවා. ඒ වාෙ\ම  අ� ඉතාම ෙහො�$ ෙ2 කටbC ඉ+[යට 
ෙගන යාමට බලාෙපොෙරො0C වන බව0 ෙ2 අවස්ථාෙ) I පකාශ 
කර$නට කැමැ`j.  
 

[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 2222....30303030]]]]    
    
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ග" �ෙයෝජN කාරක සභාප`Cම�,  ,ෙශේෂෙය$ම වන 

ස0ව හා වෘ�ෂලතා ආර�ෂක ආඥාපනත යටෙ0  තGම�$ සහ 
ෙඩොG�$ නැර�ෙ2 සංචාරක ක�මා$තය ගැන0, ඒ වාෙ\ම 
තGම�$ සහ ෙඩොG�$ සංර�ෂණය උෙදසා0 ඉ+[ප0 කර 
ඇ`   �ෙයෝග �Bබඳව  කථා කර$නට අවස්ථාව ලැHම ගැන මා 
සC1 වනවා.  ෙ2 �Bබඳව ග" �ෙයෝජN අමාතNCමාෙ\ 
අවධානය ෙයො| කරව$නට මා කැමැ`j. ඔබCමා තGම�$ සහ 
ෙඩොG�$ නැර�ෙ2 සංචාරක වNාපාරය සහ  ඒ වාෙ\ම එ� 
සංර�ෂණ වැඩ කටbC ·යා0මක opෙ2 නාමෙය$ �ෙයෝග 
Mස� ඉ+[ප0 කර `ෙබනවා. මා ඔබCමාෙග$ ෙ2 කාරණය 
ගැන0 අහ$නට කැම`j.  මාස 14� |�GෙG වන�R 
සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ2$Cවට අධN�ෂක ජනරාGවරෙය� 
නැහැ. මාස 14� |�GෙG අධN�ෂ ජනරාGවරෙය� ප0 කර 
ග$නට බැ[ වන�R සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ2$Cව  ෙ2 �ෙයෝග 
·යා0මක කර$නට කටbC කර$ෙ$ ෙකොෙහොමද? ඇ0ත 
වශෙය$ම මා ඔබCමාට පකාශ කර$නට කැමැ`j,  ෙමම 
ෙදපා�තෙ2$Cෙ) ප[පාලන �ෙෂේතෙ] බරපතළ කඩා වැâම� 
`ෙබන බව. ෙකො�$ම oයනවා න2 මාස 14� |�GෙG 
අධN�ෂ ජනරාGවරෙය� ප0 කර ග$නට බැ[ ®( ත00වය� 
Cළ ෙ2  �ෙයෝග කමව0ව, �Bෙවළකට සැල�2 සහගතව 
·යා0මක කර$නට කටbC කර$ෙ$ ෙකොෙහොමද oයලා මා 
පථමෙය$ම ඔබCමාෙග$ අහ$නට කැමැ`j.  
  

වන�R සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ2$Cෙ) �ලධා[$ -�[ස් 
බලය, මානව ස2පත- අද ඉතාම0 t�වල මානhක0වයokj 
කටbC කර$ෙ$. ,ෙශේෂෙය$ම වන�R සංර�ෂණ 
ෙදපා�තෙ2$Cෙ) �ෙෂේත �ලධා[$ ගැනj මම ෙ2 කථා 
කර$ෙ$. වන�R සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ2$Cව යටෙ0 Hv1වල 
ෙසේවය කරන, ඒ වාෙ\ම �ෙෂේතෙ] ෙසේවය කරන �ලධා[ 
ම�ඩලය අද ඉතාම0 t�වල ත00වයකට ප0 ෙවලාj 
h�$ෙ$. ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, ,hහතර පැයම 
වන�R$ෙ\ සංර�ෂණය උෙදසා කටbC කරන ෙ2 �ලධා[ 
ම�ඩලයට අද ලැ}ය bC ශ�`ය ලැ}ලා නැහැ. hයiම ස2ප0 
�ක ෙබද$ෙ$ ෙකොළඹ ෙ�$ද කර ෙගන. �ට පෙ{ශවලට 
ස2ප0 ෙබI යෑම� නැහැ. ,ෙ{ශ ÑෂN0ව ලබා ෙදන ෙකොට 
අගkවර `ෙබන මහා කා�යාලෙ] උසස්ම �ලධා[ ම�ඩලය 
තමj ¥$t කර$ෙ$,  ෙ2 ÑෂN0වවලට ය$ෙ$, ෙනොය$ෙ$ 
ක®ද oයලා. ෙබොෙහෝ ෙදෙන� ය$ෙ$ �ෙෂේතෙය$ ෙනොෙවj. 
ඈත එ�ට පෙ{ශවල වන�R$ෙ\ �ර�ෂාව ෙවkෙව$ ඇප 
කැප ෙවන �ලධා[ ම�ඩලය අද ස2»�ණෙය$ අමතක කරලා, 
අගkවර පධාන කා�යාලෙ] �ලධා[$ ෙ2 වාෙ\ වැඩ 
කටbCවලට ෙයො| opම �සා අ`t�වල මානhක0වය� අද 
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වන�R සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ2$Cව Cළ `ෙබනවාj oයන එක 
කනගා1ෙව$ ෙහෝ ඔබCමාට පකාශ කර$නට ඕනෑ.  
 
ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, තGම�$ සහ ෙඩොG�$ යන 

�Ýරපා¹$ සංර�ෂණය opම සඳහා ෙවනමම ඒකක 
��1Rම වැදග0 වනවා. ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, මා 
ඔබCමාෙ\ අවධානය ෙයො| කරRමට කැමැ`j, ෙනොවැ2බ� 
සහ අෙපේG යන මාස  අතරCර තමj සංචාරක ක�මා$තය 
සා�ථකව ·යා0මක ව$ෙ$ oයන ක"ණ ෙකෙර�. ඒ 
වාෙ\ම ,ෙශේෂෙය$ම කG��ය, a[ස්ස, ෙද,kවර, 
 �ණාමලය, අi0ගම, අ2බල$ෙගොඩ, උණව1න, ��ක;ව 
යන පෙ{ශ ෙ�$ද කර ෙගන තමj ෙ2 සංචාරක ක�මා$තය 
·යා0මක ෙව$ෙ$. ,ෙශේෂෙය$ම ෙ2 වාෙ\ ත00වය� Cළ 
ෙවනමම ඒකකය� ස්ථාපනය කර ඒ ඒකකය  හරහා ෙ2 
සංර�ෂණ වැඩ කටbC ·යා0මක opම උAතj; ෙයෝගNයj 
oයලා මම ෙයෝජනා කරනවා.  
 

ෙ2 �ෙයෝග, ෙර.ලාh, �`p` පනව$නට ෙපර මම ෙ2 
ක"ණ  oය$න කැමැ`j. ෙඩොG�$ සහ තGම�$ 
සංර�ෂණය opෙ2 ජාතN$තර ආද�ශ ගණනාව� `ෙබනවා.  
ෙසොලම$ ìප0, ඕස්ෙ�Jයාව    හා  නව�ල$තය ග0ෙතො0 
තGම�$ නැර�ෙ2 සංචාරක කටbC සඳහා වසරකට 
සංචාරකය$12,000� පමණ එනවා.  ද�(  අ�කාෙ) ඒ වාෙ\ම 
ෙටොංගා රාජධා�ෙ] ෙහොඳ උදාහරණ, ෙහොඳ ආද�ශ  ඕනෑ තර2 
`ෙබනවා. ප[සර සංර�ෂණ සහ පජා සහභාe0ව සංචාරක 
ක�මා$තය හරහා ෙ2 තGම�$ සහ ෙඩොG�$ සංර�ෂණය කර 
ඒ සංචාරක ක�මා$තය හරහා අෙ¦ රටට ෙහොඳ ,ෙ{ශ ,�මය� 
උපයා ග$ෙ$ ෙකොෙහොමද? ඒ සංර�ෂණය හරහා ෙකොෙහොමද, 
ෙපේර කලා�ය එෙහම0 නැ0න2 ෙ2 ක�මා$තය ·යා0මක වන 
බලපෙ{ශවල ජනතාවට ප`ලාභය� ලැෙබන ආකාරයට වැඩ 
කටbC ·යා0මක කර$ෙ$? ඇ0ත වශෙය$ම ග" � ෙයෝජN 
ඇම`Cම�, ෙ2 �ෙයෝග, ෙර.ලාh, �`p` පනව$නට ෙපර 
ෙසොලම$ ìප0වල,  ඕස්ෙ�Jයාෙ), නව�ල$තෙ], ද�(  
අ�කාෙ), ෙටොංගා  රාජධා�ෙ] වාෙ\ සා�ථක සංර�ෂණ වැඩ 
කටbC, සංර�ෂණය ආºත සංචාරක ක�මා$තය ·යා0මක වන 
ඒ උදාහරණ �Bබඳව අධNයනය� කළාද?  මම �ත$ෙ$ නැහැ, 
ඒ වාෙ\ අධNයනය� ht ®ණාj oයලා.   

 
මම ඔබCමාෙ\ අවධානය ෙයො| කර$නට කැමැ`j, - 

[බාධා op2] ග" � ෙයෝජN ඇම`Cමා, සමා ෙවලා මෙ\ 
කථාව අවසානෙ] උ0තර ෙද$න. තGම�$ සහ ෙඩොG�$ 
සංර�ෂණ වNාපෘ`ය +ය0 opෙ2 පධාන වගÐම `ෙබ$ෙ$ 
වන�, සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ2$Cවටj. න|0 අද වන ,ට 
වන�, සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ2$Cව කර$ෙ$ වන ස0ව හා 
වෘ�ෂලතා ආර�ෂක    ආඥාපනත ·යා0මක opම ෙනොව එම 
ආඥාපනෙ0 `ෙබන VJක වග$` අ| අ|ෙ) උGලංඝනය 
opෙ2 ·යාවj. එයj වන�, සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ2$Cව 
කර$ෙ$.  

 
ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, මම ඔබCමාට උදාහරණ 

oය$න2. ඔබCමා ද$නවා, ෙමම ආඥාපනෙ0 2(c) වග$`ය0, 
3(a) වග$`ය0 උGලංඝනය කරa$ �` ,ෙරෝ� ෙලස 
සංචාරක කඳ®" වෙනෝදNාන ඇCෙළේ ·යා0මක කර `ෙබනවා 
oයලා. ෙමොක�ද 2(c) වග$`ෙ] oය$ෙ$? ජා`ක 
වෙනෝදNානයකට පැaෙණන hයi සංචාරකය$ට පහ�ක2 
සැප¹ෙ2 වගÐම `ෙබ$ෙ$ වන�, සංර�ෂණ 
ෙදපා�තෙ2$Cවටj. එෙහම න2 ෙ2 ආඥාපනෙ0 2(c) 
වග$`ය අද අ| අ|ෙ) උGලංඝනය කරලා `ෙබනවා. ෙමොක�ද 
3(a) වග$`ෙ] oය$ෙ$? 3(a) වග$`ෙ] oයනවා, 
වෙනෝදNානයක සැත�ම� ඇCළත බල පෙ{ශෙ] ෙහෝටG 
ක�මා$තය ෙහෝ ෙහෝටG පහ�ක2 සැප¹ෙ2 කටbC ·යා0මක 
කර$න බැහැ oයලා. �` ,ෙරෝ� සංචාරක කඳ®" ස්ථාපනය 
opම CB$ ෙ2 ආඥාපනෙ0 3(a) වග$`ය0 අද අ| අ|ෙ) 

උGලංඝනය කරලා `ෙබනවා. මම ෙ2 අවස්ථාෙ) ,ෙශේෂෙය$ම 
ස්C`ව$ත ෙවනවා ග" ජනා�ප`Cමාට. වන�, සංර�ෂණ 
ෙදපා�තෙ2$Cව ෙ2 ආඥාපනත අ| අ|ෙ) උGලංඝනය 
කර$නට කටbC කළ0, එම ෙදපා�තෙ2$Cව යාල ජා`ක 
වෙනෝදNානෙ] ·යා0මක ° �` ,ෙරෝ� සංචාරක කඳ®" 
ෙවkෙව$ �න �නා කථා කළ0 ,ෙශේෂෙය$ම 
ජනා�ප`Cමාෙ\ මැ+හ0 Rම යටෙ0, ජනා�ප` �යමෙය$ ඒ 
�` ,ෙරෝ� කඳ®" �ෂ�කවම ඉව0    කරk ලැzවා. ඒ �Bබඳව 
මම ජනා�ප`Cමාට ස්C`ව$ත ෙවනවා. න|0 ෙහොඳට මතක 
`යාග$න, යාල ජා`ක වෙනෝදNානෙ] පමණ� ෙනොෙවj, ෙ2 
වාෙ\ �` ,ෙරෝ� සංචාරක කඳ®" ·යා0මක ව$ෙ$ oයන 
එක.  
 

ෙ2 වාෙ\ �` ,ෙරෝ� සංචාරක කඳ®" උඩවලෙ) ජා`ක 
වෙනෝදNානෙ]0 ·යා0මක ෙවනවා. ඒවා ඉව0 කර$න 
�ෙයෝගය� ඇ,Gලා නැහැ. ,Gප0C ජා`ක වෙනෝදNානෙ]0 
එවැ� කඳ®" ·යා0මක ෙවනවා. ඒවා ඉව0 කර$න �ෙයෝග 
ඇ,Gලා නැහැ. ඒ වාෙ\ම, �මන සහ ෙහෝ�ට$තැ$න 
වෙනෝදNානවල0 ඒ වාෙ\ වැඩසටහ$ ·යා0මක කර$නට 
සැල�2 සකස් ෙවa$ පව`නවා. ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, මා 
ෙ2 ස2බ$ධෙය$ ඔබCමාෙ\ අවධානය ෙයො| කර$නට ඕනෑ. 
ඔබCමා මෙ\ aතෙය�. ෙ2 �{ගJකව කරන පහර ගැ�ම� 
ෙනොෙවj. ක"( කාරණා, ෙහේC, ද0ත, සංඛNා ෙGඛන ස�තවj 
මා ෙ2 ,ෙ)චනය ඉ+[ප0 කර$ෙ$. 
 
ග" එස්ග" එස්ග" එස්ග" එස්....එ2එ2එ2එ2. . . . ච$දච$දච$දච$දෙසේන මහතාෙසේන මහතාෙසේන මහතාෙසේන මහතා 
(மா��மி�  எ	.எ�. சதிரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena)  

ග" ම$gCම�, මට ත0පරය� ෙද$න.  
 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, ඔබCමාෙ\ කථාෙ)I �BC" 

සපය$න. ග" � ෙයෝජN ඇම`Cම�, තGම�$ සංර�ෂණය 
කර$න, ෙඩොG�$ සංර�ෂණය කර$න වන�, සංර�ෂණ 
ෙදපා�තෙ2$Cව හරහා �ෙයෝග ��0 කර$ෙ$ ෙකොෙහොමද? 
ඔබCමා යටෙ0 `ෙබන වන�, සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ2$Cව 
වන ස0ව හා    වෘ�ෂලතා ආර�ෂක ආඥා පනත අ| අ|ෙ) 
උGලංඝනය කරනවා. මම ඔබCමාට උදාහරණ ඉ+[ප0 
කර$න2. දැ$ බල$න ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, ,Gප0C 
ජා`ක වෙනෝදNානය හරහා 2010 ජනවා[ මාසෙ] පාර� කපලා 
`ෙබනවා. එෙහම පාර� කපනවා oය$ෙ$ වන ස0ව හා    
වෘ�ෂලතා ආර�ෂක ආඥා පනෙ0 6වැ� වග$`ය අ| අ|ෙ) 
උGලංඝනය opම�. ඇj ෙ2වා ඉ+[ෙ] ඔබCමා �හඬව 
ඉ$ෙ$ oයන එක මම අහ$න කැමැ`j. අනවසරෙය$ සC$ 
ඇ` opම වැළැ�Rම සඳහා කඩා පැ�ෙ2 හ|දාව� වන�, 
සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ2$Cෙ) `zණා. අද ඒ හ|දාව ,,ධ 
ෙ{ශපාලන බලපෑ2 �සා ස2»�ණෙය$ම අක�මණN ෙවලා, 
�ෂය R ෙගොස් `ෙබනවා.  
 

ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, මා තව0 �ංA කාරණාව� 
ඔබCමාට oය$න2. වන ස0ව හා වෘ�ෂලතා ආර�ෂක    
ආඥාපනෙ0 42වැ� වග$`ෙ] VIII වන උපෙGඛනෙ] සඳහ$ 
ෙවලා `ෙබනවා, ෙකොතල ��1    ගස ආර�ෂා කළ bC ගස� බව, 
�t හÕ$ ගස ආර�ෂා කළ bC ගස් ව�ගය� බව. ග" � ෙයෝජN 
ඇම`Cම�, ඔබCමාම ද$නවා ඒ ගැන. ෙකොතල ��1වල 
,දNා0මක නාමය, Salacia reticulata. 2012 මා�C මාසෙ] 
වැඩ බලන වන�,    අධN�ෂවරයා, අමාතNාංශ ෙGක2වරයා 
�තNkÖල ෙනොවන J�යo$ අවසර ලබා I `ෙබනවා ෙකොතල 
��1    ඖෂධ පැළෑ�ය ඕනෑ ඕනෑ ,�යට කපලා අපනයනය 
කර$නට. ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, ඔබCමා ද$නවාද ඒ 
ගැන? ෙමොක�ද ඒකට ෙහේCව? ,ෂය ද$නා, හැoයාව ඇ` 
වන�R අධN�ෂ ජනරාGවරෙය� ෙනොමැ` Rම �සා තමj ෙ2 
මහා හා�ය වන�R �ෙෂේතයට h{ධ ෙව$ෙ$.  
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ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, තGම�$ ආර�ෂා කර$නට, 
ෙඩොG�$ ආර�ෂා කර$නට  ඔබCමා ෙර.ලාh පනවනවා. 
උඩවල ෙ) ජා`ක වෙනෝදNානයට, "�( ජා`ක වෙනෝදNානයට, 
i(ග2ෙවෙහර ජා`ක වෙනෝදNානයට, දහjයාගල අභයµaයට 
ෙපේර කලාපය�ව `ෙබන ෙබෝගහපv�ය පෙ{ශය -,ෙශේෂෙය$ම 
අJ ස2පතට වැදග0 පෙ{ශය�- ෙගොGෆ් ��ය� හද$නට ෙව$ 
කරන ෙකොට ඇj ඔබCමා �හඬ? [�ගල පෙ{ශෙ] අJ 
අනාථාගාරය� ��1වා `ෙබනවා. න|0 අද වන C" ජල ස2පත 
නැහැ. අද වන C" වැව� නැහැ; වCර0 නැහැ. ඔබCමා ද$නවා 
උඩවලෙ) අJ අනාථාගාරය ෙබොෙහොම සා�ථක වNාපෘ`ය� බව. 
උඩවලෙ) ජලාශය ආºතවj ඒක `ෙබ$ෙ$. කාෙ\ අkදැkම 
මතද ohම ජල පහ�කම� නැCව [�ගල අJ අනාථාගාරය� ඉ+ 
කෙළේ? අJ නාව$න ohම පහ�කම� නැහැ. අJ$ට අවශN ජල 
ස2පත ලබා ෙද$නට ohම හැoයාව� ෙනොමැ`ව ෙකෝ� ගණ$ 
වැය කරලා [�ගල අJ අනාථාගාරය� හැtවා.  
 

 ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, අද අJ a�ස් ගැ1ම අවම 
කර$නට ,tJ වැටවG ස්ථාපනය කර$ෙ$ ohම කමව0 
,�යකට ෙනොෙවj. ohම කමව0 වැඩ �Bෙවළ� නැහැ. 
ෙ{ශපාලනඥය$ෙ\ �Cව�කාරක2, hC,J |t$ප0 කර 
ෙගන අද අJ වැටවG }� ෙවනවා. එෙහම ෙනොෙවj ග" 
�ෙයෝජN ඇම`Cම�, අJ වැටවG ස්ථාපනය කර$න න2 
සැලැස්ම� `ෙබ$නට ඕනෑ. අJ ගම$ කරන මා�ග - elephant 

corridors - හÕනා ෙගන ,tJ වැටවG ස්ථාපනය opෙ2 
වැඩසටහන� අද රෙv ·යා0මක ෙව$ෙ$ නැහැ. ෙමොන ය2 
ෙහෝ අ�zදය� ෙවලා අJ a�ස් ගැ1ම ඉස්මC වන ෙකොට 
ඔබCමා එතැනට e�Gලා, "අ� ෙමතන ,tJ වැට හද|; අතැන 
,tJ වැට හද|"j oයනවා. ඒක කමව0 වැඩසටහන� ෙනොෙවj. 
ඒ වාෙ\ම මා ඔබCමාෙ\ අවධානය ෙයො| කරව$න කැමැ`j, 
,tJ වැට� කමව0 ,�යට ·යා කර$නට න2 ප[සර �තකාa 
අගල� ස�තව ඒක ඉ+ ෙව$නට ඕනෑය oයන කාරණයට. 
නැ0න2 ඒක ·යා0මක ෙව$ෙ$ නැහැ; ඇ0ත වශෙය$ම ඒක 
ෙකෙර$ෙ$ නැහැ. ඔබCමා ක"ණාකරලා �ෙෂේතයට e�Gලා 
බල$න. අද ,tJ වැටවG ස්ථාපනය opම, ,tJ වැටවG නඩ0C 
opම ෙලො� පශ්නය� බවට ප0 R `ෙබනවා. අJ මංකඩ හÕනා 
ෙගන, අJ ගම$ ග$නා මා�ග හÕනා ෙගනj ජා`ක මvටෙ2 
,tJ වැටවG ස්ථාපනය කර$නට ඕනෑ.  
 
ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, ඔබCමා සැබැ,$ම ෙ2 රෙv 

වන�R �ෙෂේතය -වන�,$ ඇC� සතා h®පාවා- ආර�ෂා 
opෙ2 වගÐම ඉ1 කරනවා න2, ක"ණාකරලා ජා`ක 
වන�R සැලැස්ම� - national wildlife plan එක� - 
කළමනාකරණ කමය� - management system එක�- 
ස්ථාපනය opමට කටbC කර$න ඕනෑ. මම ඒ ගැන ඔබCමාෙ\ 
අවධානය ෙයො| කරව$නට කැමැ`j. �C මෙ0ට, තම$ට 
�C( අවස්ථාවක, තම$ට �� හැ�ෙ] �තට අදහස� ආ� 
,ගh$ අJ වැටවG ගහලා සංර�ෂණ වැඩසටහ$ ·යා0මක 
කරලා oh ෙසේ0ම වන සC$ ආර�ෂා කර$නට බැහැ; අJ 
a�ස් ගැ1ම නතර කර$නට0 බැහැ. ඒෙක$ එක ෙදයj h{ධ 
ෙව$ෙ$. |දG ස2භාරය� වැය කරලා, ඒෙක$ ගසා ක$න 
��ව$කම ලැෙබනවා. මා oය$ෙ$ නැහැ ඔබCමා ගසා කනවා 
oයලා. න|0 ,,ධ �{ගලය$ට ගසා ක$න ��ව$. අද 
පැහැ+J ජා`ක සැලැස්ම� ෙනොමැ` �සා ගසා කෑෙ2 වන�R 
සංර�ෂණ වැඩසටහන� තමj අෙ¦ රෙv ·යා0මක ෙව$ෙ$.  
 

ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, ඔබCමා o)වා, වන�R 
ෙදපා�තෙ2$Cව අද කෘතහස්ත ෙසේවාව� ·යා0මක කර ෙගන 
යනවා oයලා. �ෙෂේතෙ] h�නා බ�තරය� වන�R සංර�ෂණය 
ෙවkෙව$ ගැ12කා[ වාතාවරණය� Cළ �,තය පරtවට තබා 
අ` ,Ñෂ්ට °, අ{,¥ය ෙසේවාව� කරනවා. මා ඒක �Bග$නවා. 
න|0 මා ෙ2 කථා කර$ෙ$ පධාන කා�යාලෙ] �1 ර0 කරකර 
රට ෙවkෙව$ සංර�ෂණ සැල�2 හදන �ලධා[$ ගැනj.     

ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, වන�R සංර�ෂණ 
ෙදපා�තෙ2$Cෙ) |ඛN අර|ණ ව$ෙ$ වන �R$ �ර�ෂා 
opම න2, මා අහ$න කැමැ`j, ඔබCමාෙ\ +ස් �කෙ] 
අkරාධ�රය, ෙනො�Aයාගම, මහවැJ "එ�" කලාපයට අය0 
මහවැJ ර��තෙ] අද ෙමොක�ද h{ධ ව$ෙ$ oයලා. අ�කර 
48� ආවරණය කරa$ "�යG ෙකෝ� 30� වැය කරලා වන�R 
ර��තය� Cළ "Forest Rock Garden" oයලා අද ෙහෝටG 
ක�මා$තය ·යා0මක වනවා. ඒ µa භාගය Cළ අ�කර 20ක 
මහා ප[මාණෙ] ක� ගG �ෙවො[ එක� ·යා0මක වනවා. 
අ$දරවැව    ර��තය �Bබඳව0 ඔබCමාෙ\ අවධානය  ෙයො| 
කරව$න කැමැ`j. ෙමම ර��තය �Bබඳව ඔබCමා ෙහොඳට 
ද$නවා. ,Gප0Cව ජා`ක වෙනෝදNානෙ] hට තලාව 
මහVකලානට0,,,, ගGග|ව පෙ{ශයට0 අJ සංකමණය Rම ht 
ව$ෙ$ ෙමම ර��තය හරහාj. අ$දරවැව, පහ|ෙ$ගම වැව, 
හැලඹ වැව, ඉල$ද��ලම වැව, �ර2බාගමවැව යන වැ) 
රාÑය�ම ෙපෝෂණය ව$ෙ$ ෙමම ර��තෙය$ බව මා 
ඔබCමාෙ\ අවධානයට ෙයො| කර$න කැමැ`j.  
 

ෙසෝමාව`ය ජා`ක වෙනෝදNානෙ] අ�කර 6,110� 
ක$දකා;    ෙකෙසG වNාපෘ`ය    සඳහා ෙඩෝG නමැ` බ� ජා`ක 
සමාගමකට ෙව$ කර Iලා `ෙබ$ෙ$ වන�R සංර�ෂණ 
ෙදපා�තෙ2$Cව අහක බලා ෙගන ඉ$නෙකොටද oයන එක මා 
අහ$න කැමැ`j. ඒ වාෙ\ම අද ම; අභය µaෙ] ගස් කැ�ම 
h{ධ වනවා. ඒ වාෙ\ම මා ඔබCමාට oය$න කැමැ`j, මාt ගඟ 
අභය µaෙ] �` ,ෙරෝ� ෙහෝටG හැෙදනවාය; ම$නාරම ෙයෝධ 
වැව අභය µaෙ] ෙහෝටG හැIම ht වනවාය oයලා.  
 

ඒ ,තර� ෙනොෙවj, ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�. ය$න, 
මාතෙG +ස් �කයට. ය$න, �e[ය අභය µaයට. �e[ය අභය 
µaෙ] ඉඩ2 }2 ස,ය වැඩසටහන යටෙ0 එ� එ� ෙපො ෙහොස0 
�{ගලj$ට, ධනවC$ට, අගkවර h�න ධන �ෙ)රය$ට ෙබදා 
ෙදන වැඩසටහන� අද ·යා0මක වනවා. ග" �ෙයෝජN 
ඇම`Cම�, ක"ණාකරලා �e[ය අභය µaයට e�$ ඒ අභය 
µaය Cළ ht වන ෙ2 මහා ඉඩ2 ෙකොGලය, ෙ2 මහා ඉඩ2 
ජාවාරම �Bබඳව ඔබCමාෙ\ අවධානය ෙයො| කර$නය oයලා 
මා ෙ2 අවස්ථාෙ)I ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, මා ඔබCමාෙග$ වැදග0 

පශ්නය� අහ$න කැමැ`j. ඔබCමා ද$නවා,  මා උපෙ{ශක 
කාරක සභාවට ඇ,Gලා ඔබCමාට බලව0 ෙයෝජනාව� කළ 
බව. ඒ තමj ඉ�ම�$ම අJ සංර�ෂණ සැලැස්ම� ·යා0මක 
opම සඳහා අJ සංගණනය� ·යා0මක කර$නය oයන එක.  

 
ග" එස්ග" එස්ග" එස්ග" එස්....එ2එ2එ2එ2. . . . ච$දච$දච$දච$දෙසේන මහතාෙසේන මහතාෙසේන මහතාෙසේන මහතා 
(மா��மி�  எ	.எ�. சதிரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena)  

අ� සංගණනය� කළා. 
 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මා ඔබCමාට ස්C`ව$ත වනවා, මෙ\ එම ෙයෝජනාව 
�Bෙගන අමා"ක2, tෂ්කරතාව$ Mස� මැ{ෙ{ අJ සංගණනය 
·යා0මක opම ගැන. අෙගෝස්C 11 +න0, 13 +න0 අතර ඒ 
වැඩසටහන ·යා0මක කළා. �ලධා[$ 4,000� උපෙයෝe කර 
ෙගන, "�යG aJයන 25කට වැT |දල� වැය කරලා ස්ථාන 
1,500ක ඒ සංගණනය ·යා0මක කරලා, අ$ත�කා¤න වා�තාව 
ෙදසැ2බ� මාසෙ]0, ජනවා[ මාසෙ]0 එB දැ�°වා. අවස$ 
වා�තාව 2012 �� මාසෙ] එB දැ�°වා. මා ඔබCමාෙග$ 
වැදග0 පශ්නය� අහ$න කැමැ`j. මා ඔබCමාෙග$ �න�නා 
ඇ�වා, ෙ2 සංගණන වා�තාව ජනතාවෙ\ දැන ගැ�මට ඉ+[ප0 
කර$ෙ$ නැ0ෙ0 ඇj oයලා. අදට0 ෙ2 වා�තාව රහස�. 
අදට0 ෙ2 වා�තාව ��0 කරලා නැහැ. න|0 ෙ2 වා�තාව මා 
සCව `ෙබනවා. මා ෙකෙසේ ෙහෝ ෙ2 වා�තාව ෙසොයා ග0තා. මා 
උපෙ{ශක කාරක සභාවට e�$ ෙ2 වා�තාව ඉGලනෙකොට 
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t$ෙ$ නැහැ. මඟ හැ[යා; කG මැ"වා. එෙසේ කෙළේ ඔබCමා 
ෙනොෙවj; �ලධා[$. ෙම$න වා�තාව. මා එය ලබා ෙගන 
`ෙබනවා. න|0 අද වන ,ට0 ෙපොt මහ0 ජනතාවෙ\ දැන 
ගැ�මට ෙ2 වා�තාව ��0 කරලා නැහැ. මා ඔබCමාෙග$ 
අහ$න කැමැ`j, ෙ2 වා�තාව ෙහොර රහෙසේ තබා ෙගන ඉ$ෙ$ 
ඇj, ෙ2 වා�තාව ��0 කර$ෙ$ නැ0ෙ0 ඇj oයලා. [බාධා 
opම�] ප$නලා ෙදන කථාව� ෙනොෙවj. මා ඔබCමාට 
oය$න කැමැ`j, ෙ2 වා�තාව ��0 ෙනොකර$න ෙහේCව 
ෙමොක�ද oයලා. ෙ2 වා�තාෙ) කCව"$ හැ�යට එ� එ� 
�ලධා[$ෙ\ න2 ෙයොදා ග$නට අවස්ථාව ෙනොt$k �සා ෙ2 
වා�තාව මාස ගණනාව� |�GෙG වන�R සංර�ෂණ 
ෙදපා�තෙ2$Cව Cළ �ස් කකා `ෙබනවා. ෙ2 වා�තාව ��0 
කර$ෙ$ නැ0ෙ0 ඇj? [බාධා opම�] ප$නලා ෙදන කථාව� 
ෙනොෙවj.  
 

ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, මම ඔබCමාට oය$න කැමැ`j 
ෙ2 වා�තාව ��0 ෙනොකර$න ෙහේCව ෙමොක�ද oයලා. එ� 
එ� �ලධා[$ට ෙ2 වා�තාෙ) කCව" හැ�යට න2 ෙයොදා 
ග$නට අවස්ථාව ෙනොt$න �සා ෙ2 වා�තාව මාස ගණනාව� 
|�GෙG වන�R ෙදපා�තෙ2$Cව Cළ �ස් කකා `ෙබනවා. ෙ2 
වා�තාව ��0  ෙනොකර$ෙ$  ඇj? ෙ2 වා�තාව හංගා ෙගන 
ඉ$ෙ$ ඇj? ෙ2 වා�තාව හංගා ෙගන ඉ$න ෙහේCව ෙමොක�ද? 
ෙ2 වා�තාෙ) කCව"$ හැ�යට වන�R ෙදපා�තෙ2$Cෙ) 
�ලධා[$ෙ\ න2 වැ1ෙ� නැ` �සාද ෙ2ක එB ද�ව$ෙ$ 
නැ0ෙ0 oයලා මම ඔබCමාෙග$ අහ$න කැමැ`j.   

 
ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, ඔබCමා ෙඩොG�$ සංර�ෂණය 

කර$න, තGම�$ සංර�ෂණය කර$න ෙකොපමණ උ0සාහ 
කළ0, ඒ ෙමොනවා කර$නට0 ඉස්සර ෙවලා කළ bC කා�යය� 
`ෙබනවා.  අ;ම ගණෙ$ වන§R ෙදපා�තෙ2$Cවට මාස 14� 
|�GෙG ප0 කර$න බැ[ ®( අධN�ෂ ජනරාGවරයා ප0 
කර$න.   

  
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කාරක සභාප`Cමා කාරක සභාප`Cමා කාරක සභාප`Cමා කාරක සභාප`Cමා    (���களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�க�) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. Member, please wind up now. 

Your time is over.  

    
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

How long do I have, Sir? 

    
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කාරක සභාප`Cමා කාරක සභාප`Cමා කාරක සභාප`Cමා කාරක සභාප`Cමා    (���களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�க�) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Your time is over. You had 17 minutes allotted to you. 

You have taken an additional five minutes from the time 

allotted to the Hon. Dayasiri Jayasekara. 

    
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

Sir, could you please give me one more minute 

because I want to wind up?  

    
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කාරක සභාප`Cමා කාරක සභාප`Cමා කාරක සභාප`Cමා කාරක සභාප`Cමා    (���களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�க�) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Okay. Please wind up. 

ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, ඔබCමා මෙ\ aතයා. තර�$ 
ෙනොෙවj මම ෙ2 අදහස් ඉ+[ප0 කෙළේ.  ෙ2වා සතN ෙතොරC". 
සැබැ,$ම වන සC$ට ආදරය කරන, ෙ2 රෙv වන�R 
�ෙෂේතයට ආදරය කරන �{ගලෙය� හැ�යටj මම ෙ2 
ක"( කාරණා ඔබCමාට ඉ+[ප0 කෙළේ. මම ඔබCමාෙග$ 
ඉG¤ම� කරනවා, ක"ණාකරලා ,ෂයය ගැන ද$නා, 
දැkම� `ෙබන, හැoයාව� `ෙබන, �ෙෂේතයට ආදරය 
කරන, �ෙෂේතයට ස2ප0 ෙබදා ෙදන, ෙ2 රෙv සැබැ,$ම 
ජා`ක වන�R සැලැස්ම� ��මාණය opෙ2 හැoයාව� 
`ෙබන අධN�ෂ ජනරාGවරෙය� ෙ2 ෙදපා�තෙ2$Cවට 
ප0 කර$න oයලා. මාස 14� `ස්ෙසේ ඒ ප0 opම කරලා 
නැහැ.  ඒකට ෙහේCව ෙමොක�ද? මාස ගණනාවo$ අJ 
සංගණන වා�තාව ඉ+[ප0 කරලා නැහැ. ඒකට ෙහේCව 
ෙමොක�ද? ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, මම ඔබCමාට 
oය$න කැමැ`j ෙඩොG�$ සහ තGම�$ සංර�ෂණය 
කර$නට ෙපර වන�R ෙදපා�තෙ2$Cෙ) ඉහළ 
�ලධා[$ෙ\ කා�ය�ෂමතාව තහ®" කර$න කටbC 
කර$න oයලා. ඔබCමා ඒ අයට ෙද$න ��ව$ උප[ම 
�ෙයෝග, උපෙදස් ලබා Iලා ෙ2 වන�R සංර�ෂණ �ෙෂේතය 
වැT+b( කර$නට,    �ර�ෂා    කර$නට කටbC කර$න.  

 
ජනා�ප`Cමාෙ\ �ෙයෝගය ප[+ යාල ජා`ක 

වෙනෝදNානෙ] ඒ �තNkÖල ෙනොවන කඳ®" ඉව0 කළා 
වාෙ\ම ක"ණාකරලා උඩවලෙ) ජා`ක වෙනෝදNානෙ]0, 
,Gප0C ජා`ක වෙනෝදNානෙ]0, ඒ වාෙ\ම �මන සහ 
ෙහෝ�ට$ තැ$ෙ$0  ෙයෝ§ත  �තNkÖල ෙනොවන සංචාරක 
කඳ®" }2 ස2»�ණෙය$ හ�ළා ග$නට �ෂ�ක �ෙයෝගය� 
ලබා ෙද$න oයලා ෙ2 අවස්ථාෙ)I මම ඔබCමාෙග$ ඉGලා 
h�නවා. ග" �ෙයෝජN කාරක සභාප`Cම�, මට අදහස් 
දැ�Rමට අවස්ථාවට ලබා Iම ගැන ඔබCමාට ස්C`ව$ත ෙවa$ 
මෙ\ කථාව �ම කරනවා. 

 
[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 2222....54545454]]]]    

    
ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ((((වරාය හා මහාමා�ග වරාය හා මහාමා�ග වරාය හා මහාමා�ග වරාය හා මහාමා�ග 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN අමාතN අමාතN අමාතN අමාතNCමාCමාCමාCමා))))    
(மா��மி�  ேராஹித அேப�ணவ�தன - "ைற%க&க�, ெந*+சாைலக� பிரதி அைம-ச�)  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Deputy Minister of 

Ports and Highways) 

ග" �ෙයෝජN කාරක සභාප`Cම�, වන ස0ව හා 
වෘ�ෂලතා ආර�ෂක ආඥාපනත යටෙ0  ස|ද �Ýරපා¹ 
සC$ නැර�ම සඳහා �ෙයෝග ��0 කරන අවස්ථාෙ)I 
,ෙශේෂෙය$ම ස§0 ෙපේමදාස ම$gCමා ස{භාවෙය$ ෙ2 
ගැන ෙලො� ,ගහයක ෙයtණා. අප0 එCමාට ස{භාවෙය$ 
�BC" Iමට බැ¶ h�නවා. සාමානNෙය$ ෙ2 වන�R -වන 
ස0ව- oයන ෙකොට, ස§0 ෙපේමදාස ම$gCමාට ඒකට 
ෙලො� ස2බ$ධකම� `ෙබනවා.  මා �තන හැ�යට එCමා ඒ 
ගැන ෙලො� අවධානය� ෙයො| කරලා `ෙබනවා.  පාසG යන 
කාලෙ] පට$ අපට අහ$න ලැ}ලා `ෙබනවා එCමා �ඟ� 
ෙවලාවට යාල වෙනෝදNානයට e�Gලා ඒ අJ සංර�ෂණය 
opම ගැන, අJ බලා ගැ�ම ගැන ෙලො� අධNයනයක 
ෙයtණා oයලා. හැබැj එCමාට අද ෙවන ෙකොට අJ 
පශ්නය� `ෙබනවා. ඒ පශ්නය තමj රෙv කැලෑවල ඉ$න 
අJj, h[ෙකොෙ0 ඉ$න අJj ගැන `ෙබන පශ්නය. [බාධා 
opම�] අ$න හ[. h[ෙකොෙ0 අJ එෙක�ව0 oයන ෙ{ 
අහ$ෙ$ නැහැ. ඒ එෙක�ව0 සංර�ෂණය කර$න 
��ව$කම� ඇ0ෙත0 නැහැ. හැබැj දැ$ ඒෙ� ෙහොඳ අJ 
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පා�Jෙ2$Cව 

නැහැ, ඔය දයාh[ ම$gCමා වාෙ\ ෙහොඳ අJෙය� 
ෙද$ෙන� ��යාට. ඉC" අJ ඔ�ෙකොම ëලෑ ®ණ, 
උඩවලෙ) ඉ$නවා වාෙ\  �ඟන අJ.  

 
ග" ම$gග" ම$gග" ම$gග" ම$gවරෙය�වරෙය�වරෙය�වරෙය� 
(மா��மி� உ/0பின� ஒ2வ�) 
(An Hon. Member) 
,G අJ. 

 
ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා  
(மா��மி� ேராஹித அேப�ணவ�தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ඔ). ,G අJ.  එෙහම අJ තමj ඉ$ෙ$. හැබැj දැ$ එCමාට

- [බාධා opම�] වG අJ ෙනොෙවj, ,G අJ. වG අJ නැහැ. ඒ 
�සා ෙ2 අවස්ථාෙ) අප එCමාට ෙ2 කාරණය පැහැ+J කර$න 
ඕනෑ. එCමා o)ෙ) වන�R ෙදපා�තෙ2$Cෙව$ ෙ2 රටට ohම    
ෙදය� ht ව$ෙ$ නැහැ oයලාj.  

 
ග" ස§0 ෙපේමදාස ම$gCම�, ඔබCමා ෙබොෙහොම පැහැ+J 

ෙලස o)වා ෙ2 ෙකොතල ��1 පැළෑ�ය ඕනෑ ඕනෑ ,�යට කපලා 
අපනයනය කර$නට අමාතNාංශෙ] ෙGක2වරයා �තNkÖල 
 ෙනොවන J�යo$ අවසර Iලා `ෙබනවාය oයලා.  ග" 
�ෙයෝජN ඇම`Cමා ෙ2 සභාෙ)  ඉ$නවා. ඒ වාෙ\ම 
අමාතNාංශෙ] ෙGක2Cමා ඇC� පධාන �ලධා[$ ඉ$නවා. මා 
වග Ðමo$ oයනවා, ෙ2 වන ෙකොට ෙකොතල ��1 
ස2බ$ධෙය$ එවැ� ohම අවසරය� අමාතNාංශය Iලා නැහැ 
oයලා. [බාධා opම�] අධN�ෂ ජනරාGCමා එවැ� ohම 
අවසරය� Iලා නැහැ. මා පා�Jෙ2$Cෙ)I ෙ2ක වග Ðමo$ 
oයනවා. [බාධා opම�] වැඩ බලන අධN�ෂ ජනරාGවරයා 
එවැ� අවසරය� Iලා නැහැ. ඔබCමාට ෙගො,ජන ෙසේවා හා 
වන�R අමාතNාංශෙය$    සහ වන�, ෙදපා�තෙ2$Cෙව$ වැM+ 
ෙතොරC" එන බව අද ෙ2 සභාවට පැහැ+J ®ණා. තවම 
උපෙ{ශක කාරක සභාවට ඉ+[ප0 ෙනොකර� ෙපොත� 
ත|$නා$ෙසේෙ\ අතට ආවා. ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, 
අමාතNාංශ ෙGක2Cම�, ෙ2වා ගැන වැT අවධානය� ෙයො| 
කර$න. ත|$නා$ෙසේලා ෙ2 ෙපොත එBයට t$ෙ$ නැ0ෙ0 
ත|$නා$ෙසේලා තවම කරලා `ෙයන සංගණනෙ] �වැර+ 
ෙතොරC" ඒෙ�  නැ` �සාj. [බාධා opම�] ඔෙහොම ඉ$න. 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

එෙහම න2 |දණය කෙළේ ඇj? 

 
ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා  
(மா��மி� ேராஹித அேப�ணவ�தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ඔෙහොම ඉ$න, ඔෙහොම ඉ$න. බල$න ෙකෝ.  තා0තාට 

ඉවසාෙගන ඉ¶ෙ2 ග`ය� `zණා. [බාධා opම�] මම ඉ`$ 
උ0තර ෙදනවා ෙ$. |දණය කර$න ��ව$. සමහර 
�ලධා[$ෙග$  අමාතNාංශයට ෙතොරC" ආවාම ෙපොත |දණය 
කරනවා. න|0 |දණය කළාට පස්ෙසේ එ� `ෙයන ෙතොරC" 
ස{භාවයo$ Iලා නැ0න2, එ� `ෙබ$ෙ$ සතN ෙතොරC" 
ෙනොෙවj න2 ඒක ෙවනස් කර$න අමාතNාංශයට h{ධ වනවා. 
ඒ �සා තමj එCම$ලා තවම ෙපොත  අ`ග" ජනා�ප`Cමාට 
ඉ+[ප0 කර$නව0 එBයට t$ෙ$ නැ0ෙ0.  

 
ග" ම$gCම�, ත|$නා$ෙසේ උපෙ{ශක කාරක සභාවට 

සහභාe ව$න. ඔය ෙපොත හංගාෙගන ��යාය oයලා ෙ2 
�ෙයෝජN ඇම`Cමාට හ2බ ෙවන තෑ\ග ෙමොක�ද? ඔය ෙපොත 
හංගාෙගන ��යාය oයලා ෙ2 ඉ$න රාජN �ලධා[$ ලබන 
වරපසාදය ෙමොක�ද? [බාධා opම�]  

ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඇj, හංගාෙගන ඉ$ෙ$? 

 
ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා  
(மா��மி� ேராஹித அேப�ணவ�தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
හංගාෙගන ��ෙ] නැහැ. එ� ය2 වරද� `ෙයන �සා ෙ$ 

එBයට t$ෙ$ නැ0ෙ0. ත|$නා$ෙසේ ඇj ෙහොෙර$ 
ෙගනාෙ)? දැ$ ත|$නා$ෙසේට ,"{ධව ,නය පp�ෂණය� 
පව0ව$න ඕනෑ. ෙ2 රෙv �ට� ජනා�ප`වරය�ෙ\ �ෙත� 
හැ�යට එක එක තැ$වලට ෙහොෙර$ [ංගන එක හ[ද oයලා 
බල$න. ඒක එපමණ �බවාI නැහැ ෙ$.  

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ෙහොෙර$ ෙනොෙවj.  
 
ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා  
(மா��மி� ேராஹித அேப�ணவ�தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ෙහොෙර$ ෙනොෙවj න2 ඔය ෙපොත ආෙ) ෙකොෙහොමද? 

ත|$නා$ෙසේට තැපෑෙG එ)වාද? [බාධා opම�] ඇ0ත කථාව 
ෙනොෙවj. ත|$නා$ෙසේ අමාතNාංශෙ] කාව හ[ අGලා   
ග$නවා. අGලාෙගන ෙග$වා ග$නවා. [බාධා opම�] ඕකට 
oය$ෙ$ "ස{භාවෙය$ ෙහොරක2 opම" oයලාj. 
ස{භාවෙය$ ෙ$  ඔ�ෙකොම කර$ෙ$. [බාධා opම�] මම 
ත|$නා$ෙසේට බාධා කෙළේ නැහැ. 

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

සතNය ෙහB කෙළේ.  

 
ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා  
(மா��மி� ேராஹித அேப�ணவ�தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ස{භාවෙය$ මා සතNය ෙහB කර$න2.  
ග" �ෙයෝජN කාරක සභාප`Cම�, ෙමCමා දැ$ යාල 

වෙනෝදNානය ගැන කථා කළා. දැ$ අ®ස්සා ග0තා. යාල 
 වෙනෝදNානය ගැන කථා කරන ෙකොට  ෙ2 කාරණය0 oය$නට 
ඕනෑ. අ`ග" ජනා�ප`Cමා ප� eය දවෙසේ හ2බ$ෙතොට 
+ස් � ස2බ$�කරණ Mස්Rෙ2I  ,ෂය භාර ඇම`වරයාට 
�ෙයෝගය� t$නා, යාල වෙනෝදNානෙ] `ෙයන ඒ කඳ®" 
ෙමොන සමාගමකට අj` ®ණ0 කම� නැහැ, ඒ hයGලම ඉව0 
කර$න oයලා.  

 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඒකට මම ස්C` කළා.  

 
ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා  
(மா��மி� ேராஹித அேப�ணவ�தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
අපට මතකj, ෙමCමාෙ\ �යා ඉ$න කාලෙ] යාල 

ව ෙනෝදNානයට ෙහJෙකො¦ට� යානාවG බැස්�ව බව. තවම 
`ෙබනවා ඒ කාලවල කර� ෙ{වG. දැ$ ෙ2 Rt" ෙ\ ඇCෙළේ 
ඉඳෙගන තමj ගG ගහ$ෙ$. ඔබCමා ඕනෑ න2 ඒකට0 oයා,, 
"තා0තා ඒක කරන ෙකොට මම �ංAj" oයලා. දැ$  ෙමො�0  
ෙනො®( ,�යට කථා කරනවා.  
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[ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන  මහතා] 
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ග" �ෙයෝජN කාරක සභාප`Cම�, අ�  ෙබොෙහොම පැහැ+J 
ෙලස අද ෙගෙනන �ෙයෝග ස2බ$ධෙය$ ෙ2 කාරණය 
oයනවා. අ� ෙ2 රෙv සංචාරක වNාපාරය0 Mක ග$න ඕනෑ. 
සංචාරක වNාපාරය oයලා oය$ෙ$ අෙ¦ රෙv ආ�òකයට 
ෙලො� �1වහල� ෙවන ක�මා$තය�. ෙමCමා oයනවා, සමහර 
තැ$වල ෙහෝටG ඉ+ ෙවනවා oයලා. අ� එෙහම oය$ෙ$ 
නැහැ. වන�, ෙදපා�ත ෙ2$Cෙ) `ෙයන අණපන0 අkව අෙ¦ 
වන උදNානය� ඇCෙළේ සංචාරක ෙහෝටලය�, �වා; 
�ෙ�තනය� `ෙබනවා න2 ඒක වැM+j. ඒක ඉව0 කළ bCj 
oයලාj අ� oය$ෙ$. හැබැj වන උදNානයකට අj` ෙනොවන, 
වන�, ෙදපා�තෙ2$Cවට අj` ෙනොවන තැනක ෙහෝටලය� 
ඉ+ කරනවා න2 ඒක +හා වැM+ ,�යට බලන එක වැර+j. 2013 
ව�ෂයට සංචාරකෙයෝ aJයනය� ලංකාවට ෙග$වා ග$න අ� 
ඉල�ක කරලා `ෙබනවා. ඒ ෙවkෙව$ සංචාරක ක�මා$තය 
ශ�`ම0 ෙව$න ඕනෑ. ඒ ෙවkෙව$ කාමර ඉ+ ෙව$න ඕනෑ. 
සංචාරක �වා; � ෙ�තන ඉ+ ෙව$න ඕනෑ. ඒ �වා; �ෙ�තන 
වන�, ෙදපා�තෙ2$Cවට අය0 පෙ{ශවලට ළං ෙවලා 
`ෙය$න ඕනෑ. හැබැj ෙමCම$ලා ඒවා +හා බල$ෙ$0 
ෛවරෙය$ න2, ඊ�ෂNාෙව$ න2 කවදාව0 ෙ2කට �BCර� 
හ2බ ෙව$ෙ$ නැහැ.  ඊ�ෂNාව, ෛවරය ෙපරදැ[ කර ග0 
ෙදය� ,තරj එCම$ලා Cළ ·යා0මක ව$ෙ$. ග" ස§0 
ෙපේමදාස මැ`Cමා සභාෙව$ එBයට ය$න ඉස්ෙසGලා 
එCමාට අ� තව උ0තර ෙද$න ඕනෑ. ඇj ය$ෙ$? 
 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ෙපො³ඩ� එBයට ය$ෙ$. මම ආප� එනවා. 

 
ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා  
(மா��மி� ேராஹித அேப�ணவ�தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ඕක තමj ඉ`$ හැම දාම ෙව$ෙ$. කv�ය අතරමං කර 

මා" ෙවනවා.  
 
ග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේග" ස§0 ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

නැහැ, ආප� එනවා. 

 
ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා  
(மா��மி� ேராஹித அேப�ணவ�தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
හැම දාම කෙළේ ඕක ෙ$. අෙ¦ aතෙයෝ Ðප ෙදෙන� ඕකට 

අ� ®ණා.  ෙජෝ$  අමරCංග ම$gCමා ෙමොකද ෙහොරට �නා 
ෙව$ෙ$? ඒක ඇ0ත ෙ$. ඕක තමj එCමා හැම දාම කර$ෙ$. 
ඒ අයට ර�G ,කමhංහ මහ0තයා0 එ�ක ඉ$න ෙද$ෙ$ 
නැ`ව, ෙමොක� හ[ �0C කරලා මා" ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ 
�ෙ0 ස{භාවය� නැ`ව ෙලො�කාට ප�ෂව අ0ස$ කර$න 
ෙවනවා.  

 
ග" �ෙයෝජN කාරක සභාප`Cම�, දැ$ වන�R සංර�ෂණ 

ෙදපා�තෙ2$Cෙ) කා�ය ම�ඩලය 1,500� පමණ තම$ෙ\ 
රාජකා[වල �යැ¤ h�නවා. ඒ කාටව0 මානhක ආත`ය නැහැ. 
එෙහම ෙදය� නැහැ. ඒ අය තම$ෙ\ රාජකා[ය හ[යාකාරව ඉ1 
කරනවා. ඒ වාෙ\ම ෙ2 වන ,ට උපා�ධා[$ 40,000� අ`ග" 
ජනා�ප`Cමාෙ\ සංකGපය� අkව අ� රජෙ] ෙසේවයට බඳවා 
ග0තා. ඒ උපා�ධා[$ෙග$ 50කට ආස$න �[ස� ෙ2 වන ,ට 
ෙ2 අමාතNාංශයට අkb�ත කරලා `ෙබනවා. ඒ �සා ෙ2 
අමාතNාංශෙ] හා ෙදපා�තෙ2$Cෙ) වැඩ කටbC �ක ඉතා 
ෙහො�$ ·යා0මක ෙකෙරනවා. ඒ �ලධා[$ ඔ®$ෙ\ bCකම 
සහ වගÐම හ[යට ඉ1 කරන බව අ� ෙ2 අවස්ථාෙ)I මත� 
කර$න ඕනෑ.  

ග" �ෙයෝජN කාරක සභාප`Cම�, ,ෙශේෂෙය$ම 
ෙඩොG�$ සහ තGම�$ ගැන කථා කර{I, ග" �වර �ෙයෝජN 
ඇම`Cමා ෙමතැන ඉ$න �සා එCමාට0, අමාතNාංශෙ] 
ෙGක2Cමාට0 ෙ2 ක"( ඉ+[ප0 කර$න ඕනෑ. ,ෙශේෂෙය$ 
�වර ක�මා$තයට ස2බ$ධ පෙ{ශය� �ෙයෝජනය කරන 
මහජන �ෙයෝ§තය� හැ�යට මම දැකලා `ෙබනවා, සංචාරක 
වNාපාරය0 එ�ක බ{ධ ෙව�ච අය ෙ2  ක�මා$තය හ[යාකාරව 
ඉ1 කරන ආකාරය. ඔ®$ කවදාව0 ෙ2 සC$ට �ංසාව� 
කර$ෙ$ නැහැ. ඒකට ෙහේCව ඔ®$ෙ\ ආ�òකය ගැට ගැhලා 
`ෙබ$ෙ$ ෙ2 සC$ එ�ක �සාj. ෙඩොG�$ ෙප$වලා, ඒ 
වාෙ\ම තGම�$ ෙප$වලා තමj ඔ®$ ෙ2 ක�මා$තය 
කර$ෙ$. ඔ®$ෙග$ ෙ2 සC$ට පශ්නය� ව$ෙ$ නැහැ. 
න|0 ඔ®$ෙග$ සමහර අය වැM+ කරනවා ඇ`. �වර 
ක�මා$තෙ]I ෙඩොG�$ට "|�t ඌරා" oයලා නම� පට 
බැඳලා `ෙබනවා. සාමානNෙය$ ෙපෞරා�ක �වරය$ oයනවා, 
ෙ2 ම0සNයාට අෙ¦ මkෂN �,තය0 එ�ක ෙලො� 
ෙල$ගCකම� `ෙබනවා oයලා.  ෙබෝv1ව� ළඟට  යන 
ෙඩොG�$ ම0සNයාට a�ෙස�ෙ\ ආශ්වාසය පශ්වාසය 
දැkනාම ඒ ෙබෝv1ව ළඟ වැT�ර ගැවෙසනවා. ෙ2 ම0සNයා 
�"t ෙවලා `ෙබ$ෙ$ එෙහමj. ෙ2 ම0සNයා ඒ තර2 
ෙල$ගCකම� මkෂNයාට ද�වනවා. න|0 සමහර �වරෙයෝ 
තම$ෙ\ ෙබෝv1වට මා� නැ` ®ණ ෙවලාවට ෙ2 අ�ංසක 
ම0සNයාව මරනවා. මරලා ඈත ��සර පෙ{ශවලට e�Gලා 
"|�t ඌරා" oයලා ,�ණනවා. මම ඇස් ෙදෙක$ දැකලා 
`ෙබනවා, ෙ2 ම0සNයා කැ�වාම ත�කරම ෙG පාටj. 

 
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කාරක සභාප`Cමා කාරක සභාප`Cමා කාරක සභාප`Cමා කාරක සභාප`Cමා    
(���களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�க�) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Deputy Minister, please wind up now. 
 
ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා ග" ෙරෝ�ත අෙ£.ණව�ධන මහතා  
(மா��மி� ேராஹித அேப�ணவ�தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ග" �ෙයෝජN කාරක සභාප`Cම�, මට ,නාTය� ෙද$න.  
 
ෙ2 ම0සNයා මරලා ,�ණන ත00වය� අ� දැකලා 

`ෙබනවා. ඒ �සා ග" �වර �ෙයෝජN ඇම`Cම�, ග" 
ෙGක2Cම�, ෙ2 ගැන ,ෙශේෂ අවධානය� ෙයො| කර$න.   

 
බ�+න �වර යාතාවලට ෙවරෙළේ  ඕනෑම තැනකට එ$න 

බැහැ. බ�+න �වර යාතාව� ත|$ෙ\ ඕනෑකමට එක එක 
තැ$වල නව0ව$න බැහැ. ඒ සඳහා �යaත වරාය� `ෙබනවා.  
අ� තංගGල ග0ත0, o[$ද ග0ත0, අ2බල$ෙගොඩ ග0ත0, 
ෙ£"වල ග0ත0, ඒ වාෙ\ම හලාවත, �0තලම, �ග|ව ග0ත0 
ෙ2 හැම තැනකම �වර වරාය� `ෙබනවා. �ට� �වර 
ඇම`Cමා0 ෙමතැන ඉ$නවා. එCමා ඒ ගැන ද$නවා.  
අවාසනාව$ත ,�යට ෙ2 ම0සNයා මරණයට ෙගොt" කරන ය2 
�වර යාතාව� `ෙබනවා න2, ඒ යාතාවට දැT ෙලස �`ය� 
පනව$න. ඒ �`ය පනවලා ඒ �වර යාතාෙ) ගම$ කරන අයට 
නැවත එවැ� ෙදය� කර$න ඉඩ ෙද$න එපා. ඒක අතNවශNම 
ෙදය� oයන එක මම ෙ2 අවස්ථාෙ)I මත� කරනවා.  

 
" ෙඩෝG" සමාගමට ෙකෙසG වNාපෘ`ය� සඳහා 

ක$දකා;ෙව$ I� ඉඩ2 පමාණය නැවත භාර ෙගන `ෙබනවා. 
ඒ ඉඩ2 �ක නැවත භාර ෙගන අවශN කටbC කර$න දැ$ 
¬දාන2 කරනවා. ස§0 ෙපේමදාස ම$gCමා o)වා,  ෙ2වා 
ස2බ$ධෙය$ දැT පශ්නය� `ෙබනවා oයලා. වන�R 
සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ2$Cෙ) කා�ය භාරය අ� ද$නවා.  එ� 
h�න �ලධා[$ සහ ග" ඇම`Cමා ඔ®$ෙ\ කා�ය භාරය ඉ1 
කරන ගම$, ඒ හා ස2බ$ධ අෙන� වNාපාරය වන සංචාරක 
වNාපාරය මරලා වන�R සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ2$Cවට 
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පා�Jෙ2$Cව 

පැවැ0ම� හදා ග$න කවදාව0 බල$ෙ$ නැහැ. එෙහම 
`ෙබනවා න2 ඒක රටට අ�තකරj. රෙv ආ�òකයට අ�තකරj.  
 
අ$න ඒ �සා අ� පැහැ+Jවම ග" ස§0 ෙපේමදාස 

ම$gCමාට oයනවා, �ට පස්ෙසේ ෙ2 ස2බ$ධෙය$  කථා කරන 
ෙකොට ඒ ගැන ස{භාවයo$ කථා කරන එක ෙහොඳj oයන එක. 
එම ක"ණ මත� කරa$ අද මට කථා කර$න ෙ)ලාව ලබා Iම 
ස2බ$ධෙය$ ග" �ෙයෝජN කාරක සභාප`Cමාට ස්C`ව$ත 
වනවා.   

 

[[[[பிபிபிபி....    பபபப. . . . 3333....07 07 07 07 ]]]]    
ග" එස්ග" එස්ග" එස්ග" එස්. . . . ,ෙනෝ  මහතා  ,ෙනෝ  මහතා  ,ෙනෝ  මහතා  ,ෙනෝ  මහතා      
(மா��மி�  எ	. விேனா) 
(The Hon.  S. Vino) ெகளரவ ��	களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�கேள, தாவர, வில�கின� பா�கா��	 க�டைள� ச�ட�தி�கீழான ஒ���விதிக" ெதாட�பான இ$த விவாத�திேல கல$�ெகா"வத%�� ச$த��ப& த$தைம	� (த)* ந�றி -.கிேற�. எ�க1ைடய நா�3ேல தாவர ம%.& வில�கின�க1ைடய பா�கா��	காக ச�ட�க" இய%ற�ப4கி�றன. அ$த� ச�ட�க" நைட(ைற�ப4�த� ப4கி�றனவா எ�பதிேல எ�க1	�� ச$ேதக& எ�கி�ற�. அேதேபா*, வன வில��களா* ம	க1	� ஏ%ப4கி�ற பாதி��	க" ச&ப$தமாக ப*ேவ. ச$த��ப�களி* நா�க" ேக"விகைள எ��பியி6	கிேறா&. இ6$தா7&, ம	க1ைடய பா�கா��	 க6தி இ$த� ச�ட�களிேல க4ைமயான ேபா	ைக	 கைட�பி3	க ேவ84ெம�. நா� இ$த ேநர�திேல ேக�4	ெகா"கி�ேற�.   இ�� இ�9ெமா6 விடய�ைத:& -றலாெமன நிைன	கிேற�.வ�னியி* நைடெப%ற இ.தி :�த�தி* ப*லாயிர	கண	கான ம	க" உயிாிழ$த�& பல ேகா3 =பா ெப.மதியான ெசா��	க" அழிவைட$த�& உ�க1	�� ெதாி:&. எ>சி:"ள ம	க" ஏதி)களாக மீ84& த�க1ைடய கிராம�களி* இ�. மீ"�3ேய%ற& ெச?ய�ப�36	கிறா�க". இ$த நிைலயிேல ‘மர�தா* வி�$தவைன மாேடறி மிதி�ப�ேபால’, அ$த ம	க" கா�4 யாைனகளி�  ெதா*ைலக1	�& ஆளாகியி6	கி�றா�க". �றி�பாக, �C	கா? பிரேதச�தி)6	கி�ற கா4கைள அ83ய ப*ேவ. கிராம�க" கா�4 யாைனகளி� ெதா*ைலக1	�"ளாகியி6	கி�றன. த�க1ைடய D4 கைள� ேசத�ப4��கி�ற இ$த யாைனகளிடமி6$� உயிராப�ைத:& எதி�ேநா	கேவ83ய ஒ6 EFநிைல அவ�க1	� இ6	கி�ற�. கட$த கால�களி7& கா�4 யாைனகளா* அவ�க" ப*ேவ. அ�G.�த*கைள:& ேசத�கைள:& அ9பவி�தா�க".   (*ைல�தீH மாவ�ட�தி7"ள ஒ�4G�டா� பிரேதச ெசயலக� பிாிவி* இ6	கி�ற (�ைதய�க�4 எ�ற கிராம�தி7& அதைனய83ய பிரேதச�களி7& கா�4 யாைனகளி� ெதா*ைலகைளவிடH& அ�� ெகா84வ$� விட�ப�ட வள��� யாைனகளி� ெதா*ைல காண�ப4கிற�. அ��"ள ம	க" அ�றாட& பா�கா�ப%ற ஒ6 நிைலைமயிேலதா� வாF$�ெகா836	கிறா�க". ஏ%ெகனேவ இழ$த த�க1ைடய ெசா��	கைள ெம*ல ெம*ல மீ84& ேசகாி�� வ6கி�ற இ$த ேவைளயிேல, த�க1ைடய ெபா6ளாதார ேம&பா�4	காக அவ�களா* பயி��ெச?ைகைய	-ட ேம%ெகா"ள (3யாத ஒ6 நிைலைம 

காண�ப4கி�ற�.�றி�பாக வாைழ, ெத�ைன, மரவ"ளி ேபா�ற பயி��ெச?ைககளி* ஈ4ப�டவ�க1	� ஏ%ெகனேவ பல ேசத�க" ஏ%ப4�த�ப�36	கி�றன. எதி்�வ6& காலேபாக ேவளா8ைமைய� ெச?ய (3யாத ஒ6 நிைலயிேல அ��"ள ம	க" ஏ�கி	ெகா836	கிறா�க".    அேதேபா�., அ�� கைடக1	�" Kைழ:& யாைனகளா* வியாபாாிக1	� ஆப�� உ6வாகி	 ெகா836	கிற�. இ$த யாைனக" கைடகளி� Gவ�கைள இ3��� ேசத�ப4�தி,அ�கி6	கி�ற அாிசி, ெந* ேபா�ற உணH� ெபா6�கைள உ84& நாசமா	கி:& வ6கி�றன.  இ$த வள��� யாைனக" எ�ப3 அ�� ெகா84ேபா? விட�ப�டன? எ$த ேநா	க��	காக அ�� அைவ ெகா84ேபா?� ேச�	க�ப�டன? அதனா* அ$த ம	க1	� ஏ%ப4கி�ற அெசளகாிய�கைள, இழ��	கைள� ப%றி நா�க" சி$தி���பா�	க ேவ84&. இ$த யாைனக" மத& பி3�தைவ ேபா�. பாடசாைல அைறகளி� கதHகைள:& Gவ�கைள:& உைட�� மாணவ�களி� மதிய உணH	காக� ேசகாி�� ைவ	க�ப�36	கி�ற அாிசி, மா ேபா�ற உணH� ெபா6�க1	�� ேசத�ைத உ84ப8Cகி�றன. இதனா* சில பாடசாைலகளி� நி�வாக�தின�  மாணவ�க1	� மதிய உணH வழ�க (3யாத ஒ6 நிைலைமயிேல இ6	கி�றன�.  
 அ��ட�, இ$த ம	க" அ�� சிறிய �3ைசகளி7& த%கா)க	 ெகா�3*களி7& வாFகி�ற ஒ6 நிைலைமேய இ6	கி�ற�. வ�னியி)6$� இட&ெபய�$� மீள	 �3ேயறிய  அ$த ம	க1	� இ�9& நிர$தரமான D4க" க�3	 ெகா4	க�படாத ஒ6 நிைலயிேல பைழய, இ3$�ேபான D4க1	�" அவ�க" த%கா)கமாக வாFகி�ற ஒ6 EFநிைலயிேல, இ$த யாைனக" அ$த D4களி* எ>சி இ6	கி�ற Gவ�கைள:& இ3��� த"ளி, அவ%ைற� ேசத�ப4�தி ெதா*ைலக" ெகா4�பத� காரணமாக அ$த ம	க" மிகH& கMட�ப4கி�றா�க".   அ�ம�4ம*ல, ெப%ேறாாினா* தம� சி. �ழ$ைதகைள அ�� பா�கா�பாக� ப4	க ைவ	க (3யாத ஒ6 நிைலைம இ6	கி�ற�. ஆகேவ, இ$த யாைனக" எ�ன ேநா	க��	காக அ�ேக விட�ப�36	கி�றன எ�பைத நா�க" ேக�4	ெகா"ள வி6&�கி�ேறா&. அதாவ�, கா4களிேல விட�பட ேவ83ய அ$த யாைனக" ம	களி� வி6�ப��	� மாறாக ம	க" ெசறி$� வா�& கிராம� ப�திகளிேல விட�ப�டத� ேநா	க�ைத நா�க" உடன3யாக அறி$�ெகா"ள வி6&�கி�ேறா&. வன சீவராசிக" இலாகாவின� அ$த யாைனகைள	 கா4க1	ேகா அ*ல� எ$த� பிரேதச�தி)6$� அைவ ெகா84வர�ப�டனேவா, அ$த� பிரேதச��	ேகா உடன3யாக	 ெகா84 ெச*ல ேவ84& எ�. அ$த ம	க" ேகா6கி�றா�க". இ*ைலேய*, அவ�க" அ�ேக நி&மதியாக� ப4��ற�க (3யாத ஒ6 Eழ7	�" த"ள�ப4வா�க". அNவா. அவ%றிைன (�பி6$த பைழய இட�க1	� மீ84& ெகா84 ெச*லாவி�டா*, அ�ேக எதி�வ6& கால�களி* பயி��ெச?ைகயி7& காலேபாக ேவளா8ைமயி7& ஈ4பட (3யாத ஒ6 நிைலைம ஏ%ப4& எ�பைத:& அவ�க" மிகH& கவைல:ட� ெதாிவி	கி�றா�க".    
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කාරක සභාප`Cමා කාරක සභාප`Cමා කාරක සභාප`Cමා කාරක සභාප`Cමා    
(���களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�க�) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) உ�க1ைடய உைரைய (3��	 ெகா"1�க"!  
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ග" එස්ග" එස්ග" එස්ග" එස්. . . . ,ෙනෝ  මහතා  ,ෙනෝ  මහතා  ,ෙනෝ  මහතා  ,ෙනෝ  මහතා      
(மா��மி�  எ	. விேனா) 
(The Hon.  S. Vino) ஒ6 நிமிட&!   ஏ%ெகனேவ எ�க1ைடய ம8ணி� மீ��	காக - எ�க1ைடய நில�க" ஆ	கிரமி	க�ப4வத%� எதிராக� ப*ேவ. வைகயான ேபாரா�ட�கைள அ��"ள எம� ம	க" ெச?�ெகா836	கி�ற ஒ6 நிைலைமயிேல இ�. கா4க1	�" விட�பட ேவ83ய யாைனகைள� தி�டமி�ட வைகயி* ம	க" வா�& கிராம�க1	�" ெகா84வ$� வி�36�பத� காரணமாக அ$த ம	க" யாைனக1	� எதிராக மீ84& Dதியி* இற�கி� ேபாராட ேவ83ய ஒ6 நிைலைம	�" த"ள�ப�36	கி�றா�க". கா�4 யாைன க1ைடய ெதா*ைல ஒ6 ப	க& இ6$தா7&  ெத�னில�ைகயி)6$� ெகா84வ$� விட�ப�36	கி�ற வள��� யாைனகளினா* �றி�பாக ஒ�4G�டா� பிரேதச ம	க" ப*ேவ. �யர�கைள� ச$தி��	 ெகா836	கி�றா�க". ஆகேவ, உடன3யாக அ�கி6$� அ$த யாைனகைள அக%ற ேவ84&. இ*ைலேய*, ம	க" Dதியி* இற�கி� ேபாராட ேவ83ய ஒ6 நிைலைம	�� த"ள�ப4வா�க" எ�. மீ84& -றி	ெகா84 விைடெப.கி�ேற�. ந�றி.  

  
�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN�ෙයෝජN කාරක සභාප`Cමා කාරක සභාප`Cමා කාරක සභාප`Cමා කාරක සභාප`Cමා    
(���களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�க�) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Felix Perera. Before he 

starts, will an Hon. Member propose the Hon. Janaka 

Bandara to take the Chair? 

 
ග"  ග"  ග"  ග"  				J�ස ්ෙපෙ�රා මහතා J�ස ්ෙපෙ�රා මහතා J�ස ්ෙපෙ�රා මහතා J�ස ්ෙපෙ�රා මහතා ((((සමාජ ෙසේවා අමාතNසමාජ ෙසේවා අමාතNසමාජ ෙසේවා අමාතNසමාජ ෙසේවා අමාතNCමාCමාCමාCමා))))    
(மா��மி� 34�	 ெபேரரா - ச5க ேசைவக� அைம-ச�) 
(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 
I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

the Chair. 
 

පපපපශන්ය ,මසන ල+$ශන්ය ,මසන ල+$ශන්ය ,මසන ල+$ශන්ය ,මසන ල+$, , , , සභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,ය....    வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
 
අනC"ව �ෙයෝජNඅනC"ව �ෙයෝජNඅනC"ව �ෙයෝජNඅනC"ව �ෙයෝජN කාරක සභාප`Cමා Vලාසනෙය$  කාරක සභාප`Cමා Vලාසනෙය$  කාරක සභාප`Cමා Vලාසනෙය$  කාරක සභාප`Cමා Vලාසනෙය$ 

ඉව0 ®ෙය$ඉව0 ®ෙය$ඉව0 ®ෙය$ඉව0 ®ෙය$,,,,    ග" ජානක බ�ඩාර මහතා ග" ජානක බ�ඩාර මහතා ග" ජානක බ�ඩාර මහතා ග" ජානක බ�ඩාර මහතා |ලාසනාWඪ ,ය|ලාසනාWඪ ,ය|ලාසනාWඪ ,ය|ලාසනාWඪ ,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. JANAKA BANDARA  took the Chair. 

 

    
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 3333....16161616]]]]    

    
ග"  ග"  ග"  ග"  				J�ස ්ෙපෙ�රා මහතා J�ස ්ෙපෙ�රා මහතා J�ස ්ෙපෙ�රා මහතා J�ස ්ෙපෙ�රා මහතා     
(மா��மி� �	
� ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera)  
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�,  තGම�$ - whales - ගැන 

කථා කර{I, තGම�$ ෙප$Rෙ2 වNාපෘ`ය පට$ ග0ෙ0 මම 
�වර හා ජලජ ස2ප0 ඇම`වරයා වශෙය$ h�යIj oයලා මට 
මත� ෙවනවා. මම ඒ සඳහා ෙවෝකස් oයන සංචාරක වNාපාරය0 

එ�ක එකC ෙවලා Cinnamon Grand Hotel එෙ� ෙලො� 
උ0සවය� පව0වලා ඒ �Bබඳ වNාපෘ`ය launch කළා. 
සාමානNෙය$ ෙඩොල� 60� ග0තා.  න|0 අ� එක 
ෙබෝv1වකට ෙඩොල� 600� ,තර ග0තා.  ෙලො�ම තGමස් 
ඝන0වය -ෙලො�ම තGමස් density එක- `ෙබ$ෙ$ ලංකාෙ) 
පෙ{ශය� හරහාj; o[$ද පෙ{ශය හරහා තමj එය ��ටා 
`ෙබ$ෙ$.  

 
තGම�$ ව�ග Mස� ඉ$නවා. ෙ2 තGම�$ �Bබඳව අ� 

දරන සමහර මත ෙගොඩ� වැර+j. ඇ0ත වශෙය$ම ෙ2ක ,ෙ{ශ 
,�මය උපයන වNාපාරය�. ඒ වාෙ\ම තGමසා �Ýරපා¹ 
සෙත�; o[ H වැෙඩන සෙත�.   �ට� 22 ද�වා ෙලො� 
තGම�k0 h�නවා. ඒ වාෙ\ම තGම�$ ව�ග ෙගොඩ� 
h�නවා. ෙ2 අයව අෙ¦ රටට ෙ\$න ඕනෑ ෙකොෙහොමද? ඒ 
අයෙ\ +, පැවැ0ම �Bබඳව ගැ�" අධNයනය� ෙනොකර ෙ2 
�Bබඳව �`p` ෙගනා පම�$ එය ඉෂ්ට ෙව$ෙ$ නැහැ.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ,ෙශේෂෙය$ම ෙ2 

තGම�$ට `ෙබන ෙලො�ම හා�ය ශ£ද ìෂණයj. ශ£ද ìෂණය 
�සා ,ශාල තGම�$ පමාණය� ෙ2 වන ,ට අ; ෙවලා 
`ෙබනවා. |�t ඌරා, -sea cow oයන සතා- තGමසා ෙලො� 
ම0සNය$. 
නාෙ\ ඉඳලාම පමාණය අ; ෙවලා `ෙබනවා. 
ෙමොකද, ෙ2 අය කථා කර$ෙ$ hertzවJ$. Hertz `ෙබනවා.  1 
ඉඳලා 120 ද�වා  hertzවJ$ තමj ෙ2 අයෙ\ දැ�2 ht 
ව$ෙ$. සාමානNෙය$ තGමෙස� -මම ඒ දවස්වල ෙ2 �Bබඳව 
අධNයනය කළ �සාj ද$ෙ$- දවස් 45� Cළ oෙලෝ�ට� 
1,700� ඔබ ෙමොබ යනවා. එතෙකොට තරංග හරහා තමj ෙ2 
අයෙ\ පැවැ0ම සහ breeding `ෙබ$ෙ$. සාමානNෙය$ 
පැ�ෙය�ව අ2මාට visually දo$න ��ව$ ව$ෙ$ උප[ම 
oෙලෝ�ට� භාගය� එෙහම නැ0න2 �ට� ,ස්ස� එහා පැ0තට 
පමණj. ඊට පස්ෙසේ පැ�යා ෙසොයා ග$න බැ[ ෙවනවා.  

 
අ� ද$නවා, සාමානNෙය$ යාල වාෙ\ අභය µa 

පළ|ෙව$ම පට$ අරෙගන `ෙබ$ෙ$ 1872 I ඇෙම[කාෙ)Ij 
oයලා. න|0 අ®"t 100කට ප�ව |�ෙ{ අභය µa පට$ ෙගන 
`ෙබනවා. අෙ¦ |�ෙ{ අභය µaය� නැහැ. අපට |�දට අභය 
µaය� අවශNj. |�ෙ{ අභය µaය� `zෙණො0 breeding 
oයන එක, ම0සN ස2පත ෙබෝ වන ස්වාභා,ක ප[සරය එතැන 
ඇ` කර$න ��ව$. එම �සා ඒ �Bබඳව ගැ�" අධNයනය� 
කරලා අවශN කටbC කර$ෙ$ නැ`ව, -අ� �`p` ෙ\න එක 
ෙහොඳj- �`p` ෙගනැ0 වැඩ� නැහැ. �`p`වලට වඩා ශ£ද 
ìෂණය නැ` කෙළො0 ෙහොඳj. දැ$ �ඟා� නැ)වල propeller  
එෙ� sound  waves  අ; කරලා `ෙබනවා. එ�ස0 ජා¥$ෙ\ 
අi0 �`යo$ පැහැ+Jව oයලා `ෙබනවා, ඒ sound   waves  
අ; කර$න oයලා. "Maersk" oයන �පh{ධ නැ) සමාගෙ2 
නැ)වල propeller එක දැ$ ෙවනස් කරලා. එම නැ) ලංකාවට0 
එනවා.   ෙ2 “තGම�$” අප ළඟට ෙග$වා ග$න ඕනෑ. ශ£ද 
වැT යාතාවල eයාම ඒ අයෙ\ ස2බ$ධතාව eJ�ලා ඒ අය 
පැ0තකට යනවා. ඉස්සර 1 hට 150 ද�වා hertzවලට තමj ඒ 
අය ශ£දය �වමා" කර ග0ෙ0. අ� කථා කර$ෙ$ hertzවJ$. 
අ� hertz 20,000 ද�වා කථා කරනවා. න|0 දැ$ ෙ2 අය ඒ 
ශ£දවලට �" ෙවලා ඒක වැT කර ෙගන `ෙබනවා. තGමසා 
oය$ෙ$ එපමණටම ෙමොළය `ෙබන සෙත�.  
 

ඇ0ත වශෙය$ම oයනවා න2, අ� කනගා1 ෙවනවා. ෙ2 
�Bබඳව NARA  ආයතනය0 එ�ක0 කථා කර$න ඕනෑ. 
ෙමොකද, තGමසා oය$ෙ$ |�ෙ{ h�න ස0වෙය�. ෙ2 ෙවන 
ෙකොට ෙ2 ස0ව ගහනය hයයට 90o$ අ; ෙවලා `ෙබනවා. 
අ; Rමට VJක ෙහේCව ෙලස ඉස්සර න2 අ� o)ෙ) ඒ සC$ 
දඩය2 කරලා මැෙරනවා oයලා. න|0 දැ$ `ෙබන පශ්නය 
දඩයම ෙනොෙවj. දැ$ `ෙබන පශ්නය ශ£ද ìෂණයj.  ශ£ද 
ìෂණය �සා තමj තGම�$ මැෙර$ෙ$.  

673 674 



පා�Jෙ2$Cව 

ඇ0ත වශෙය$ම අද අෙ¦ රටට සංචාරයකය$ ෙග$වා 
ගැ�මට ෙයොදා ගත හැo ෙනොෙය�0 පැ` `ෙබනවා.  ෙ2 
business promotion එක දැ2ෙ2 ÐGස් ෙකො2පැ�ය0 ෙවෝක�ස් 
ෙකො2පැ�ය0 හරහාj. ඒ business promotion එක දම{I ඒ 
ෙගොGල$ හරහා තමj අ� සංචාරකය$ ආක�ෂණය කර 
ග0ෙ0. Website එෙ� දමලා අ� සංචාරකෙයෝ ආක�ෂණය කර 
ග0තා. කÕ ෙප$ව$ෙ$ නැ`ව, ස්වාභා,ක ස2ප0 
ෙප$ව$ෙ$ නැ`ව තGම�$ ,තර� ෙප$වලා, අවසානෙ]I 
අපට ඒෙක$ �එස් ෙඩොල� aJයන 10ක 12ක ,තර අමතර 
ආදායම� ලැzණා.  ඒකට addict  ®ණ  සංචාරකෙයෝ ෙකොටස� 
h�නවා.  සමහ" ස්වාභා,ක ප[සරය බල$න එනවා; වෘ�ෂලතා 
බල$න එනවා; �"Gෙලෝ බල$න එනවා. අපට ෙ2ක0 ෙහොඳ 
ආෙයෝජනය�. ඒ ගැන වඩා0 සැලoJම0 ෙව$න oයලා මම 
oයනවා.  

 
සාමානNෙය$ hertz  1 hට 200 ද�වා තරංග කලාය Cළ 

තමj ඒ අය ශ£දය �වමා" කර ග$ෙ$. අ�ක යාතා ගමන �සා 
හා� ෙවලා `zණ  ෆ්ෙලො[ඩා පා$තෙ] සාරා-ෙසෝටා oයන  
පෙ{ශය අද ෙ2 �Bබඳ සාගර අභයµaය� කරලා `ෙබනවා. 
ස$�ෙ)දනය හ[යට `zෙ� නැ0න2 අ� ෙකොපමණ �`p` 
ෙගනාව0 වැඩ� නැහැ. ෙ2කට �`p` පනව$න ඕනෑ. ඒ 
�`p` පනව{I �ට� 50� ළඟට e�Gලා බලනවා  oයන එක 
ෙකොපමණ සා�ථකද oයලා මම ද$ෙ$ නැහැ.  තGම�$ 
visually බල$න ��ව$ ෙබොෙහොම ළඟට eෙයො0 ,තරj. �ඟ� 
ෙදෙන� බල$ෙ$ tරද�නවJ$. ohම සංචාරක රසය� ඒ Cළ 
ගැ£ ව$ෙ$ නැහැ.  

 
  VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, දැනට `ෙබන කා¤න 

පශ්නය� ගැන ඔබCමාට oය$න ඕනෑ. දැ$ අෙ¦ a�ස්� වැT 
ෙදෙන� ඕස්ෙ�Jයා යනවා. අ� දැ$ මා� ස2පත, වන�R 
ස2පත �ර��ත කර$න කථා කරනවා; �ෂ්පාදනය වැT කර 
ග$න කථා කරනවා. ෙ2 වන ,ට බ�+න යාතා 200� ,තර අපට 
අ�a R `ෙබනවා. ඒවා අර ෙගන e�Gලා දමලා එනවා. අෙ¦ 
�වර ස2පත ගැන කථා කර{I ෙදවැ� පර2පරාෙව$ hයයට 
එකj �වර ක�මා$තයට එ$ෙ$. ෙදවැ� පර2පරාව e�Gලා, 
C$වැ� පර2පරාව0 eයාම මා� �ක අGල$ෙ$ ක®ද? ෙ2 
ක�මා$තයට ෙයො| ව$ෙ$ ක®ද?  

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 
ග" අමාතNCම�, දැ$ අවසාන කර$න.  

 
ග" ග" ග" ග" 				J�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �	
� ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 

ක"ණාකරලා මට තව ,නාT ෙදක� ෙද$න.  
 

ෙ2 අය e�Gලා කර$ෙ$ ෙමොනවාද? ඉස්සරෙවලාම ෙමය 
පට$ ග0ෙ0 නැ ෙඟන�[$.  

 
ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ඇj ඒ? 

ග" ග" ග" ග" 				J�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �	
� ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 

ඇj ඒ oයන කථාව ෙනොෙවj මම අහ$ෙ$. නැ ෙඟන�[$ 
තමj ඉස්සරෙවලාම පට$ ග0ෙ0.  ඒ ෙගොGල$ ඉස්සරෙවලාම 
ඕස්ෙ�Jයාවට eයා. එෙහේ eයාම සGJ0 Iලා, ක$න0 Iලා, 
ඉංªh0 උග$වනවා. තව0 එක� උග$වනවා, මම ඒක 
oය$ෙ$ නැහැ. ෙමොකද, ඒක ආගaක පශ්නය� වන �සා. ඒ 
�සා ක"ණාකරලා ෙ2 ගැන අවධානය ෙයො| කර$න. ෙ2 
�Bබඳව ,ශාල අවධානය� ෙයො| කර$න ඕනෑ. එෙහම නැ` 
®ෙණො0 තව �ක� කG ය{I මා� අGල$න a�ස්�0 නැහැ, 
ෙබෝv10 නැහැ. එතෙකොට ෙමොක�ද ෙව$ෙ$? අෙ¦ ෙපෝâ$ 
ඌනතාවට අවශN ෙලො�ම ෙ{ මා� oයලා අ� oයනවා. න|0 
ෙ2 මා� අGල$න a�ස්� ෙකෝ? ඕස්ෙ�Jයාවට ය$ෙ$ භය 
නැ` �වරෙයෝ. �වර පර2පරාෙ) ෙදවැ� ෙකොටස උග0 අය. 
අෙනක පර2පරාෙව$ �වර ක�මා$තය කර� අය. ඊෙ]-
ෙපෙ�දා o�ප ෙදෙන� මැ[ල0 `zණා. ඇ0තටම ඒක0 
ìෂණය�. අෙ¦ රෙv සාගර ìෂණය�. ඉ`$ ෙ2 ගැන ෙපො³ඩ� 
බල$න ඕනෑ.  

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳj, ග" ඇම`Cම� කථාව අවසාන කර$න. 
 
ග" ග" ග" ග" 				J�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �	
� ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 

තව �ක� oය$න `ෙබනවා. කම� නැ{ද?  
 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 
කාල ෙ)ලාව කළමනාකරණය කළ bCj, ග" ඇම`Cම�. 

තව0 කòකෙයෝ o�ප ෙදෙන� ඉ$නවා.  
 
ග" ග" ග" ග" 				J�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �	
� ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 

ෙහොඳj, එෙහම න2 කම� නැහැ. ඔබCමාට Ðක" ෙවලා 
මම කථාව නව0ව$න2.  

 
ෙ2 ශ£ද තරංග වැT  ®ෙණො0 තGම�$ නැ`ව යා,. එම 

�සා ශ£ද තරංග ස2බ$ධෙය$ �`p` පනව$නය oයලා මම 
ඉතාම0ම කා"�කව ඉGලනවා. මම ෙ2 ,ෂය භාර ඇම`වරයා 
වශෙය$ - ආර2භක �ය|වා වශෙය$- කටbC කර� �සා ඒ 
�Bබඳ ද0තය$, ෙතොරC" ෙගොඩා� මා ළඟ `ෙබනවා. ඒ �සා 
වන�R සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ2$Cවට ස2බ$ධ අයට මම 
oයනවා, අවශN න2 අෙ¦ සහාය0 ෙද$න කැමැ`j oයා. 
ෙමොකද, රටට �බ ෙසත� වන �සා. ජා`ක ආදායම වැT කර 
ග$න,  රෙv දායක0වය ලබා ග$න. ඒ සඳහා අෙ¦ දායක0වය 
ලබා ෙද$න කැමැ`j.  

 
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 3333....25252525]]]]    
    
ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, අද දවෙසේ අෙ¦ එස්.එ2. 
ච$දෙසේන මැ`Cමා ෙගනා වන ස0ව හා වෘ�ෂලතා ආර�ෂක 
ආඥාපනත යටෙ0 �ෙයෝග ස2බ$ධව මම ස$ෙතෝෂ ෙවනවා. 

675 676 

[ග" 	J�ස් ෙපෙ�රා   මහතා] 
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එම �ෙයෝගවලට අදාළ ගැසv �ෙ)දනය ම±$ ,ෙශේෂෙය$ 
ලංකාෙ) ෙඩොG�$ ම�$, තGම�$ ආර�ෂා කර ගැ�ම සඳහා 
වැඩ �Bෙවළ�; ය2oh �` මාලාව� ·යා0මක කර$න 
කටbC ෙයොදා `ෙබනවා. ෙම�I මම oය$න කැමැ`j, ෙ2 
වNාපාරය ස2බ$ධව අපට පශ්න ගණනාව� `ෙබන බව. ඉස්සර 
ෙ2 ස2බ$ධව ය2oh ·යා මා�ගය� අරෙගන `zණා. අ� 
ද$නවා, ත|$නා$ෙසේලා  ෙලෝ³ස්ටා� ආයතනය ,h$ 
·යා0මක කර� �$ග�ස් oයන යාතා ෙදක�  ,ශාල ,යදම� 
දරා වැඩ �ක පට$ අරෙගන `zණ බව. එතැ�$ ප� ඇ0ත 
වශෙය$ ෙමයට - [බාධා opම�] ඒක කමාkÖල ,�යට ඔ®$ 
පව0වාෙගන eයා. හැබැj, දැ$ කම කමෙය$ වැT වැTෙය$ 
 ෙ2 ම0සNj$ බල$න එ$න පට$ ග0තාට ප� අද  �වර 
ක�මා$තෙ] ෙයෙදන ,ශාල �[ස�0 ෙ2 වැඩ �Bෙවළට 
ඇ,Gලා `ෙබනවා. ෙ2 වන ,ට ෙබෝv1 60කට වැTය `ෙබනවා. 
ඇ0ත වශෙය$ අෙ¦ �ෙයෝජN ඇම`Cමාට0 මම oය$න 
කැමැ`j, ක"ණාකර, ෙපො³ඩ� e�$ ඒ පැ0ත0 බලා ෙ2 
ස2බ$ධව ය2oh අවෙබෝධය� ලබා ෙගන කැළෑව වාෙ\ම 
|�ද0 ෙපො³ඩ� අGලා ග0  ෙතො0 ෙහොඳj oයා. දැ$ ඇ,0 
`ෙබන කමෙ)දය අkව �වර ෙබෝv1 තමj තGම�$ බල$න 
ෙ2 ,�යට හදා ෙගන `ෙබ$ෙ$.  ඒක convert  කරලා තමj 
හදා ෙගන `ෙබ$ෙ$. තGම�$ බල$න, ෙඩොG�$ 
ම0සNෙයෝ බල$න ඇ0තටම �වර යාතා ෙවනම හදා ෙගන 
ඒවාට අවශN කරන �v හදා ෙගන ·යා0මක කර ෙගන යනවා. 
ෙ2ෙක+ ය2 ය2 පශ්න ගණනාව� පව`න බව අ� දoනවා.  

 
ඔබCමාෙ\ �ෙයෝගයට පළ|ෙව$ම ල� ෙව$න ඕනෑ 

නා,ක හ|දාෙ) Jetliner  oයන නැව. ඒෙක$ තමj ,ශාල 
�[ස� ෙ2කට ය$ෙ$. ඒෙ� තමj ශ£දය ස2»�ණෙය$ම 
`ෙබ$ෙ$. ෙමCමා oය� එක හ[යට හ[. ඒ oය$ෙ$ ෙ2 
තරංග0 එ�ක තමj ෙමො®$ එනවාද නැ{ද oයන එක ¥රණය 
ව$ෙ$. දැ$ ෙමොක�ද ෙව$ෙ$? ෙ2 Jetliner oයන නැෙ) 
දැවැ$ත අවර ෙප` ෙදක� `ෙබනවා. ෙ2වා ,ශාල ශ£දය� 
ස�තj. ඇ0තටම .ව$ යානය� .ව$ ගත කරනවා වාෙ\ 
ශ£දය� වCර ඇCළත එනවා. සාමානNෙය$ මහාචා�යව" 
oයලා `ෙබන ,�යට ඉතාම ඈ`$ ශ£දය ඉතාම අ; පමාණය� 
තමj `ෙබ$න ඕනෑ.  එෙහම න2 ඉස්ෙසGලාම නතර කර$න 
`ෙබ$ෙ$ Jetliner  ෙනෞකාවj. ඒක ෙ2 සඳහා �t� නැහැ. ඒක 
ෙවන එකකට පා,�A කර$න. ,ශාල �[ස� අරෙගන ය$න ෙ2 
ෙනෞකාව ෙහොඳj. එ� �ෙඛෝපෙභෝ� hයGල `ෙබනවා. න|0 
පශ්නය ඒක ෙනොෙවj. අ� බලාෙපොෙරො0C ෙවන ෙ2 වැඩ 
�Bෙවළ ·යා0මක කර$න බැ[ ත00වයට ප0 ෙවනවා. ෙ2 
ෙනෞකාෙ) `ෙබන අවර ෙප` ෙදක �සා ඇCළ`$ ,ශාල 
ශ£දය� එන �සා ෙ2 ම0සNj$ ,ශාල පමාණය� ඒ තැ�$ 
ඉව0 ෙවa$ යනවා.  ෙ2 ශ£දය ඇෙහනෙකොට ඔ®$ එතැන 
ඉ$ෙ$ නැහැ. [බාධා opම�] මට ෙවලාව නැCව යනවා. 

 
ග" ග" ග" ග" 				J�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �	
� ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 

ම$gCමා, ඔබCමා oයන කාරණය hයයට 100� ඇ0ත. 
ෙ2 ම0සNj$ hයයට 90�ම නැ`ව e�$ `ෙබ$ෙ$ ශ£දය 
�සj.  

 
ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

 ඒ �සා ෙම$න ෙ2 කාරණය ඔබCමාෙ\ අවධානයට ෙයො| 
කරනවා. ක"ණාකර,  ෙ2 නැව එතැ�$ ඉව0 කර ඔ®$ට 
ෙවන0 ෙමොක� ෙහෝ කමෙ)දය� හදලා ෙද$න. නා,ක හ|දාව 
එන ,�ය ෙහොඳj. පශ්නය� නැහැ. ඒකට ඔ®$ට ය2oh වැඩ 
�Bෙවළ� ` ෙබ$න ඕනෑ. න|0 මම ,ෙශේෂෙය$ ඔබCමාට 
ෙයෝජනා කරනවා, ක"ණාකර ෙ2 ස2බ$ධව  �ත$න oයා.  

ෙ2ක �C �Ó ගණ$ අය කරන තැනකට ෙගනැ,0 `zණා. 
ඔබCමා ඒක ය2oh ,�යට හදලා `ෙබනවා.හැබැj ඒ වාෙ\ම 
මම oය$න කැමැ`j, ෙ2 වනෙකොට ෙබෝv1 60ක ,තර ඉ$න 
�{ගලෙයෝ insurance  එක ෙවkෙව$ ල�ෂ ෙදක� ,තර 
ෙගවන බව. මාසයකට ෙඩොල� 100�  වරායට  ෙගව$න ඕනෑ.  
වන�, කා�යාලයට තව0 ගණන� ෙගව$න ෙවනවා.  ඒ �සා 
මම �ත$ෙ$ -  [බාධා opම�] 

 
ග" ග" ග" ග" 				J�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �	
� ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

p`  පශ්නය�.  ග" ඇම`Cම�, ෙමොක�ද p` පශ්නය?  

 
ග" ග" ග" ග" 				J�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතාJ�ස ්ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �	
� ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 

5440  oයන යාතාව ,තරj ය$ෙ$. Jetliner එක ය$ෙ$ 
නැහැ.  

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ඒක p` පශ්නය� ෙනොෙවj.  ග" ම$gCම�, කථාව 
කරෙගන ය$න. 

 
ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, මෙ\ ෙවලාෙව$ අ; 
කර$න එපා. ඒ වාෙ\ම  සංචාරක ම�ඩලයට "�යG 35,000� 
ෙගව$න0 ෙමො®$ට  h{ධ ෙවනවා. සහායට එන තැනැ0තාට 
දවසකට "�යG 4,000� ෙගව$න ෙවනවා. ඒ ,�යට 
බලනෙකොට ,ශාල |දල� ෙගව$න ඔ®$ට h{ධ ෙවනවා. ග"  
�ෙයෝජN ඇම`Cම�, ඒ �සj මම o)ෙ) ෙ2 ස්ථානයට e�$   
ෙඩොG�$ ම0සNය$ බලා, තGම�$ බලා ඒ අදාළ අය0 
එ�ක0 සාක�ඡාව� කෙළො0 ෙ2ක තව0 ෙහොඳ ත00වයට ප0 
ෙවj oයා. මම ෙ2 කාරණා �ක o)ෙ) ඒ �සj.   

 
ඊට අමතරව වෘ�ෂ ලතා ගැන කථා කරන ෙකොට ඔබCමාට 

මත� කර$න කාරණා o�පය� `ෙබනවා.  අද ''ම)}ම'' �ව0 
පෙ0 ෙ2 ,�යට වා�තාව� පළ ෙවලා `zණා:     

 
''වැ+ නායකයා අනC" අඟවj. ආ�;ව �`-p` තද කරලා. ව[ෙ\ 
ඇ0ත$ට ක$න0 නෑ. Mෙහේ ල�ෂ පහ� ,නාශයට යනවා.''   

 
 ෙපොෙරෝ ෙක� උස්සා ෙගන ඇ,Gලා,  ඔබCම$ලාෙ\ 

ආ�;වට ප�ෂව ෙපළපාB eය අය තමj අද ෙ2 පාරට බැහැලා 
`ෙබ$ෙ$. එම වා�තාවට අkව වැ+ නායකයා තවtරට0 ෙමෙසේ 
oයා `ෙබනවා: 

 
''රටක   නායකෙය� ®ණාම රට ගැන, ජා`ය ගැන, ආගම ගැන, h[0 - 
,[0,  ,,ධ  ඇද�J �Bබඳව අවධානය ෙයො| කර$න ඕනෑ.''   
 
මම ද$ෙ$ නැහැ, කාටද ෙ2 oයා `ෙබ$ෙ$ oයලා.  මම 

දැ�කා ත|$නා$ෙසේලාෙ\ කv�ය ප� eය ස`ෙ] 
ව$�යලැ0ෙතො0 එ�ක  ·කv ගහනවා.  අ|ඩ ෙක� ඇඳ 
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පා�Jෙ2$Cව 

ෙගන ඉ$න වැ+ ජනතාව ෙග$වලා, ßඩාංගනවලට දමලා 
ඔබCම$ලා ඒ අය සමඟ ·කv ගහලා ඒ ෙගොGල$ව පරාජය 
කළා. අ;ම ගණෙ$ වැ+ ජනතාවටව0 +න$න t$ෙ$ නැහැ. 
ග"  �ව$ �මාරණCංග ඇම`Cමා ඉ$න �සා මම oය$න 
ඕනෑ, ඒක හ[යට  ''ලග$''  Aතප�ය  වාෙගj oයා.  ඒ 
Aතප�ෙ]0 �{ෙදෝ, ඉ$+යාk ජනතාව0 එ�ක ·කv ගහනවා. 
ඒෙ� `ෙබ$ෙ$0 ඔය  වාෙ\ම තමj.  �{ද$ෙග කාලෙ]I 
වාෙ\ තමj. වනා$තෙ� �ව0 ෙවන අෙ¦ ආ+වා�$ එකC 
කරෙගන  ත|$නා$ෙසේලාෙ\ ආ�;ෙ) team එක� ·කv 
ගහලා  ඒ ෙගොGල$ව0 පැM{tවා.  දැ$ ඉ`$ ක� �{ද$ෙග 
ගණනට වැ�ලාj `ෙබ$ෙ$. ක"ණාකරලා 
ව$�යලැ0ත$ෙ\ පශ්නය ,සඳ$න අවශN කටbC කර$නය 
oයා මා ෙගෞරවෙය$  ඉGලනවා.   

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ,ෙශේෂෙය$ම තව0 

කාරණය� oය$න `ෙබනවා.  වනසC$ අනවසරෙය$ තබා 
ගැ�ම ස2බ$ධෙය$ වන ස0ව හා වෘ�ෂලතා ආර�ෂක 
ආඥාපනෙ0  49 වන වග$`ය යටෙ0 �` පනවා `ෙබනවා.  R 
�"Gල$, �න eර), මාල eර)  ආI ප�Ý$  ස්වාභා,ක 
ප[සරෙය$ අGලලා a�ස්�  ඒ ස0C පාර +ෙ\ `යා ෙගන 
,�ණනවා. එෙහම  ,�ණ$න එපාය oයා ත|$නා$ෙසේලා 
�`ය� ෙගනාවා.  2012.10.01 වන +න ඔබCම$ලා වන�R 
අධN�ෂ ජනරාGට නැවත J�ය� යවා `ෙබනවා.  ඒ J�ෙ] 
ෙමෙසේ පළ R `ෙබනවා:  

 
 ''පනෙ0 49 වග$`ෙය$ සලසා ඇ` ප`පාදන යටෙ0  

 i.     R �"Gල$ (�තඹ �t R �"Gලා) 

 ii.   �න eර®$ සහ  මාල eර®$ 

ස2බ$ධෙය$ වන ය2 වNාපාරය� ෙහෝ ෙවළඳාම� aලට ගැ�ම�, 
,o×ම� ෙහෝ පවාහනය� කරෙගන යාම සඳහා පනෙ0 71 වග$`ය 
යටෙ0 වන �ෙයෝගය� මe$ බලපත ��0 opම �t�  හා ඒ සඳහා 
�යවර ග$නා ෙලස  ග" ෙගො,ජන ෙසේවා හා වන�R �ෙයෝජN 
ඇම`Cමා ,h$ මා  ෙවත ද$වා ඇත.'' 

 
එතෙකොට ඉ`$  �ෙයෝජN ඇම`Cම�, ඔබCමා තමj  

ෙමෙහම ද$වා  `ෙබ$ෙ$.   ෙ2 ඊෙ]-ෙපෙ�දා ෙ$  ඔබCමා 
ඇම` තනCෙර$ අj$ ®ෙ� ඔබCමාෙ\ මGJට මහ ඇම`කම 
ෙද$න.  බ��   මහ0මයාට ගහ$න ඕනෑ �සා ඔබCමා 
ඇම`කෙමk0 අj$ ෙවලා ය$ත2 ෙ£"ණා.  [බාධා opම�] 
ෙපො³ඩ� ඉ$න, මම oය$න2.  ග" �ෙයෝජN ඇම`Cමා තමj 
ෙ2  �ෙයෝගය Iලා `ෙබ$ෙ$.  ෙ2 වන ස0ව හා වෘ�ෂලතා 
ආර�ෂක ආඥාපනත    අkව ෙ2 ස0C පාර +ෙ\ ,�ණන එක 
තහන2 කරලාj `zෙ�. දැ$ ඔබCමා oයනවා ,�ණ$න ඉඩ 
ෙද$නය oයලා.  

 
ග" එස්ග" එස්ග" එස්ග" එස්....එ2එ2එ2එ2. . . . ච$දච$දච$දච$දෙසේන මහතාෙසේන මහතාෙසේන මහතාෙසේන මහතා 
(மா��மி�  எ�.எ�. ச%திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena)  
නැහැ, නැහැ. අ� oය$ෙ$ නැහැ. 

 
ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

නැ0ෙත ෙමොකද?  ෙ2 Jbම `ෙබ$ෙ$. එෙහම න2 ෙ2ක 
අසතNය�ය  oයලාද oය$ෙ$? උෙ{� ,කමhංහ oයන 
ඔබCමාෙ\ ෙGක2 තමj ෙ2ක අ0ස$ කරලා `ෙබ$ෙ$. 
2012.10.11 තමj අ0ස$ කරලා `ෙබ$ෙ$.  එCම$ලා අද 
ඇ,Gල0 ඇ`. වන�R අධN�ෂ ජනරාGට තමj Jbම 
යව$ෙ$,  ෙගො,ජන ෙසේවා හා වන�R අමාතNාංශෙය$.  

එම J�ෙය� තවtරට0 ෙමෙහම oයා `ෙබනවා:  

 
''02. ෙ2 සඳහා  �h අවසරය ලබා ගැ�ම ��ස අමාතN ම�ඩල  

සංෙ{ශයක ෙක12පත� සහ ගැසv පතෙ] පළ opම සඳහා 
ෙයෝ§ත �ෙයෝගෙ] (බල පතෙ] ආකෘ`ය, ගාස්C සහ 
ෙකො$ෙ{h) ෙක12පත�  සකස ්කර අkමැ`ය සඳහා ඉ�ම�$ 
ෙමම අමාතNාංශය ෙවත ඉ+[ප0 කරන ෙම$ කා"�කව ද$වa.'' 

  
ඔබCම$ලාෙ\ ෙGක2Cමා තමj ෙ2 J�ය යවා 

`ෙබ$ෙ$.  ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, ඒ J�ෙ] සඳහ$ කර 
`ෙබනවා, ෙ2 �"Gෙලො පාර +ෙ\  ,�ණ$න ඉඩ ෙද$නය 
oයා ඔබCමා ද$වා `ෙබනවාය oයා.  පාර +ෙ\ eර)  
,�ණ$ෙ$ ෙමොකටද? �දහස්  කර$නද?  තම$ෙ\ දසාව 
ෙහොඳ නැ` ®ණාම න2 සමහ"$ එෙහම කරනවා. පාර අjෙ$ 
Ö; ඇCෙළ දමා ඉ$න �"Gෙලො අරෙගන �දහස්  කරනවා.  

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ග" ම$gCම�, ඔබCමාට තව ,නාT ෙදකක කාලය� 
`ෙබනවා.  

 
ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ඒ �සා මම oයනවා, ෙ2 වැඩ �Bෙවළ උGලංඝනය වන 
ත00වය� ෙමCමා ,h$ම  ඇ`  කර `ෙබනවාය oයා.   
 
ඊට අමතරව  eය ස`ෙ]  Wපවා��ෙ] ෙලො� show එක�  

දැ2මා. ජනා�ප`Cමා ඇ,Gලා o)වා, යාල ව ෙනෝදNානෙ] 
`ෙබන ෙපෞ{ගJක ඉ+ op2 hයGල ගලවලා ඉව0 කර$න 
oයලා. ක®ද ෙ2වා ඉ+ කර$න ඉඩ t$ෙ$? ෙ2වා කර$න ඉඩ 
t$ෙ$ ත|$නා$ෙසේලාෙ\ම ආ�;ෙ) සංචාරක ඇම`. 
සංචාරක ,ෂය අj` බැhG රාජප�ෂ මහ0මයාටj.  ඒවා හැtෙ) 
චමG රාජප�ෂ මහ0මයාෙ\  පෙ{ශෙ]j. එතෙකොට ඒවා අj$ 
කර$ෙ$ ක®ද? අj$ කර$න oය$ෙ$ නාමG රාජප�ෂ 
මහ0මයාෙ\ Ðමට ම�$ද රාජප�ෂ මැ`Cමාj. ෙ2ක ප®ල 
ඇCෙළේම කචG එක�. ෙ2ක අෙ¦ පශ්නය� ෙනොෙවj. කඳ®" 
ගලවලා ඉව0 කර ග$න එක ත|$නා$ෙසේලාට ෙහොෙර$ කර 
ග$න `zණා ෙ$. ක®ද ෙ2වා ගහ$න o)ෙ)? අ�ද ගහ$න 
o)ෙ)? නැහැ. ත|$නා$ෙසේලාj oයලා `ෙබ$ෙ$. 
එතෙකොට ෙ2කට අවසර ෙද$ෙ$ ෙවන ක®"ව0 ෙනොෙවj, 
සංචාරක ,ෂය අj` බැhG රාජප�ෂ ඇම`Cමාj. ඒවා ගලවලා 
ඉව0 කර� එක ෙහොඳj. ඒ ස2බ$ධ photos ඔ�ෙකෝම මා ළඟ 
`ෙබනවා. ත|$නා$ෙසේලා අkමැ`ය Iලා හදලා `ෙබන ඒවාj 
ෙ2 `ෙබ$ෙ$.   

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ස්òර වැhoB හද� ඒවා 

`ෙබනවා. ජනා�ප`Cමා ෙ2වා කඩ$න �ෙයෝග කළ එක 
ෙහොඳj. හැබැj කGපනා කර$න `zෙ�, ජනා�ප`Cමා 
�ෙයෝග කර$න කJ$ එCමාට0 උT$ ඒවා කෙළේ ක®ද oයන 
එකj. ඒක �ක2 හ[යට ක�G ෙදක අස්ෙසේ toilet එක� 
හදනවා වාෙ\ වැඩ�. ජනා�ප`Cමාට ෙහොෙර$ ක®[ හ[ e�$ 
එCමාෙ\ බල පෙ{ශෙ] ෙ2 වාෙ\ ඒවා හදනවා න2 ඒවාට 
,"{ධව ·යා කළ bCj.  

 
මා ළඟ ඒ ඉ+ op2 �Bබඳ ,ස්තර `ෙබනවා. "Leopard 

Safaris"    oයන ෙබෝ³ එ ෙ� ෙකො�ෙය� ඉ$නවා. වෙනෝදNානය 
ඇCෙළේ ප$ද2 දGව$න එපාය oයලාj `ෙබ$ෙ$.    න|0 
ෙ2වා කර$න ත|$නා$ෙසේලා ඉඩ Iලා `ෙබනවා.          
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VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ග" ම$gCම�, අවස$ කර$න. 

 
ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, මෙ\ ෙ)ලාව ග0ත �සා මට 
එක ,නාTය� ෙද$න.  

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

කාල ෙ)ලාව ස2බ$ධ ගැටiව� `ෙබනවා, ග" ම$gCමා. 

  
ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඔබCමාෙග$ ,නාTයක 
කාලය� මා ඉGලා h�නවා.        

    
�ට අමතරව තව0 සමාග2 හතරකට යාල වෙනෝදNානෙ] ඉ+ 

op2 කර$න ෙද$න ඔබCම$ලා e,�2 අ0ස$ කරලා 
`ෙබනවා.  ෙ�.එ�.ෙ�. ඉ�" මහ0මයාට අය0 Ruhunu Safari 
එකට, aJ$ද ද hGවා මහ0මයාට අය0 Wild Trail ආයතනයට, 
ආ�.එස්. අරෙඹෙවල මහ0මයාට අය0 Master Camps 
ආයතනයට, Extreme Camping ආයතනයට,  ඒ වාෙ\ම 
�B$නාව කඳ®" µaය T�ස$ දෑල බ�ඩාර මහ0මයාට 
ෙද$න දැ$ ඔබCම$ලා e,�2 අ0ස$ කරලාj `ෙබ$ෙ$. 
ක"ණාකරලා ෙ2වා ස2»�ණෙය$ අෙහෝh කර$න oයා මා 
oය$න කැමැ`j. ෙ2වා ,තර� ෙනොෙවj. ස§0 ෙපේමදාස 
මැ`Cමා o)වා වාෙ\ ,Gප0Cව ව ෙනෝදNානෙ] ඒ වාෙ\ම 
උඩවලව ජා`ක වෙනෝදNානෙ] ඉ+ op2 කර$න Eco team 
ආයතනයටෙද$න කටbC කර `ෙබනවා. ෙහෝ�ට$ තැ$ෙ$ 
ස්òර කඳ®" පව0වා ෙගන ය$න අවශN කරන අkමැ`ය Iලා 
`ෙබනවා.  ක"ණාකරලා ,Gප0Cව, උඩවලව ඇC� hයi 
වෙනෝදNාන ස2බ$ධෙයk0 ජනා�ප`Cමා ග0තා වාෙ\ 
¥$tව� ග$න oයලා ෙගෞරවෙය$ ඉGලa$ මෙ\ වචන 
ස්වGපය අවස$ කරනවා. ෙබොෙහොම ස්C`j. 

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ෙබොෙහොම ස්C`j. � ළඟට ග" ච$දh[ ගජIර ඇම`Cමා. 

 
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 3333....37373737]]]]    

ග" ච$දග" ච$දග" ච$දග" ච$දh[ ගජIර මහතා h[ ගජIර මහතා h[ ගජIර මහතා h[ ගජIර මහතා ((((�න"0ථාපන හා �න"0ථාපන හා �න"0ථාපන හා �න"0ථාපන හා 
බ$ධනාගාර පබ$ධනාගාර පබ$ධනාගාර පබ$ධනාගාර ප`සංසක්රණ  අමාතN`සංසක්රණ  අමාතN`සංසක්රණ  අමාතN`සංසක්රණ  අමාතNCමාCමාCමාCමා))))    
(மா��மி� ச%திரசிறி கஜதீர - �ன�வா'வளி��, சிைற*சாைலக� ம�சீரைம�� அைம*ச�)  
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 

Rehabilitation and Prison Reforms) 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, වන ස0ව හා වෘ�ෂලතා 

ආර�ෂක ආඥාපනත යටෙ0 වැදග0 �ෙයෝග රාÑය� ෙ2 
පා�Jෙ2$Cවට ඉ+[ප0 කර `ෙබන අවස්ථාෙ) මම 
,ෙශේෂෙය$ම �ෙයෝජN ඇම`Cමාට ස්C`ව$ත ෙවනවා, 
අ,�ම0ව පැවC( අෙ¦ ව�නා ස2ප0 කමාkÖලව ,�ම0ව 
පාලනය කර$න �ෙයෝග ෙ2 සභාවට ඉ+[ප0 opම ගැන. අෙ¦ 

මහ ස|tෙ� `ෙබන ,ෙශේෂ ස2ප0 ආර�ෂා කර ගැ�ම පදන2 
කර ෙගන තමj ෙ2 �ෙයෝග ඉ+[ප0 ව$ෙ$. VලාසනාWඪ ග" 
ම$gCම�, ෙ2 ස2ප0 අපට ක®"ව0 I� ෙ{වG ෙනොෙවj. 
ෙ2වා අපට ස්වභාවෙය$ම ලැz( දායාද. ස්වභාවෙය$ ලැz( 
දායාද සංර�ෂණය කර ගැ�ම, ඒවා ෙහො�$ කළමනාකරණය 
කර ගැ�ම රජයක වග Ðම�.  

 
ෙලෝකෙ] ,ෙශේෂම අවධානය අෙ¦ රටට ෙයො| ෙවලා 

`ෙබ$ෙ$, සංචාරක �ෙෂේතය �සා පමණ� ෙනොෙවj. ෛජව 
,,ධ0වය අගය කරන ෙබොෙහෝ රටවG ස්වභාව ධ�මෙ] `ෙබන 
ෙසෞ$ද�ය �සා අෙ¦ රට ෙකෙර� අවධානය ෙයො| කර 
`ෙබනවා. ෙසොබා දහa$ අපට ලැH `ෙබන ව�නා ස2ප0 
සංර�ෂණය opමට ෙ2 �`p` අපට අවශN ෙවලා `zණා. මම 
ඔබCමාට ෙ2 කාරණය oය$න කැමැ`j. දැ$ ෙකොළඹ නගරය 
ඉතාම ලස්සන කරලා, ස්වාභා,ක ස2ප0 ��` ,�$න අවශN 
ප[සරය ��මාණය කර `ෙබනවා. වැ) ප{ධ`ය හදලා, අර 
`z( ආවරණ ස්වWපය ෙවනස් කරලා ය2 ද�ශ�යභාවය� 
ඇ` කරලා `ෙබනවා. අද අෙ¦ රෙv පමණ� ෙනොෙවj, ෙවන0 
රටවල0  ෙකොළඹ නගරෙ] ෙවනස ගැන කථා කරනවා.  

 
මම oය$න ඕනෑ, එෙහම ®ණ0 අද ෙකොළඹ hට මාතරට 

යන ෙකොට |�ද ෙපෙනන තැ$ හ[ අ;j oයලා. ඉස්සර පාසG 
යන ද"ෙවෝ ෙකොළ�$ t2[යට නැ\ගාම මහ |�ද +හා බලා 
ෙගන ය$න ඕනෑ �සා |�ද පැ0ෙ0 seatවල වාT ෙව$න 
ෙපොT සටන� කරනවා. අද මහා ,ශාල ප®"වJ$ |�ද 
ආවරණය ෙවලා. ඒ �සා අපට ස්වභාව ෙසෞ$ද�ය ��` ,�$න 
`ෙබන අවකාශ ඒවා CB$ අ�a කරලා `ෙබනවා. 
,ෙශේෂෙය$ම ඒවා ය2 �{ගලය$ෙ\ ®වමනාක2 මත 
ප[හරණය කර$න, ආ�òක බලාගාර ,�යට ප0 කර$න 
සමහර ෙ)ලාවට සමහර අය කරන ·යා මා�ග අපට පාලනය 
කර$න බැ[ ෙවලා `ෙබනවා.  ෙ2 ෙහේC මතම සාගරය අප,ත 
ෙවනවා. අ,�ම0ව, ,නය� නැCව කරන සමහර ඉ+ op2වJ$ 
මහා සාගරය ìෂණය ෙවනවා. ෙ2ක අෙ¦ ස්වාභා,ක 
ස2ප0වලට බලපානවා.  

 

මම oය$න කැමැ`j, සංචාරක ක�මා$ තය ස2බ$ධව 
ද�( ෙවරළ ¥රෙ] ෙලො� ව�ධනය� `ෙබන බව. ෙ2 
ව�ධනය0 එ�ක අ,�ම0 ඉ+ op2 ෙ2 ,�යට ෙගොඩ 
නැ� ෙණො0 අපට ෙ2 ස්වාභා,ක ස2ප0 �යම ,�යට ��` 
,�$න ලැෙබ$ෙ$ නැහැ. ,ෙශේෂෙය$ම ද�( ෙවරළ ¥රෙ] 
a[ස්ස වාෙ\ පෙ{ශවලට ෙඩොG�$ ම0සN ,ෙශේෂ, 
, ෙශේෂෙය$ම ෙලෝකෙ] t�ලභ ගණෙ] තGම�$ බල$න අද 
සංචාරකෙයෝ ,ශාල වශෙය$ ඇI එනවා. ෙ2ක ,ශාල 
ක�මා$තය� ,�යට අද ෙගොඩ නැ ෙඟa$ `ෙබනවා. ඒක  එක 
පැ0තo$ ඒ පෙ{ශවල අයෙ\ ධෙනෝපායන මා�ගය� R 
`ෙබනවා. න|0 ඒ ක�මා$තෙ] ,�ම0 බව� `zෙ� නැහැ.  

 
අ� ක®"0 දැ$ කථා කළා වාෙ\ අකමව0 යාතාවJ$ 

සමහර ෙ)ලාවට ම0සNය$ බල$න යෑම� ෙනොෙවj, 
තGම�$ ප� පස හඹා යෑම�j `zෙ�. ඒ �සා ඔ®$ෙ\ සාගර 
�වාස ඔ®$ට අ�a ®ණා. VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, අෙ¦ 
පෙ{ශවලට තGම�$ එ$ෙ$ ඒ සාගරෙ] `ෙබන �,ෙශේෂ 
ල�ෂණ �සාj. න|0 ඔ®$ට �දහෙසේ හැhෙර$න ඉඩකඩ 
නැ0න2 ඒවා කමා kÖලව, ,�ම0ව �යාමනය කෙළේ නැ0න2 
ඒ ම0සN ,ෙශේෂ අපට ආප� දo$න ලැෙබ$ෙ$ නැහැ. ඔ®$ 
අපව හැර යනවා.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඒ වාෙ\ම මම ෙ2 ෙ)ලාෙ) 

මත� කර$න කැමැ`j, කG��ය පෙ{ශෙ] ඉ$න |�t ඌර$ 
ගැන. ඔ®$ ෙලෝකෙ] t�ලභම ස2පත�. ,ෙශේෂෙය$ම 
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පා�Jෙ2$Cව 

ම$නාර2 ෙදෝ�ෙ]0 ඒ වාෙ\ම ෙපෝ� ස|ද ස$�ය ආස$න 
පෙ{ශවල0 ෙ2 |�t ඌර$ ,ශාල පමාණය� ඉ$නවා. ෙමො®$ 
සංර�ෂණය කර$න එ�ස0 ජා¥$ෙ\ සං,ධානය0 අද 
අවෙබෝධතා e,�2වලට ඇ,Gලා `ෙබනවා. න|0 ෙ2කට බාධා 
වන සමහර ත00වය$ `ෙබනවා. අද ෙ2 පෙ{ශවලට ඉතා බ�ල 
වශෙය$ ෙටෝල� යාතා ඇC� Rම �සා ඒ |�t ඌර$ �ව0 වන 
ප[සරය, ඔ®$ෙ\ ආහාර, ඔ®$ට නවාතැ$ ග$න `ෙබන 
පහ�ක2, ඔ®$ෙ\ සංචරණය    ආI    ෙ2 hයGල අ�a ෙවලා 
`ෙබනවා. එක පැ0තo$ අ� ෙ2වා z{�ම0ව ,සඳා ග$න 
ඕනෑ. රාජN තා$ ක ,�යට ෙ2 පශ්න ගැන අවධානය ෙයො| 
කරලා, ජාතN$තර ස2|¥$ට අkÖලව ෙ2 � ,ෙශේෂ ම0සN 
ස2පත ආර�ෂා opම රජය� හැ�යට අපෙ\ වග Ðම�. එම 
�සා ෙ2 ස්වාභා,ක ස2ප0 �h ෙලස  කළමනාකරණය  කර 
ගැ�ෙම$ අෙ¦  ෛජව  ,,ධ0වය �ර��ත ෙවනවා වාෙ\ම  
අෙ¦ රටට ,ශාල ආදාය2 මා�ගය� ලැෙබනවා.   
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ග" අමාතNCමා  කථාව අවසාන කර$න. 
 
ග" ච$දග" ච$දග" ච$දග" ච$දh[ ගජIර මහතාh[ ගජIර මහතාh[ ගජIර මහතාh[ ගජIර මහතා    
(மா��மி� ச%திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, කා¤න වශෙය$ වැදග0 වන 
ෙකොරG පර, කෙඩොලාන,  මහා සාගරෙ] `ෙබන ෙවන0 ෛජව 
ස2ප0 ආර�ෂා කර ගැ�ම අප රජය� හැ�යට ඊළඟ පර2පරාව 
ෙවkෙව$ කළ bC භාරìර වග Ðම�.  ඒ කා�ය භාරය ඉ1 opම 
ස2බ$ධෙය$ ෙමම �ෙයෝග  ඉ+[ප0 opමට ·යා opම ගැන 
අමාතNාංශෙ] hයiම �ලධා[$ට මම ස්C`ව$ත ෙවනවා.  
ෙමොකද, ෙ2 කාරණය  ප� eය කාලෙ]  I�ඝ  වශෙය$ 
සංවාදයට  ල� ®ණා. ෙ2 කාරණා ගැන පා�Jෙ2$Cෙ)  කථා 
කළා.  ෙ2 ස2බ$ධෙය$ ·යා0මක ®( hයiම �ලධා[$ට 
ෙ2 අවස්ථාෙ)I අෙ¦  ස්C`ය �[නමනවා.  
 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්C`j. ඊළඟට ග" ��G හÕ$ෙන0` 

ම$gCමා. 
 
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 3333....43434343]]]]    

ග" ��G හÕ$ෙන0` මහතාග" ��G හÕ$ෙන0` මහතාග" ��G හÕ$ෙන0` මහතාග" ��G හÕ$ෙන0` මහතා    
(மா��மி� +னி, ஹ%./ென0தி) 
(The Hon.  Sunil Handunnetti) 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ,ෙශේෂෙය$ම  රජය� 

හැ�ය ට  සංචාරක ක�මා$තය  +b(  opම අfපාය කර ෙගන  
ඒ මත ආදාය2 උපයන ඉල�කය� ස�තව  කටbC කරන 
වකවාkවක  ෙ2 ග$නා ·යා මා�ගය  එක පැ0තo$  
ෙලෝකෙ] අනනN ®ණ,  අෙ¦ රටට ,තර�  ,ෙශේෂ0වය� 
`ෙබන  |�t �R$, |�t පැළෑ�  ආර�ෂා opෙ2  පදනa$ 
ග$නා වැදග0 ·යා මා�ගය�ය oයා අප ,ශ්වාස කරනවා.  ඒ 
පැ0ෙත$ අප ඒක අගය කරනවා.   ,ෙශේෂෙය$ ෙලෝකෙ] 
රටවG අත[$ අෙ¦ රට �G තGම�$ ඉ$න, ම0සN ,ෙශේෂය$ 
ගණනාව� ඉ$න රට�  බව අප ද$නවා.  

 

 ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, දැ$ පශ්නය ෙවලා `ෙබ$ෙ$ 
ෙමයj. ෙ2  ·යා මා�ගය පාෙයෝeකව  ·යාවට නඟ{I ඇ` වන 
ත00වය$ �Bබඳව0 සැලoGලට ල�  කර$නට  ඕනෑ.  එක 

පැ0තo$, ඔබCමා ඉ+[ප0 කරන ෙ2 �ෙයෝගවල ඇ0තටම 
වැදග0කම� `ෙබනවා.  ප� eය දවස්වල �,ත ආර�ෂක 
උපකරණ නැ`ව ෙබෝv1වක  e�$ පස් ෙදෙන� එකවර aය 
eයාය oයා අප දැ�කා.  [බාධා opම�] සංචාරය� සඳහා e�$ 
තමj.  අවසානෙ]I ඒ අය ෙ£රා ග$නටව0 ෙකෙන�  h�ෙ] 
නැහැ.  ෙමොකද,  පළ�"t  යාතා ධාවකෙය�  එය පදව$ෙ$ 
නැ` ®ණාම, එ�  �,ත ආර�ෂක උපකරණ ෙනො`zණාම ඇ` 
වන ගැටi ` ෙබනවා.  �ල වශෙය$ පැහැ+J Jයා ප+ංA Rම� 
ෙනොෙව{+, එවැ� ත00වය$ ��මාණය R  `ෙබන බව  
යථා�ථෙ] `ෙබනවා.  

 

 දැ$ පශ්නය  `ෙබ$ෙ$, සංචාරක ක�මා$තයට ආ�, 
,වෘත ආ�òකෙ] ප`ඵලය� හැ�යට ෙ2  ක�මා$තයට 
කැඳව�, ෙ2 ක�මා$තෙ] දැනටම0 ඉ$න, ද�( පළාෙ0 -
,ෙශේෂෙය$ ��ක;ෙ) ඒ පළා0වල ඉ$න- |�t ¥රෙ], 
හලා වත පැ0ෙ0 |�t ¥රෙ]  ,ශාල වශෙය$ ඉ$න ෙ2  අයව 
ෙ2 ·යාවJයට ගහණය කර ග$ෙ$ ෙකොෙහොමද oයන එකj. 
ඒ සඳහා  ඔබCම$ලාෙ\ `ෙබන වැඩ �Bෙවළ ෙමොක�ද oයන 
එක0 වැදග0. ෙමතැනI එක උදාහරණය� `ෙබනවා. 
"බලපතය� ෙනොමැ`ව එම යාතාව යාතා කරන  සෑම  +නය� 
සඳහාම +නකට "�යG 100/- බැe$ ° දඩයක ට යට0 ,ය 
bCය" oයා  `ෙබනවා.  දවසට  ෙ2 දඩය "�යG 100j න2 
සමහර ,ට බලපතය�  නැ`වම ය$න කැමැ` අය0 ඇ`. 
ෙමොකද, ෙද$න `ෙබ$ෙ$ "�යG 100jෙ$. එෙහම �තන 
අය0 ඉ$නවා.  ඒක තමj ඇ0ත ෙදය.   එම �සා දැනටම0 ෙ2 
ක�මා$තෙ] ෙයI ඉ$න අයව Mක ග�a$ ,�ම0 ·යාවJයට 
ෙ2 අයව ග$ෙ$ ෙකොෙහොමද oයන එක  �Bබඳව ඇ0තටම 
වැඩ �Bෙවළ� අවශNj.   එෙහම නැ`ව ෙ2ක ආෙය0 වර� දඩ 
ගහන, Jයා ප+ංA කරන එෙහම නැ0න2  වන �R  සංර�ෂණ 
අධN�ෂ ජනරාGවරයාට තව "�යG  ප$දාහ� වා��ක �Jය 
හැ�යට ග$න ආදාය2 මා�ගය� ,තර� ®ෙණෝ`$ ප`ඵලය� 
ඇ` ව$ෙ$ නැහැ. 

 

 ෙ2 �Bබඳව  �වැර+  ප� ,පරම� නැ0න2 වැඩ� 
ෙව$ෙ$ නැහැ.  ෙ2 ප� ,පර2  ·යාවJය  වැදග0.  එ ්ක ht 
®ෙණො0 ,තරj,  සංචාරකයාෙ\  �,තය0 ආර�ෂා ෙවලා,  
|�t �,යාෙ\ �,තය0 ආර�ෂා ෙවලා ෙ2 ග$නා ·යා මා�ගය 
යථා�ථය� බවට ප0 ව$ෙ$.  නැ0න2 ෙ2ක යථා�ථය� 
ව$ෙ$ නැහැ.  ෙ2ක පp�ෂා කර$නය oයා තව  �ලධා[$ 
o�ප ෙදෙන�ට Moයා ඇ` ෙවj.  ඒ කv�යට ය�$  අතaට 
ෙමොලවා  බලපත නැ`, ෙයෝගNතාව නැ`, �t�ක2 නැ` ෙබෝv1 
පරණ ,�යටම |�ෙ{ යා,. ඒෙක$ ෙතG ඉ$ධන එBයට යන 
ඒවා  ඔ�ෙකොම0 h{ධ ෙවj.  ප[සරය ආර�ෂා ව$ෙ$0 
නැහැ.  සංචාරකj$ෙ\ �,ත ආර�ෂා ෙව$ෙ$0 නැහැ.  ඒක 
ප`ඵලය� නැ` වැඩ� බවට ප0 ෙවj. 
 

ඒ �සා ඔබCමා ෙ2 ග$නා ·යා මා�ගය යහප0 ·යා 
මා�ගය� බවට ප0 ෙව$න න2, ඇ0තටම ෙ2කට ,�ම0 
කමෙ)දය� අවශNj. ඒ වාෙ\ම ඔබCමාෙ\ ෙ2 ·යා මා�ගය 
අගය කරන ගම$ම තව0 කාරණය� ෙප$වා ෙද$න0 
කැමැ`j. දැ$ බල$න, ෙමවැ�    බලපතය� සඳහා වන ඉGi2 
පතය �රව$න0 මාස  එකහමාර�, ෙදක� ,තර යනවා. පශ්නය 
`ෙබ$ෙ$ දැ$ ඉ$න අයට ෙ2ක �රවා ග$න ��ව$ ෙ),ද 
oයන එකj. ඒකට ඔබCමාෙ\ පැ0ෙත$ ෙදන ආයතනගත වැඩ 
�Bෙවළ ෙමොක�ද oයා මා අහ$න කැමැ`j. අ$න ඒ 
�Bබඳව0 ඔබCමාෙ\ කථාෙ)I ෙහෝ පැහැ+J opම� ෙවනවා 
න2 ෙ2 ·යා මා�ගය සා�ථක ·යා මා�ගය� හැ�යට 
හÕ$ව$න ��ව$. එෙහම නැ`ව සC$ ෙබෝ ෙවනවා වාෙ\ 
ෙබෝv1ව� `ෙබන ෙකනා ෙ2කට එනවා; �Bගැ�ම� නැහැ; 
�t�ක2 නැහැ; �,ත ආර�ෂාව� නැහැ; සC$ෙ\ 
ආර�ෂාව�0 නැහැ; a�ස්�$ෙ\ ආර�ෂාව�0 නැහැ oයන 
ත00වයට ෙමය ප0 ෙනොෙ),ය oයා මා ,ශ්වාස කරනවා.  

683 684 

[ග" ච$දh[ ගජIර මහතා  මහතා] 
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VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ග" ම$gCමා  කථාව අවස$ කර$න. 

 
ග" ��G හÕ$ෙන0` මහතාග" ��G හÕ$ෙන0` මහතාග" ��G හÕ$ෙන0` මහතාග" ��G හÕ$ෙන0` මහතා    
(மா��மி� +னி, ஹ%./ென0தி) 
(The Hon.  Sunil Handunnetti) 
ෙහොඳj. ග" �ෙයෝජN ඇම`Cම�, ,ෙශේෂෙය$ම 

ඔබCමාෙ\ ,ෂය පථයට අj` ඒ වාෙ\ම කා¤න වැදග0කම� 
`ෙබන කාරණාව� මා ඔබCමාෙ\ අවධානයට ෙයො| කරව$න 
කැමැ`j. ෙපොෙළො$න"ව +ස් �කෙ] ඇලහැර, 12 කkව 
oයන ගම  ඉව0 කර$න ඔබCමාෙ\ අමාතNාංශෙය$ කටbC 
කරa$ ඉ$නවා oයා වා�තා ෙවනවා. ඊෙ]0 වන�R 
කා�යාලෙ] �ලධා[$ �[ස� එතැනට e�$ `ෙබනවා. අJ 
මංකඩ� එතැන හද$න යනවා oයාj දැන ග$න `ෙබ$ෙ$. 
අJ මංකඩ� හද$න ගම ඉව0 කරනවා. පශ්නය `ෙබ$ෙ$ 
එතැනට අJ ය$ෙ$ නැ`කමj. අJ මංකඩ� ෙව$න න2 ග" 
�ෙයෝජN ඇම`Cම�, අJ යන එන තැන� ෙව$න ඕනෑය 
oයන එක මා ඔබCමාට oය$න ඕනෑ නැහැ.  ෙමොරගහක$ද 
පැ0තට අJ ය$ෙ$ ඊට වඩා oෙලෝ �ට� ගණන� ඈ`kj. 
කැලෑව+න අJෙය� ෙදෙදෙන� අහ2ෙබ$ ෙ2 ගමට ඇ,Gලා 
`ෙබනවා aසක ෙ2ක අJ මංකඩ� ෙනොෙවj. ඒ �සා 
ග2|$ෙ\ බරපතළ ,ෙරෝධතාව� ෙ2කට `ෙබනවා. ඔබCමා 
ෙ2 �Bබඳ ,ෙශේෂ අවධානය ෙයො| කර$නය oයා මා ඉGලා 
h�නවා.  මම ෙ2 කාරණාව oය$ෙ$ අද ෙ2වා ගැන සාක�ඡා 
වන �සාමj. ඒ ගෙ2 ප$සෙG ස්වා�$ වහ$ෙසේ, ග2| ෙ2 
�Bබඳව අපට වා�තා කළා ඔබCමාව දැkව0 කර$නය oයා. 

 
ග" එස්ග" එස්ග" එස්ග" එස්....එ2එ2එ2එ2. . . . ච$දච$දච$දච$දෙසේන මහතාෙසේන මහතාෙසේන මහතාෙසේන මහතා 
(மா��மி�  எ�.எ�. ச%திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena)  
ග" ම$gCමා, ෙමොක�ද ගෙ2 නම?   

 
ග" ��G හÕ$ෙන0` මහතාග" ��G හÕ$ෙන0` මහතාග" ��G හÕ$ෙන0` මහතාග" ��G හÕ$ෙන0` මහතා    
(மா��மி� +னி, ஹ%./ென0தி) 
(The Hon.  Sunil Handunnetti) 
ඇලහැර, 12 යාය ගම o)වාම ද$නවා. VලාසනාWඪ ග" 

ම$gCම�, ඔබCමාට ෙබොෙහොම ස්C`j. 

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ෙබොෙහොම ස්C`j. �ළඟට ග" �ස$ත �ංA�ලෙ2 
�ෙයෝජN ඇම`Cමා. 

 
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 3333....50505050]]]]    

 
ග" �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතා ග" �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතා ග" �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතා ග" �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතා ((((�වර හා ජලජ ස2ප0 �වර හා ජලජ ස2ප0 �වර හා ජලජ ස2ප0 �වර හා ජලජ ස2ප0 
සංව�ධන �ෙයෝජNසංව�ධන �ෙයෝජNසංව�ධන �ෙයෝජNසංව�ධන �ෙයෝජN අමාතN අමාතN අමාතN අමාතNCමාCමාCමාCමා))))    
(மா��மி� +ச%த �1சிநிலேம - கட4ெறாழி,, நீரக வள6ல�க� அபிவி70தி பிரதி அைம*ச�) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 

Fisheries and Aquatic Resources Development) 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, මට ෙකොපමණ ෙවලාව 
`ෙබනවාද?  

VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

,නාT පහක කාලය� `ෙබනවා.  

 
ග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතාග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතාග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතාග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතා    
(மா��மி� +ச%த �1சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, අෙ¦ ග" වන�R �ෙයෝජN 

ඇම`Cමා ෙගනා �ෙයෝග ස2බ$ධෙය$ කටbC opෙ2I 
,ෙශේෂෙය$ම එCමාෙ\ අමාතNාංශය0 අෙ¦ �වර 
අමාතNාංශය0 ඒකාබ{ධව කටbC කළ bC වනවා. අෙ¦ ග" 
��G හÕ$ෙන0` ම$gCමා o)වා වාෙ\  ෙමය අ� කථා බහ 
කර ෙගන කර$න ඕනෑ වNාපාරය�.  ෙමොකද, හැම 
ෙබෝv1ව�ම |�දට දමන ,ට  අ�වා�යෙය$ම අ� අංකය� 
ලබා ෙදනවා. ඒකට �වර ෙදපා�තෙ2$Cෙ) licence එක� 
ග$න ඕනෑ. එය එ� සටහ$ ,ය bCj. ඒ �සා ඒ කටbC කරන 
ෙකොට කථා කරෙගන, සාධාරණ ,�යට ඒ a��$ට අවශN 
කරන පහ�ක2, ආර�ෂක ත00වය$ ලබා Iලා  ·යා කර$න 
ඕනෑ.   

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, වෙනෝදNානවල ඉ+ කර 

`ෙබන Öඩාර2 ස2බ$ධව අෙ¦ ග" ස§0 ෙපේමදාස ම$gCමා 
o)වා. ඒ වාෙ\ම ඒවා CB$ සC$ට හා� ෙවනවා o)වා. 
හැබැj එCමාෙ\ �යාෙ\ කාලෙ] තමj නවzCව බංගලාව අසළ 
කැලෑව ඇCෙළේ helipad එක� ගහලා helicopters බස්සලා 
සC$ට ,ශාලම damage එක ඇ` කරන ත00වය� උදා කෙළේ 
oයන එක මා මත� කර$න ඕනෑ.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඒ වාෙ\ම තව කාරණය� 

මත� කර$න ඕනෑ. අෙ¦ ග" දයාh[ ජයෙසේකර ම$gCමා 
පකාශ කළා, ග" බැhG රාජප�ෂ ඇම`Cමා තමj ෙ2 Öඩාර2 
ගහ$න t$ෙ$; ඊට පස්ෙසේ අෙ¦ ජනා�ප`Cමා ඉව0 කළාය 
oයලා. ඒක ස2»�ණෙය$ම අසතNය�. අසතN ෙතොරC" 
එCමාට Iලා `ෙබ$ෙ$. ඒක0 ග" ස§0 ෙපේමදාස ම$gCමාට 
අර ෙපොත t$නා වාෙගj.   අෙ¦ ග" පාඨ¤ ච2�ක රණවක 
ඇම`Cමා වන�R ඇම`වරයා ෙවලා �ට� කාලෙ] තමj 
Öඩාර2  ගහ$න Iලා `ෙබ$ෙ$ oයලාj මට දැන ග$න 
ලැzෙ�. ඒ �සා ෙ2කට �මන ආකාරයo$ව0 ග" බැhG 
රාජප�ෂ ඇම`Cමාෙ\ව0, දැනට ඉ$න ෙGක2Cමාෙ\ව0, 
අෙ¦ ග" �ෙයෝජN ඇම`Cමාෙ\ව0 ස2බ$ධය� නැහැ. දැ$ 
ඒක �වැර+ කරලා `ෙබනවා, |� ලංකාෙ)ම `ෙබන parksවල 
එවැ� ඉ+ op2 කටbC ht ෙව$ෙ$ නැහැ oයලා. මා0 දවස් 
Cනකට පස්ෙසේ ඊ ෙ] උෙ{  තමj  �J$නාෙ) ඉඳ$ ආෙ), 
පා�Jෙ2$Cවට සහභාe ෙව$න ඕනෑ �සා. මා0 ග" ස§0 
ෙපේමදාස ම$gCමා වාෙ\ ෙපොT කාෙG ඉඳ$ම කැලෙ] 
සංචාරය කරන ෙකෙන�. එCමාෙ\ �යා ඒ කාලෙ] යන 
ෙකොට0 අ� ෙපො³ඩ� side එෙක$ යනවා. ෙමොකද, ඒ කාලෙ] 
හැ�යට අපට ඉස්සර�$ ය$න �ක� අමා"j.  ෙ2 ක"( 
�වැර+ ,ය bCj. ෙ2 රටට අ� ඇ0ත oය$න ඕනෑ. අසතN 
oය$න ෙහොඳ නැහැ. එෙහම නැ` ®ෙණො0 ග" බැhG 
ඇම`Cමා ෙ2 කටb0තට ඉඩ t$නාය, ජනා�ප`Cමා අj$ 
කළාය oයලා අද හැ$දෑවට newsවJ$ ෙබො" ෙ£ගG oයා,. 
ෙ2ක �වැර+ කර$න ඕනෑ.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඒ වාෙ\ම ,ෙශේෂෙය$ම අ� 

මත� කර$න ඕනෑ, ෙ2 �Ýරපා¹ සC$ෙ\ ,නාශය ඇ` ෙවලා 
`ෙබ$ෙ$, ඩjනමjv පා,�Aය ,ශාල වශෙය$ වැT �සා 
බවj. මම   �ණාමලය +ස් �කය �ෙයෝජනය කරන �සා ඒ 
බව ද$නවා. සමහර �වර ජනතාව oෙලෝ�ට� 7ට එහාj$ 
දා$න ඕනෑ දැG oෙලෝ�ට� 7ට ෙමහාj$ දාලා ඩjනමjv 
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පා�Jෙ2$Cව 

දැ�ම �සා, තGම�$ ෙඩොG�$ වැ� �Ýරපා¹ සC$ෙ\ 
,නාශය ඇ` ෙවලා `ෙබනවා. එතෙකොට ඒ වාෙ\ සC$ |�ෙ{ 
ඈතට  යන ත00වය� `ෙබනවා. එෙහම නැCව Navy එෙක$ 
දා� නැව �සා එක ම0සNෙය�ව0 අෙ¦ |�t �මාෙව$ එහාට 
ය$ෙ$ නැහැ.  ෙලෝකෙ] අෙන� රටවල ඒ ම0සNj$ සමඟ 
අපට �න$න ��ව$. තGම�$ ළඟට e�Gලා ඔ®$ අත 
ගා$න ��ව$. ඔ®$ ඉතාම0 අ�ංසක ස0ව ෙකොvඨාසය�. 

 

,ෙශේෂෙය$ම තස්තවාI b{ධය `z( ප� eය වකවාkෙ) 
පවා  �ණාමලය වරාය Cළ තGම�$ ෙබෝ ®ණා. සාමානNෙය$ 
ඒ කාලෙ] `z( වාතාවරණය යටෙ0 තGම�$ ෙබෝ ෙව$ෙ$ 
නැහැ. අJ$ට වාෙ\ම තGම�$ට0 ,ශාල දැkම� `ෙබනවා. 
ෙකෙසේ ෙවත0, ඒ නා®ක යාතාව �සා අයහපත� ෙව$ෙ$ 
නැහැ oයලා මම ඉතාම වග Ðෙම$ bCව oයනවා.    එම �සා ඒ 
ක"ණ0 �වැර+ ,ය bCj. ග" දයාh[ ජයෙසේකර ම$gCම�, 
,ෙශේෂෙය$ම නා,ක හ|දාව දාලා `ෙබන යාතාව �සා ෙ{�ය 
සංචාරකj$ ,ශාල �[සකට තGම�$, ෙඩොG�$ වැ� 
ම0සNj$ බලා ගැ�ෙ2 හැoයාව ලැ}ලා `ෙබනවා. ඒ නැව 
�සා ඒ සC$ට ohම හා�ය� ෙව$ෙ$ නැහැ. 
 
ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

මට ,නාTයක කාලය� ෙද$න. 
 

ග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතාග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතාග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතාග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතා    
(மா��மி� +ச%த �1சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
මට කථා කර$න `ෙබ$ෙ$ ,නාT පහj. 
 

ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ඒ ස්ථානෙ] h�න සC$ට ,තර� ෙනොෙවj පශ්න ඇ` 
ෙව$ෙ$. මට මහාචා�යවරෙය� කථා කරලා o)වා, එj$ 
�ටවන තරංග �සා ෙලො� පශ්නය� ඇ` ෙවනවා oයලා. ඒ 
යාතාෙ) ,ශාල අවර ෙප` `ෙබනවා. 
 
ග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතාග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතාග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතාග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතා    
(மா��மி� +ச%த �1சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ග" ම$gCමා, මම oය$ෙ$ මහාචා�යCමාෙ\ ත�කය� 

ගැන ෙනොෙවj. මම ඒ පළාෙ0 �ව0 වන �{ගලෙය� වශෙය$ 
මම ඒක දoනවා. ඉස්සර ෙකො� තස්තවාI$ �ට� කාලෙ] 
සා2»�වලට ය$න `z   ෙ� ෙගොඩ }a$ ෙනොෙවj, |�+$. ඒ 
කාලෙ] ෙබෝv1වට නැඟලා සා2»�වලට යන ෙකොට  |�ෙ{ 
තGම�$ ��යා අ� දැ�කා. 
 
ග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතාග" දයාh[ ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

මම o)ෙ) ගාGෙG. 
 
ග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතාග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතාග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතාග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතා    
(மா��மி� +ச%த �1சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
මම ෙ2 oය$ෙ$  �ණාමලය ඇC� ඒ පෙ{ශෙ]. එෙහේ 

තGම�$ට න2 ඔය යාතාවල ශ£දවJ$ පශ්නය� නැහැ. 
ෙමොකද, ඔ®$ z{�ම0 ස0ව ෙකොvඨාසය�. ඔ®$ ද$නවා, 
ඔ®$ට �ංසාව� නැ0න2 පශ්නය� නැහැ oයලා. 

VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ග" �ෙයෝජN ඇම`Cමා. දැ$ කථාව අවස$ කර$න. 

 
ග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතාග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතාග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතාග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතා    
(மா��மி� +ச%த �1சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
අද ෙගො,ජන ෙසේවා හා වන�R අමාතNCමා ෙගනා� 

ෙයෝජනාව ඉතා වැදග0. ඒ කටb0ත සා�ථක කර ග$න �වර 
අමාතNාංශය ෙවkෙව$ අපට ෙද$න ��ව$ උප[ම සහෙයෝගය 
ෙදන බව පකාශ කරa$ මෙ\ කථාව අවස$ කරනවා. ස්C`j. 

 

[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 3333....55555555]]]]    

ග" ආචා�ය සර0 Rරෙසේකර මහතාග" ආචා�ය සර0 Rරෙසේකර මහතාග" ආචා�ය සර0 Rරෙසේකර මහතාග" ආචා�ය සර0 Rරෙසේකර මහතා    (மா��மி� கலாநிதி சர0 9ரேசகர) (The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ,නාT පහ� oය$ෙ$ 
ඉතාම ෙක� කාලය�. ෙමම �ෙයෝග ස2බ$ධෙය$ ,ප�ෂය 
ෙවkෙව$ ග" ස§0 ෙපේමදාස ම$gCමාj, ග" දයාh[ 
ජයෙසේකර ම$gCමාj ක"( ෙදක� මC කළා. ඒ ගැන 
oය$න ඕනෑ. එක� තමj අ� නව�ල$තය සහ ෙටොංෙගෝ යන 
රටවGවJ$ ආද�ශය� අරෙගන �Ýරපා¹ ම0සNය$ 
සංර�ෂණය opම �Bබඳව අධNයනය කළ bCj oයන එක.  
 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම� ෙ2ක තමj අපට ®ණ 

,නාශය. ෙමොකද, අෙ¦ අfමානය, අෙ¦ දැ�ම, අපට `ෙබන 
උසස් තා�ෂණය අ� හැම `ස්ෙසේම අවත�ෙසේ" කළා. එදා 
මාt"ඔය ජලාශ වNාපෘ`ය කරන ෙකොට කැෙ$Tයාk 
,දNාඥj$ මාස හය� පමණ ප[ගණකවJ$ ගණනය කරලා 
එතැන හාරන ෙකොට අ®"t 1,800� පැර� ෙසොෙරො)ව� මC 
®ණා. අපට එවැ� තා�ෂණය� `zණා. ඒ වාෙ\ම ෙටොංෙගෝ 
රාජNය0, නව�ල$ත රාජNය0 ඒ දවස්වල -1923 I- තGම�$ 
මරා ෙගන කන ෙකොට තමj අ� ෙ2 Fauna and Flora 
Protection Ordinance oයන පනත ස2මත කරලා hයiම වන 
�R$, hයiම ම0සNj$ ඇC� hයiම �R$ සංර�ෂණය 
කර$නට ¥රණය කෙළේ. 
 
 මෙ\ aත ග" දයාh[ ජයෙසේකර ම$gCමා o)වා, jetliner 

ෙනෞකාෙ) ,ශාල අවර ෙප`වJ$ ,ශාල ,නාශය�  h{ධ 
ෙවනවා oයලා.  මා නා,ක හ|දාෙ) ��යා. ඒ �සා මා එCමාට 
ෙ2 �ක oය$න ඕනෑ.  Jetliner ෙනෞකාවට අවර ෙප` නැහැ; 
propellers නැහැ. Jetliner ෙනෞකාවට `ෙබ$ෙ$ waterjets 
පමණj. ඒ oය$ෙ$ වCර �1 පසට ,දලා ඒ බලෙය$ තමj 
ගම$ කර$ෙ$. ඒෙ� ශ£ද තරංග ඉතාම අ;j. ඒ වාෙ\ම 
jetliner ෙනෞකාව කවදාව0 ෙකොළ�$ �ටත ගැ�" |�දට 
ය$ෙ$ නැහැ. ෙකොළඹ අවට තමj සැ[සර$ෙ$. ඉඳලා �ටලා 
තමj ගාGලට ය$ෙ$. ඒ �සා ඒෙක$ ohම ,නාශය� 
ෙව$ෙ$ නැහැ. එCමාට ඒ උපෙදස් t$ මහාචා�යවරයාෙග$ 
ෙ2 ක"( �ක සනාථ කර ග$න oයලා මා නැවත වර� ඉGලා 
h�නවා. 
 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, b{ධෙය$ ප� අෙ¦ සංචාරක 

වNාපාරය +b( ®ණා. අෙ¦ රෙv ජා`ක වෙනෝදNාන `ෙබනවා; 
ෙවරළ ¥ර `ෙබනවා; �රාවස්C `ෙබනවා. ඒ වාෙ\ම 
ආ"ග2ෙ£ වාෙ\ තැ$වල +ය මත Jස්සා යෑෙ2 ßඩාව කරනවා. 
ඒ සඳහා ෙලෝකෙය$ C$වැ� නැ0න2 හතරවැ� තැනට ප0 
වන පෙ{ශය� තමj, ආ"ග2ෙ£. 

687 688 

[ග"  �ස$ත �ංA�ලෙ2 මහතා] 



2012 ඔ�ෙතෝබ�  23 

 

 

 VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඒ වාෙ\ම තමj දැ$ අෙ¦ 
තGම�$, |�t ඌර$ සහ dolphins  බල$න ,ශාල වශෙය$ 
සංචාරකය$ පැaෙණනවා oයන එක. තGම�$ h�$ෙ$ 
�2නවලj. ඒ �2න  �ණාමලෙ]  `ෙබනවා; මඩකළ�ෙ) 
`ෙබනවා; ඔi,Gවල `ෙබනවා; a[ස්ෙසේ `ෙබනවා.  ඒ වාෙ\ම  
මහා රාවණා ෙකො1ෙ) - great basses වල- `ෙබනවා. ඒ ගැ�" 
|�ද0 සමඟ `ෙබන edgesවල තමj තGම�$ �ව0 ව$ෙ$. ඒ 
වාෙ\ම, අෙ¦ මහා{Rප තටකය - continental shelf - ඉතාම 
kt[$ ��ටා `ෙබන �සා තමj තGම�$ වැT වශෙය$ 
එ$ෙ$. ,ෙශේෂෙය$ම ෙ2 තGම�$ ගැවෙස$ෙ$ - 

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ග" ම$gCම�, දැ$ කථාව අවස$ කර$න.  

 
ග" ආචා�ය සර0 Rරෙසේකර මහතාග" ආචා�ය සර0 Rරෙසේකර මහතාග" ආචා�ය සර0 Rරෙසේකර මහතාග" ආචා�ය සර0 Rරෙසේකර මහතා    மா��மி� கலாநிதி சர0 9ரேசகர) (The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 

මට තව ,නාTය� ෙද$න VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�.  

 
, ෙශේෂෙය$ම ෙ2 තGම�$ ගැවෙස$ෙ$ main shipping 

lanes වල �සා, ඒ oය$ෙ$ පධාන ෙනෞකා ගම$ කරන 
මා�ගෙ] �සා, අර o)වා වාෙ\ අවර ෙප`වලට හ�ෙවලා ප� 
eය අ®"{ෙ{ පමණ� තGම�$ C$ෙදෙන� මැ[ලා `ෙබනවා. 
ඒ වාෙ\ම තමj ඔ®$ අ$දම$ද වන ග`ය� `ෙබනවා. ඒ 
oය$ෙ$ disorientate ෙවනවා. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට a�ස්� 
ෙබෝv1වJ$ e�Gලා වට කර ෙගන තGම�$ බලනෙකොට ඒ 
තGමසා disorientate ෙවලා coast  එකට එනවා. එෙහම ආවාට 
පස්ෙසේ, නැවත වතාව� ගැ�" |�දට ය$න ශ�`ය නැ` �සා 
aය යනවා. ඒ වාෙ\ ෙ{වG ගණනය කරලා තමj, අධNයනය 
කරලා තමj ෙ2 වාෙ\ �ෙයෝග හදලා `ෙබ$ෙ$. ඒ �ෙයෝග 
�Bපැ+ය bCj oයලා මා oයා h�නවා. මට තවtරට0 කථා 
කර$නට ෙවලාව ම+ Rම ගැන කනගා1 ෙවa$ මෙ\ වචන 
ස්වGපය සමා¦ත කරනවා. ස්C`j.  

 
පපපපශ්නය ,මසන ල+$ශ්නය ,මසන ල+$ශ්නය ,මසන ල+$ශ්නය ,මසන ල+$, , , , සභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,ය....    வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

කGතැHමකGතැHමකGතැHමකGතැHම    
ஒ�திைவ�� 

ADJOURNMENT 

 

 
ග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතාග" +ෙ$ෂ ්.ණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன: �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, "පා�Jෙ2$Cව දැ$ කG 
තැ}ය bCය" j මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පපපපශ්නය සභාf|ඛ කරන ලIශ්නය සභාf|ඛ කරන ලIශ්නය සභාf|ඛ කරන ලIශ්නය සභාf|ඛ කරන ලI....    வினா எ��திய�ப	ெபற� 
Question proposed. 

VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

සභාව කG තබන අවස්ථාෙ) ෙයෝජනාව ඉ+[ප0 opමට 
ෙපර ක®" ෙහෝ ග" ම$gවරය� Vලාසනය සඳහා ග" අGහා� 
ඒ.එ�.එ2. අස්ව� ම$gCමාෙ\ නම ෙයෝජනා කර$න.  

 

ග" ච$දග" ච$දග" ච$දග" ච$දh[ ගජIර මහතා h[ ගජIර මහතා h[ ගජIර මහතා h[ ගජIර මහතා     
(மா��மி� ச%திரசிறி கஜதீர)  
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, "ග" අGහා� ඒ.එ�.එ2. 

අස්ව� මහතා දැ$ Vලාසනය ගත bCය" j මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පපපපශ්නය ,මසන ල+$ශ්නය ,මසන ල+$ශ්නය ,මසන ල+$ශ්නය ,මසන ල+$, , , , සභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,ය....    வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
අනC"ව ග" ජානක බ�ඩාර මහතා  Vලාසනෙය$ අනC"ව ග" ජානක බ�ඩාර මහතා  Vලාසනෙය$ අනC"ව ග" ජානක බ�ඩාර මහතා  Vලාසනෙය$ අනC"ව ග" ජානක බ�ඩාර මහතා  Vලාසනෙය$ 

ඉව0 ®ෙය$ඉව0 ®ෙය$ඉව0 ®ෙය$ඉව0 ®ෙය$,,,,    ග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒ....එ�එ�එ�එ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අසව්� මහතා අසව්� මහතා අසව්� මහතා අසව්� මහතා 
|ලාසනාWඪ ,ය|ලාසනාWඪ ,ය|ලාසනාWඪ ,ය|ලාසනාWඪ ,ය....    அத�பிற�, மா�மி� ஜானக ப�டார அவ�க� அ�கிராசன�தினி�� அகலேவ, மா�மி� அ�ஹா� ஏ.எ".எ#. அ$வ� அவ�க�  தைலைம வகி�தா�க�. 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and 

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

 

 
තරග පාවා Iමතරග පාවා Iමතරග පාවා Iමතරග පාවා Iම    ஆ�ட நி�ணய 
தா�ட  
MATCH FIXING  

 
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 4444....00000000]]]]    
 

ග" ග" ග" ග" ෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතා    
(மா��மி� ேஜா
 அமர�க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, අද +න සභාව කG තබන 

අවස්ථාෙ) I මා පහත සඳහ$ ෙයෝජනාව ඉ+[ප0 කරනවා:  
 
"මෑතක hට ßඩා �ෙෂේතෙ] මහ0 ආ$ෙදෝලනයකට ප0 R ඇ` 

පශ්නය� න2 තරග පාවා Iමj;  Match fixing.   ෙලෝකය �රා ,ෙශේෂෙය$ 
·කv ßඩාව ස2බ$ධෙය$ තරග පාවා Iෙ2 ෙචෝදනාව එම ßඩාෙ) 
ßඩකය$ට පමණ� ෙනොව ,��"ව$ ෙකෙර� පවා එGල R ඇත.  

ෙමම ෙචෝදනාව ලංකාෙ) ·කv ßඩාවට මහ0 අපÐ�`යo.  ·කv 
ßඩාෙ) උ{ගත R ඇ` ෙමම අවාසනාව$ත ත00වය �Bබඳව ෙසොයා බලා, 
·කv ßඩාව ස2බ$ධෙය$ ~ ලංකාවට ෙපර අ0ව `y  Ð�`ය නැවත 
වර� ලබා Iම සඳහා ෙමම ෙචෝදනාව එGල °ව$ �Bබඳව ක"( ,ම�ශනය 
කර බලා වරදක"ව$ °ව$ හට දැT ද�ව2 ප|(වන ෙලස ෙමම ග" 
සභාවට ෙයෝජනා කර h�a." 

 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ත|$නා$ෙසේට0 මතක 
ඇ`, ~ ලංකාෙ) ·කv ßඩාව ජාතN$තර මvටමට ෙගෙන$න 
ෙ�.ආ�. ජයව�ධන �ට� ජනා�ප`Cමාෙ\ කාල �මාව Cළ 
කටbC කළ බව. එවකට �ට�  ගාa× +සානායක ඇම`Cමා 
තමj ඒ �Bබඳව VJක0වය අරෙගන කටbC කෙළේ. ඒක අපට 
අමතක කර$න බැහැ. එම කාල ප[�ෙnදය Cළ ඒ ßඩාෙ) 
�රත ° ßඩකය$ ෙබොෙහොම ®වමනාෙව$ ඒ ලබා ග0ත 
ග"0වය Mක ග0තා. අද ඒ ස2බ$ධෙය$ කනගා1දායක 
ත00වය� ඇ` ෙවලා `ෙබනවා.  ප� eයදා පැවැ` ,ස්සj 
,ස්ස ෙලෝක �සලාන ·කv තරගය අවස$ ° ,ගස මහා 
ෙචෝදනාව� ආවා, |දලට ෙ2 තරගය පාවා Iම� ht ®ණා ද 
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පා�Jෙ2$Cව 

oයලා. දහස් ගණ$ ජනතාව ෙ2 ßඩාව නරඹ$න ෙබොෙහොම 
ෙවෙහස මහ$h ®ණා. "�යG පනහට, hයයට ,�ක �කv පත 
"�යG හාර ප$දහසකට ග$න පවා ජනතාව ෙපොරකෑවා.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ත|$නා$ෙසේ0 දo$න ඇ` 

ප� eය දවස්වල  ·කv පාලක ම�ඩලයට ,"{ධව, රජයට 
,"{ධව ,,ධ ෙචෝදනා පවෘ0` පතවල පළ ®ණා, ඇj ෙ2 
පෙ)ශ පත කJ$ ,�ෙ� oයලා. එක එක ෙකො$තා0ක"ෙවෝ 
පෙ)ශ පත �ය, ෙද�ය බැe$ අරෙගන එBයට ඇ,Gලා, ඒවා 
වැT |දලට ,�ණ$න පට$ ග0තා.  ඒ වාෙ\ අවාසනාව$ත 
ත00වය� ඇ` ®ණා.  

 
අෙ¦ රෙv �රවැhය$ෙ\ ,ශාල බලාෙපොෙරො0Cව� `zණා, 

ෙ2 තරගෙය$ ~ ලංකාව ජය ග� oයලා.  ෙ2 තරගය පර+$න 
ෙහේC ®ෙ�, අරයා ආ� �සාය, ෙමයා ආ� �සාය oයලා සමහ" 
,,ධ ෙචෝදනා කළා. න|0 මම ඒ ගැන කථා කර$න ය$ෙ$ 
නැහැ. ෙකෙසේ ෙවත0 ඒ බලාෙපොෙරො0Cව Cළට ය2 oh 
සැකය� පහළ ®ණා, ෙ2 තරගය0 |දලට පාවා t$නාද oයලා. 
එය තමj ෙමතැන `ෙබන ත00වය.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, දැ$ මම කැමැ`j, |දලට 

ßඩාව පාවා Iම - match fixing - �Bබඳව ඉ`හාසය ෙපො³ඩ� 
ෙ2 සභාවට ඉ+[ප0 කර$න. තරග |දලට පාවා Iම සඳහා 
ෙපළඹR2 ඇ` opමට ෙහේC වන ත00වය$ කවෙ�ද? එය 
ක�ඩායමක බල අ�කා[0වය දරන �{ගලය� ,ෂයෙය� 
ක�ඩායෙ2 සාමා§කය$ අතර පව0නා අෙනNොනN 
අකැමැ0තක ප`ඵලය�ද? ªhෙ] ඔJ2�� කාල �මාෙ)I0 
Cරඟ තරගවලI  ෙමවැ� ඔv1  අGලා `ෙබනවා. ඉ`හාසෙ] 
සඳහ$ වනවා, 1919 I ෙ£ස්ෙබෝG තරගයකI0 ෙ2 වාෙ\ 
h{�ය� ඇ` ®ණා oයලා. hයi  තරග අතර |දලට තරග පාවා 
Iෙ2 ,ෂයෙ] ඉහළම අගය� රඳවා ෙගන h�$ෙ$ ·කv 
ßඩාවj. ·කv ßඩාවට තමj ෙ2 ෙචෝදනා hයGල�ම එ$ෙ$. 
|දලට තරග පාවා Iම ම±$ මහ0ව"$ෙ\ ßඩාව� |�ම�$ම  
ෙලෝක අපවාදය� Cළ eGවා `ෙබනවා. අද ඒ ත00වය තමj 
පැන නැ±ලා `ෙබ$ෙ$. ලංකාෙ) පමණ� ෙනොෙවj, ආhයාෙ) 
අෙන�0 රටවල0 ඒ ෙචෝදනාව පව`නවා. ප� eය දශකය �රා 
|දලට තරග පාවා Iම ස2බ$ධ අපÐ�`ම0 h{� ම±$ 
ඉ$+යාk ·කv ßඩාව සසල කරk ලැබ `ෙබනවා. ඒ තා� tරට 
zÐක"ව$ හා පාතාලය ,h$ ·කv තරග හ�"වk ලැHමට 
උ0සාහ කර$ෙ$ය ය$න ෙ2 වන ,ට සාමානN දැ�ම� බවට 
ප0 R `ෙබනවා. අද එය ෙලෝකය �රාම පචාරය R `ෙබනවා.  

 
ජාතN$තර ·කv තරග }ම සසල කරන ල{දා ° පළ| 

අපÐ�`ම0 htRම ht °ෙ] 1998 Ij. එ�I කාල.�ක හා 
තණ`Gල    �Bබඳ ෙතොරC" ෙහBදර® opම ෙවkෙව$ 
ඉ$+යාk  zÐක"ව$ ,h$ |දG ලබා ගැ�ම ෙහේC ෙකොට 
ෙගන ඕස්ෙ�Jයාk ·කv පාලක ම�ඩලය ,h$ ඕස්ෙ�Jයාk 
·කv ßඩකය$ වන ෙෂේ$ ෙවෝ$ හා මා� ෙවෝ ෙවත ද�ව2 
පැa(වා. ඒ රටවල ද�ව2 කරලා `ෙබනවා.  

 
ෙකෙසේ ®වද, ජාතN$තර ·කv ßඩාෙ) Ð�`යට යB �ස 

එස,ය ෙනොහැo ප[+ හා� ප|(වa$ සහ තවtරට0 ·කv යk 
මහ0ව"$ෙ\ ßඩාව� ෙනොවන බව පකට කරa$ ජාතN$තර 
·කv ßඩාව වඩා0ම ර� ක2පනයකට ල� කළ ව�ෂය °ෙ] 
2000 ව�ෂයj.  ඉ$+යාk zÐක"ෙව� හා ද�(  අ�කාk 
·කv නායක හැ$h ෙකො$ෙ�    අතර ht ° සංවාදය� +GJ 
ෙපො¤hය ,h$ හ� කර ග$නා ලද අවස්ථාෙ) ෙ2 hයGෙල� 
ආර2භය ස�1හ$ ®ණා. ෙ2 සංවාදය Cළ වසර 2000 ඉ$+යා-
ද�( අ�කා එ� +න තරග මාලාව Cළ තරග පරාජය Rම සඳහා 

හැ$h ෙකො$ෙ� ,h$ අGලස් ලබා ෙගන ඇ` බව පැහැ+J 
ෙලස ෙහB ®ණා. මහ0ව"$ෙ\ ßඩාව වන ·කv ßඩාවට 
�ළඟ බලව0 පහර වැtෙ� |දලට තරග පාවා Iම �Bබඳව 
පාoස්තාk ·කv ßඩකj$ `ෙදෙන� ෙවත ෙචෝදනා එGල ° 
අවස්ථාෙ)Ij. එංගල$තයට සහ ඕස්ෙ�Jයාවට එෙර�ව පැවැ` 
ෙටස්v තරගවලI පාoස්තාk ·කv ක�ඩායෙ2 ෙමොෙහොම³ 
අ�ෆ,් ක2ර$ අ�මාG සහ සGම$ බv ෙවත |දලට තරග පාවා 
Iෙ2 ෙචෝදනා එGල කරk ලැබ, ජාතN$තර ·කv ක®$hලය 
,h$ I�ඝ කා¤න තරග තහනම�ද පනවk ලැzවා. ෙ2 තමj 
,,ධ අවස්ථාව$වලI ඇ` ®( h{�$.  

 
�ට� ~ ලංකා ·කv නායක හෂා$ `ලකර0න ,h$ 

ìෂණය ~ ලංකාෙ) ·කv ßඩාව වනසa$ පව0නා බවට 
ෙචෝදනා එGල opම0 සමඟම, 1982 ව�ෂෙ]I ෙටස්v වර2 ලද 
අවස්ථාෙ) hට මත ෙíදයට ල� ෙනොR �"ප�තව ඉ+[යට ආ ~ 
ලංකාෙ) ·කv ßඩාව ද ෙලෝක ·කv µaය Cළ ක2පනය� 
ඇ` opමට සම0 ®ණා. තවtරට0 අදහස් පකාශ කරa$ ඔ� 
oයා h�ෙ], ෙමම ත00වය 1992 ව�ෂෙ] hට පැ`p පැව` 
බවj. 1996 ෙලෝක �සලානය +නා ග�a$ ~ ලංකාවට 
Ð�`ය� ලබා t$ අ��න රණCංග ද `ලකර0නෙ\ පකාශය හා 
එකඟ ° අතර, 2011 ව�ෂෙ]I ඉ$+යාවට එෙර�ව පැවැ` 
ෙලෝක �සලාන අවස$ මහා තරගය සඳහා ක�ඩායම ෙතෝරා 
ග0 ආකාරය පශ්න කර h�ෙ]ය. ඉ$ප� 1996 I ~ ලංකාව 
,h$ ෙලෝක �සලානය +නා ගැ�ෙම$ අනC"ව ·කv ßඩාව 
ෙඩොල� දශ ල�ෂ ගණ�$ �වමා"වන වNාපාරය� බවට ප0ව 
ඇ` බව පකාශ කරa$ �මා� සංග�කාර ,h$ පව0වන ලද 
වN�ත ෙ{ශනය ද ෙමම ත00වය තවtරට0 සනාථ කර$න� 
®ණා. 

 
¥රණා0මක අවස$ තරගවලI ~ ලංකාෙ) ජා`ක 

ක�ඩායම අ$ත පරාජෙය$ පරාජයට |�ණ t$ ෙමව$ h{� 
ස|දාය� හා අදාළ ප�}මකය අප හට ~ ලංකා ·කv �Bබඳව 
පp�ෂා opමට ht ව$ෙ$. 2007 ව�ෂෙ] බට�ර ඉ$Iය 
ෙකොෙද) ìප0� බා�බෙඩෝස්�I පැවැ` ෙලෝක �සලාන අවස$ 
තරගෙ]I අ� ඕස්ෙ�Jයාවට පරාජය ®ණා. ඉ$ ප� නැවත වර� 
2011 ව�ෂෙ] ෙබො2බාෙ]I ඉ$+යාවට එෙර�ව අ� ෙලෝක 
�සලාන අවස$ තරගය පරාජය ®ණා. අවස$ තරගෙ] 
ජයගහණයට ඉතාම0ම ආස$නව h� අවස්ථාවක 20-20 තරග 
මාලාෙ) අවස$ තරගෙ]I සැබෑ ෙලසම t�වල ක�ඩායම� ° 
හා තරග +නk ඇතැj එතර2 අෙ¦�ෂා ෙනොකළ ක�ඩායම� ° 
බට�ර ඉ$Iය  ක�ඩායමට ද අ� පරාජය ®ණා. ෙමවැ� htR2 
ht වkෙ] |දලට තරග පාවා Iම �සාද, ෙනොඑෙසේ න2 ~ 
ලංකාෙ) ·කv ක�ඩායම අෙශෝභන ෙ{ශපාලන සංස්කෘ`ය� 
,h$ eලගk ලැබ ඇ` බැ,$ද? එය පශ්නය� R `ෙබනවා. අ� 
ප� eය ෙලෝක �සලාන අවස$ මහා තරග පරාජය °ෙ] 
තැ`ගැ$ම� �සා ෙනොවන බවට මම ෙනො}යව පකාශ කරනවා. 
අප ,h$ 1996 ෙලෝක �සලානය ජයගහණය කරන ල{ෙ{ න2 
ඉ$ ප� එළැ� ෙලෝක �සලාන තරගවලI පරාජය Rමට oht 
ෙහේCව� නැහැ. එයj අෙ¦ අදහස. 

 
~ ලාංoක ·කv ,��"ව"$ ද |දලට තරග පාවා Iමට 

ඉ+[ප0ව ඇ` බවට මාධN ම±$ ෙහBදර® කරk ලැබ ඇ` 
ත00වයක ෙමම ගැටiව වඩා0 නරක අතට හැp `ෙබනවා. 
ෙමÐ මහ0ව"$ෙ\ ßඩාවට ෙද,යෙ$ කවර� න2 htR 
ඇ{ද? එය අද ක®"0 පශ්න කරන ෙදය�. ·කv ,��"ව"$ 
ද |දලට තරග පාවා Iමට එ�ව ඇ0න2 ෙමම මහ0ව"$ෙ\ 
ßඩාව ෙවkෙව$ද යැIමට ht ව$ෙ$ ෙද,ය$ෙ\ම ��ට 
පමණ� ෙනොෙ)දැj මාද පශ්න කර$න කැමැ`j.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ෙ2 කාරණය ස2බ$ධෙය$ 

අද කථා කර �හඬව hâමට ෙනොෙවj අපට අවශN ව$ෙ$. අප 
ලබා ග0ත Ð�` නාමය නැවත වර� අප ආර�ෂා කර ගත 

691 692 

[ග" ෙජෝ$ අමරCංග මහතා] 
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bCj. ෙමතැන ෙ{ශපාලන පශ්නය� නැහැ. අෙ¦ රටට ය2 oh 
අfමානය� ලබා ග0ත අවස්ථා `zණා. අද එය eJë eය එක 
ගැනj අෙ¦ කනගා1ව. දැ$ ෙ2 �Bබඳව ,සÕම� ෙසොයා ගැ�ම 
අවශNj.  

 
තරග පාවා Iම ස2බ$ධෙය$ උ{ගත R ඇ` ෙමම ත00වය 

ස2බ$ධව ගත bC �යවරය$ �Bබඳව අදහස් ද�වන සමහර 
,ෙශේෂඥය$ පවස$ෙ$, තරග පාවා Iම Cර$ opම සඳහා ඔv1 
ඇG¤ම �`ගත කළ bC බවj. සමහර රටවල අද ·කv තරග 
�Bබඳව ඔv1 ඇG¤ම �`ගත කරලා `ෙබනවා. එය 
එංගල$තෙ] �`ගත කරලා `ෙබනවා. ඕස්ෙ�Jයාෙ) �`ගත 
කරලා `ෙබනවා. ඒ වාෙ\ම සමහර අ�කාk රටවGවල එය අද 
�`ගත කරලා `ෙබනවා. එෙසේ �`ගත කෙළො0 ෙ2 ,�යට 
තරග පරාජය opෙ2 වැඩ �Bෙවළවක  �රත ව$ෙ$ නැහැ. ඒ 
�සා අ� ග" ඇම`Cමාෙග$ අහ$ෙ$, ප� eයදා පැවැ` 
තරගෙ]I එවැ� h{�ය� ht ®ණාද, ෙ2 වන ෙකොට ඒ �Bබඳව 
වග ,භාග කරලා `ෙබනවාද, ඒ පවෘ0`ය �Bබඳව සතNතාව� 
`ෙබනවාද, එෙහම නැ0න2 ඒක අසතN පවෘ0`ය�ද, එෙසේ ht 
®ණා න2 එCමා ග$නා �යවර ෙමොක�ද, a$ ඉ+[යට එෙසේ ht 
ෙනොෙව$න කර$න බලාෙපොෙරො0C ෙව$ෙ$ ෙමොක�ද 
oයලාj.  

 
අද ෙ2 ග" සභාෙ)I ඒ �Bබඳව පැහැ+J පකාශය� අ� 

ඇම`Cමාෙග$ බලාෙපොෙරො0C ෙවනවා.  ෙමොකද, අෙ¦ රෙv 
ජනතාව, ,ෙශේෂෙය$ම ත"ණ �[ස ෙ2 ßඩාව �Bබඳව ,ශාල 
උන$tව� ද�වනවා. ෙකොj තර2 උන$tව� `zණාද 
o)ෙවො0 ඒ ßඩාංගනයට ඇC� ව$න හැoයාව� නැCව 
කලෙකෝලාහල    පවා කර ග0තා. "�යG 100ට, "�යG 200ට 
`z( පෙ)ශ පත "�යG 4,000ට, "�යG 5,000ට පවා අරෙගන 
උ0සාහ කෙළේ ඒ ßඩාංගනයට ඇC� ෙවලා ·කv ßඩාව 
නරඹ$නj. ජයගහණය ලැHෙ2 අවස්ථාව අපට නැ` Rම ගැන 
ඇ0ත වශෙය$ම අ� කනගා1 වනවා. අෙ¦ ත"ණ පර�ර ,ශාල 
බලාෙපොෙරො0Cවo$ h�යා, ~ ලංකා ක�ඩායම ජයගහණය 
කරj oයලා. එදා ෙමොනවා ®ණා ද oයන එක තමj 
ත|$නා$ෙසේෙග$ ®ණ0 අහ$ෙ$. එදා අෙ¦ ~ ලංකා �ලට 
ජයගහණය කර$න බැ[ ®ෙ� ඇj oයන පශ්නය ඉ+[ප0 
කරa$ මා �හඬ වනවා. ස්C`j. 

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ස්C`j.  
 
ග" අ§0 �. ෙපෙ�රා ම$gCමා ,h$ ෙයෝජනාව ස්òර 

opම. 

 
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 4444....14141414]]]] 

 
ග"ග"ග"ග"    අ§0 �අ§0 �අ§0 �අ§0 �. . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி� அஜி� �. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, පළ|ෙව$ම ග" ෙජෝ$ 

අමරCංග ම$gCමා ,h$ ඉ+[ප0 කරන ලද කා¤න 
වැදග0කමo$ bC ෙමම ෙයෝජනාව ස්òර කර$න මා කැමැ`j. 
අෙ¦ රෙv ·කv ßඩාව අෙ¦ සංස්කෘ`ය හා බැÕ(, අෙ¦ �,ත 
හා බැt( අෙ¦ �,තෙ] ෙකොටස�. ත"ණ අප හැම ෙදනාම අෙ¦ 
�,තවල ය2 කාලයක ය2 මvටමo$ ෙහෝ ·කv ßඩාව කර 
`ෙබනවා. ෙකෙන� තරගකා[ ෙලස ·කv ßඩාව කර$න ඉඩ 
`ෙබනවා. තව0 ෙකෙන� තම$ෙ\ පාසලට ßඩා කර$න ඉඩ 
`ෙබනවා. තව0 ෙකෙන� තම$ෙ\ ගෙ2 aCර$ සමඟ ·කv 

ßඩාව කරනවා. ඒ වාෙ\ම ගැහැk, �[a ෙíදය� නැCව තව0 
�[ස� ·කv ßඩාව රස ,�a$, තම$ෙ\ �,තයට තෘ¦`ය� 
ලබන මා�ගය� බවට ßඩාව ප0 කර ෙගන `ෙබනවා.  

 
මkෂN Ñෂ්ටාචාරෙ] +b(ව0 සමඟ ෙලෝකෙ] සCට, 

තෘ¦`ය ලබා ගැ�මට `ෙබන වැදග0ම මා�ගය� හැ�යට 
ßඩාව හÕනා ග0තා. ~ ලංකාෙ) අපට ජාතN$තර මvටa$ 
තරග කර$නට, ෙලෝක �රය$ ව$නට, ෙලෝක �සලාන 
තරගාවJෙ] අවසාන තරගයට එ$නට, ෙලොව ඉ+[යටම ය$නට 
තරගකා[ මvටa$ කරන එකම ßඩාව හැ�යට ෙ2 අවස්ථාව 
වන ,ට `ෙබ$ෙ$ ·කv ßඩාව පමණj. ෙමම ßඩාව ෙ2 
ත00වයට ෙගන එ$න මහ$h ®( ßඩකය$, ��(ක"ව$, 
ඒ වාෙ\ම ,��"ව"$ සහ ·කv ප[පාලකය$ ෙ2 රෙv 
h�යා. ඒ ෙශේෂ්ඨ ßඩකය$ට, ��(ක"ව$ට සහ 
,��"ව"$ට, ඒ වාෙ\ම ඒ ත00වය උදා කර ග$න මහ$h 
®( ෙශේෂ්ඨ ·කv ප[පාලකj$ට අෙ¦ කෘතඥතාව �[නම$න 
ෙමය අවස්ථාව� කර ග$නවා. අප b{ධෙය$ බැට කන 
ෙවලාෙ)0, අප ඉතාම ෙ)දනාෙව$ h�න අවස්ථාවල0 අෙ¦ 
රෙv ජනතාවට ය2ත2 ෙහෝ සCට� ෙගන ෙද$න සම0 ®ෙ� 
·කv ßඩාවj. එම �සා එම ßඩකය$ට, ��(ක"ව$ට, 
ප[පාලකය$ට අ� ස්C`ව$ත ව$න ඕනෑ. හැබැj ෙ2 ßඩාව 
වNාපාරය� ෙලස ෙලෝකෙ] ව�ධනය Rම0 සමඟ zoක"ව$ 
සහ ෙවන0 ජාවාර2ක"ව$ ßඩාව තම$ෙ\ වNාපාරෙ] 
ෙකොටස� බවට ප0 කර ග0තාට පස්ෙසේ ßඩකය$ 
ප[පාලකය$ සහ ,��"ව"$ ඒ ජාවාරෙ2 ෙකොටස� බවට, 
zoක"වාෙ\ ෙකොටස� බවට, ෙගොtර� බවට ප0 ව$න පට$ 
ග0තා.  

 
ප� eය මාසෙ] ඉතාම සC1දායක �වත� අපට අස$නට 

ලැzණා. ඒ තමj, ෙලෝකෙ] h�න ·කv ,��"ව"$ අත[$ 
අෙ¦ රට � ෙයෝජනය කරa$ පධාන ��[ ,��"ව"$ අතර 
h�න �මා� ධ�මෙසේන ෙලෝක ෙ] ,Ñෂ්ටතම ,��"වරයා 
හැ�යට ,දNා0මක ආකාරයට ෙතෝරා ගk ලැHම. එය ඉතාම 
ඉහළ ෙගෞරවය�. අෙ¦ ර ටට ඒ ලබා I� ෙගෞරවය �Bබඳව අප 
ඔ�ට �භ පත$න අවශNj. එක අතo$ ßඩකය$ ෙලෝකය 
ඉ+[ෙ] තම$ෙ\ ද�ෂතා ෙප$k2 කරa$ අපව ආඩ2බරයට 
ප0 කරන ෙකොට  �මා� ධ�මෙසේන ,�ශ්චයකාරවරය� ,�යට 
අෙ¦ රට ෙගෞරවයට ප0 කරනවා; ෙලෝක ෙ] ,Ñෂ්ටතම ·කv 
,��"වරයා ෙලස ස2මාන ලබනවා.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඔබCමා0 ·කv ßඩාව ගැන 

ෙබොෙහොම උන$tව� ද�වනවා. ඒ වාෙ\ම ෙ2 රෙv ·කv 
ßඩාෙ) +b(වට දායක ®( තව0 �[ස� ඔබCමා දoන ,ට 
මට මත� වනවා. ඒ තමj ·කv ,ස්තර පචාරකය$.  

 
අෙ¦ රෙv Wපවා�� නැ` කාලෙ] ඈත ග2වල ඉ$න 

ද"ව$ට ·කv ßඩාව මවලා ෙප$kෙ), ඔ®$ Cළ ඒ ආශාව 
ඇ` කෙළේ ·කv ,ස්තර පචාරකය$ ,hkj. එදා ෙපේමසර 
ඈපාhංහ, පාJත ෙපෙ�රා වැ� අය ආන$ද-නාල$ද ,දNාල 
අතර ·කv තරගය .ව$ ,tJෙය$ පචාරය කරන ෙකොට, ඒ 
,ස්තර අහෙගන ඉඳලා අපට ආශාව� ඇ` ෙවනවා ආන$ද 
,දNාලයට ය$න, ·කv ගහ$න. ඒ ආශාව අප h0 Cළ ඇ` 
කෙළේ ෙපේමසර ඈපාhංහ, පාJත ෙපෙ�රා වැ� මහ0ව"$.  

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

hංහල    භාෂාෙව$ ·කv    ,ස්තර ,චාරය ආර2භ කෙළේ 
ක"ණාර0න අෙ£ෙසේකර මහ0මයා.  
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ග"ග"ග"ග"    අ§0 �අ§0 �අ§0 �අ§0 �. . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி� அஜி� �. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඔ). ක"ණාර0න අෙ£ෙසේකර මැ`Cමා තමj |J$ම .ව$ 
,tJෙ] ·කv ,ස්තර පචාරය ආර2භ කෙළේ. න|0 ඒක ඉහළම 
තලයට අරෙගන eෙ] ෙමCම$ලා ෙදෙදනාj. ඒ හරහා ·කv 
ßඩාව ගමට eයා. ද�ෂ ßඩකය$ }� ®ණා. ඒ වාෙ\ම අෙ¦ 
රෙv ßඩා සංස්කෘ`ෙ] ෙවනස� ඇ` ®ණා. VලාසනාWඪ ග" 
ම$gCම�, හැබැj ඒ ඇ` ®ණ ෙවනස්කම Cළ අප ප� කාලයක 
දැ�කා ßඩකය$ෙ\ ජයගහණ හරහා තම$ෙ\ |දG මTය තර 
ගැ�මට ෙවෙහෙසන ප[පාලකය$ �[ස� }� ®( ආකාරය.  

 
එදා ආචා�ය එ$.එ2. ෙපෙ�රා, ෙ�.ආ�. ජයව�ධන සහ 

ගාa× +සානායක වාෙ\ ෙශේෂ්ඨෙයෝ ඔ®$ෙ\ ෙ{ශපාලන ම` 
මතා$තර පැ0තකට දමලා, ඔ®$ෙ\ ප[පාලන ද�ෂතා සහ 
ßඩාව �Bබඳ තම$ෙ\ `ෙබන දැkම පා,�A කර, රාජN 
තා$ ක දැkම පා,�A කර අෙ¦ ·කv ßඩාව ජාතN$තර 
තලයට අරෙගන eයා. හැබැj ජාතN$තර තලයට අරෙගන eය ඒ 
·කv ßඩාව CB$ තම$ෙ\ ෙපෞ{ගJක නාමය ව�ධනය කර 
ග$න, ඒ හරහා තම$ෙ\ වNාපාර +b( කර ග$න සමහ" 
උ0සාහ කළා.  ඒ වාෙ\ම ක� සGJවJ$ ෙපොෙහොස0 ®( 
�{ගලය$ �දන$ බවට ප0 ව$න ·කv ßඩාව භා,ත කළා. 
ෙ2ක අප දැ�කා. ඒ �සා එක අතo$ ·කv ,��"ව" ෙ2 
රෙv ·කv ßඩාව ෙවkෙව$ කළ ෙශේෂ්ඨ ෙසේවය අගය කරන 
අතෙ�ම ෙම$න ෙ2 කාරණය0 අප oව bCව `ෙබනවා. ප� 
eය වසෙ� ෙලෝකෙ] ෙශේෂ්ඨතම ·කv ,��"වරයා හැ�යට 
�මා� ධ�මෙසේන ලැy ස2මානය අප අගය කරන අතෙ�,  
zoක"ව$ෙ\ ෙගොtර� බවට අෙ¦ ,��"ව$ එ� ෙකෙන�, 
ෙද$ෙන� ප0 ෙවලා `ෙබනවා ෙහෝ අ;ම ගණෙ$ එවැ� 
උ0සාහයකට දායක ෙව$න උ0සාහ කර `ෙබනවා oයා අපට 
ආරංA ෙවන ෙකොට අෙ¦ �0වලට ය2 oh tක�0 දැෙනනවා. 
අප ෙ2 ගැන හ[යටම ද$ෙ$ නැහැ.  

 
ග" ßඩා ඇම`Cම�, ෙ2 �Bබඳ ,�ම0 පp�ෂණයo$ 

තමj අප �ගමනයකට එළෙඹ$න ඕනෑ. ඒ  ෙචෝදනාවට ල� 
®ණ ohම ෙකෙන�ව අප න; ,භාගය� නැ`ව පා�Jෙ2$Cව 
Cළ වරදක" කළ bC නැහැ. අප ඔ®$ෙ\ ආ0ම ග"0වය 
ආර�ෂා කළ bCj. ෙමොකද ඒ ෙචෝදනාවට ල� ®ණ සමහ" 
කාලය� ßඩා කර� අයj. අපට ඒ බව මතකj. ඒ වාෙ\ම ඔ®$ 
,��"ව" වශෙය$ රටට වැදග0 ෙසේවය� කර� අය. න|0  
හැ$h ෙකො$ෙ� වාෙ\ ෙලෝකෙ]ම �ට� ,Ñෂ්ඨතම ·කv 
ßඩකය$ පවා, ෙමොෙහොම³ අසා"I$ වාෙ\ ෙලෝකෙ] �ට�  
,Ñෂ්ඨතම ·කv ßඩකය$ පවා, ෙෂේ$ ෙවෝ$ වාෙ\ ෙලෝකෙ] 
�ට� ,Ñෂ්ඨතම ·කv ßඩකය$ පවා මා�� ෙවෝ වාෙ\ 
ෙලෝකෙ] �ට� ,Ñෂ්ඨතම ·කv ßඩකය$ පවා |දලට යට 
ෙවලා `ෙබන බව ඔ¦� ®ණා; වරදක"ව$ ®ණා; ඔ®$ට ද�ව2 
කළා. එවැ� ප�}ම� Cළ ෙචෝදනාවට ල� වන ෙ2 හැම 
�{ගලෙය� ගැනම ගැ�[$ පp�ෂණ පව0වලා, ,දNා0මක 
ෙලස පp�ෂණය� පව0වලා ඒ �Bබඳ ෙසොයා බල$න ඕනෑ. 
ඔ®$ අ�ංසක න2, ෙ2  ෙචෝදනා අසතN න2, ෙ2 ෙචෝදනා 
පh{�ය ලබා ගැ�ම සඳහා ය2 මාධN ,h$ ෙගොඩ නඟන කථා 
න2 ඒ බව ෙප$වා +ය bCj. එෙහම නැ0න2 ඔ®$ Cළ අGප 
මාතයක ෙහෝ වරද�, ෙ2 ·යාවලට දායක Rම� `ෙබනවා න2 -
අ;ම ගණෙ$ අGලස� ලබා ග$න, ෙ2 තරග පාවා Iමට ෙහෝ 
ෙවන0 කාරණා �Bබඳ ය2 උ0සාහය� `zණා න2- ඒ සඳහා 
ෙද$න ඕනෑ බරපතළම ද�වම ලබා +ය bCj.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ßඩාව Cළ `ෙබන �` 

,ෙරෝ� ·යා �Bබඳව අපව බරපතළ ,�යට ක2පනය කරවන 
පවෘ0`ය අපට වා�තා ® ෙ� ඊෙ]j. ඒක තමj ෙලෝකෙ] �ට� 
,Ñෂ්ඨතම ßඩකය$ අත[$ ෙකෙන� oයලා අප අÕනා ග0ත, 
පංශ සjකG �රතාව හ0 වතාව� +න� ඇෙම[කාk ජා`ක 

ලා$ස් ආ2ස්ෙටෝ$ෙ\ ඒ �රතා හතම අ$ත� ජා`ක පාපැ+ 
සංගමය ඊෙ] අෙහෝh opම. අ� ඔ�ව දැ�ෙ� �Bකා ෙරෝගය 
ජය ග0ත, ෙලෝකයටම ආද�ශය� ®(, ඒ වාෙ\ම �Bකා 
ම�දනයට උපකාර කරන "LIVESTRONG" oයන පදනම 
ම±$ ෙඩොල� aJයන ගණන� ජනතාවට ලබා t$න ෙශේෂ්ඨ 
ßඩකෙය� ,�යටj. න|0 VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, අ� 
ෙ2 ෙශේෂ්ඨj oයලා �තාෙගන �ට� �{ගලයාට අද ෙචෝදනාව� 
එGල ෙවලා `ෙබනවා; ඒ බව සා�� ස�තව ඔ¦� ෙවලා 
`ෙබනවා. ßඩාව ,තර� ෙනොෙවj, අප ඕනෑම ෙකෙන�ෙ\ 
ෙපෞ{ගJක �,තෙ] ආද�ශයට ග$න ��ව$ oයලා �ත�, ඒ 
ෛධ�යව$තභාවය ආද�ශයට ග$න ��ව$ oය� ලා$ස් 
ආ2 ස්ෙටෝ$ නමැ` ßඩකයාෙ\ �රතා hයGලම අද ෙවන 
ෙකොට අෙහෝh කර ඔ�ට �,ත කාලයටම ßඩාව තහන2 කර 
`ෙබනවා.  

 
ඒ �සා �{ගලය�ෙ\ ඉ`හාසය වැදග0 ක"ණ� ව$ෙ$ 

නැහැ. ඔ� �,තෙ] ය2 වරද� කරලා `ෙබනවා න2, වරද� කර 
ෙගන ඇ,Gලා `ෙබනවා න2 ඒ වරදට ද�ව2 Iම ßඩාව �[ht 
opමට අවශN කරන VJකම කා�යය�. ෙ2 ෙලෝකෙ] ඉ`හාසය 
Cළ ඔ®$ෙ\ Ð�`ය ෙහෝ ඔ®$ෙ\ ඇ` සබඳතා ෙනොෙවj 
අතNවශNව$ෙ$, මC ෙවලා `ෙබන ෙචෝදනා �Bබඳව 
�ශ්Aතව, ¥රණා0මකව පp�ෂණය� පව0වා එ�ෙකෝ 
ඔ®$ෙ\ නම �[ht කරන එක, නැ0න2 ද�ව2 කරන එක 
තමj අතNවශN ව$ෙ$.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඒ වාෙ\ම අද ෙ2 ßඩාව 

පාවා Iම oයන කාරණය තරගයක ජය පරාජය oයන ෙදයට වඩා 
ඔ£බට e�Gලා `ෙබනවා. ,ෙශේෂෙය$ම ·කv ßඩාෙ) අහවG 
ඕවරෙ] අහවG ප$tෙ) �ම�ද ht ව$ෙ$, no-ball එක� 
දානවාද, ඒකට wicket එක යනවාද, එක ල�ණ� ග$නවාද, 
ෙදක� ග$නවාද, හය� ගහනවාද oයන කාරණය පවා අද ඔv1 
අGල$නට පදනම� කර ෙගන `ෙබනවා. ඒ කාරණා �Bබඳව 
ඉතාම ප[ස්සමට ෙහොයලා බලලා, ඒ කාරණා �Bබඳව කGපනා 
කරලා අ�  hb2ව ෙ2 ගැන අධNයනය කළ bCj. ෙමොකද ෙ2 
ජාවාර2ක"ව$ ඉස්සර වාෙ\ පh{�ෙ] ·යා කර$ෙ$ නැහැ. 
ඒ ජාවාර2ක"ව$ ඉස්සර  වාෙ\ කාටව0 අ� ෙවන ආකාරයට 
ෙ2 ජාවාර2වල �රත ව$ෙ$ නැහැ. ෙමවැ� වරද� 
,ෙශේෂෙය$ම ජාතN$තරවj h{ධ ෙව$ෙ$. ඉ$+යාව, ලංකාව 
,තර� ෙනොෙවj, තව0 ෙවන0 රටවG හරහා ෙ2 කාරණා h{ධ 
ෙව$න ��ව$. ඒ �සා ෙමවැ� ෙචෝදනාවකට ~ ලංකා ·කv 
ආයතනය ,h$ කරන පp�ෂණය� පමාණව0 ව$ෙ$ නැහැ. 
එතැ�$ එහාට eය ජාතN$තර පp�ෂණය� අවශNj. ඒ සඳහා 
ද�ෂතාව, �සලතාව `ෙබන �{ගලj$ සමඟ ස2බ$ධතා ඇ` 
කරෙගන පමාණව0 පp�ෂණ කa1ව� ප0 කළ bCj.  
 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඒ වාෙ\ම මා ,ෙශේෂ 
කාරණය� oය$න කැමැ`j.  ඒ තමj ව�තමාන ~ ලංකා 
·කv ආයතනය ෙ2 පp�ෂණය පව0ව$න සම0 ද නැ{ද 
oයන කාරණය. එදා ~ ලංකා ·කv ආයතනෙ] �ලවරණය 
පව0ව$ෙ$ නැ`ව +e$ +ගට අ$ත� පාලන ම�ඩලය� 
ම±$ ·කv ප[පාලනය කර ෙගන යන ෙකොට අප ෙ2 සභාෙ)I 
o)වා, පජාත$තවාIව �ලවරණය� පව0ව$න අවශNj, ෙ2 
රෙv ßඩා සමාජවලට තම$ෙ\ �ෙයෝ§තය$ට ෙ2 බලය ලබා 
ෙද$න අවශNj oයලා.   �ලවරණය� පැවැ0°වා. හැබැj ඒ 
�ලවරණය හ[යට ෙ2 රෙv ,ධායකෙ] බල පරාකමය ෙප$k2 
කරa$, ෙ2 රෙv ßඩා සමාජවල සැබෑ �ෙයෝ§තය$ට ඒ 
�ලවරණය හරහා ජයගහණය opමට `ෙබන අවකාශ අ�රa$ 
ය2 බලපෑ2 සහ �ඩා හරහා h{ධ ®ණ �ලවරණය�.  

 
අද ~ ලංකා ·කv ආයතනෙ] බලෙ] ඉ$ෙ$ 

රාජපා��කභාවය ස�ත, ·කv ßඩාවට ය2 සබඳකම� ඇ`, 
ෙ2 රෙv ßඩාවට ඇ0තටම ආදරය කරනවා ද ෙ2 රෙv ßඩා 
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සමාජ සහ ßඩකෙයෝ සැබෑවටම �ෙයෝජනය කරනවාද oයලා 
පp�ෂාවට ල� ෙනොෙව�ච පාලක �[ස�. ෙකො�$ම o)ෙවො0  
~ ලංකා ·කv ආයතනය Cළ යහ පාලන - good governance- 
Vල ධ�ම  ·යා0මක වනවාද oයන කාරණය ගැන අපට 
ෙබොෙහොම ගැටi `ෙබනවා.  

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

කාල ෙ)ලාව අවසානj. 

 
ග"ග"ග"ග"    අ§0 �අ§0 �අ§0 �අ§0 �. . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி� அஜி� �. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මම අවස$ කර$න2, VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�. එදා ~ 

ලංකා ·කv ආයතනය ෙ2 රෙv `ෙබන ì�තම ආයතනවJ$ 
එක� oයලා o)ෙ) ,ෂය භාර අමාතNවරයාj. හැබැj එදා ඉඳලා 
අද වන C" ~ ලංකාෙ) ·කv ප[පාලනය ස2බ$ධ oh  
ෙකෙන�ට ohම ආකාරයක ද�වම� කර නැ`වා ,තර� 
ෙනොෙවj, අC" පාලනය `Hම හා සමාන ත00වයo$ 
ohෙව�ට වග ෙනොoයන, රාජප�ෂලාට පමණ� වග oයන, 
රාජපා��කභාවය පමණ� `ෙබන, රාජපා��කභාවය 
ෙවkෙව$ කටbC කරන, රාජප�ෂලාෙ\ ®වමනා ෙවkෙව$ 
කටbC කරන �[ස� ඇ` ෙවලා `ෙබනවා. ඒ �සා ෙමය ඉතා 
වැදග0 ස්වා�න පp�ෂණය� කළ bC ෙවලාව�.  ලංකාෙ) 
·කv ßඩාෙ) ෙහොඳ නම, ලංකාෙ) ෙශේෂ්ඨ ·කv 
,��"ව"$ෙ\ ෙහොඳ නම ආර�ෂා කළ bC ෙවලාෙ) ස්වා�න, 
වැදග0 ජාතN$තර පp�ෂකව"$ෙග$ bC ම�ඩලය� ප0 
කරලා ¥රණය� ගත bCj oයලා මා ෙයෝජනා කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්C`j. 

 
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 4444....28282828]]]]    

    
ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා ((((,ෙ{ශ Moයා ප,ෙ{ශ Moයා ප,ෙ{ශ Moයා ප,ෙ{ශ Moයා පව�ධන හා ව�ධන හා ව�ධන හා ව�ධන හා 
�බ සාධන අමාතN�බ සාධන අමාතN�බ සාධන අමාතN�බ සාධන අමාතNCමාCමාCමාCමා))))    
(மா��மி� �லா
 ெபேரரா - ெவளிநா!" ேவைலவா#�� ஊ%�வி��, நலேனா��ைக அைம'ச�) 
(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ෙ�තනාව ෙකෙසේ ෙවත0 
,වාදය සඳහා වැදග0 ,ෂයය� �Bබඳව ෙ2 ෙයෝජනාව ෙගන ඒම 
ස2බ$ධෙය$ අ� ෙජෝ$ අමරCංග මැ`Cමාට ස්C`ව$ත 
 ෙව$න ඕනෑ. ෙ2 ස2බ$ධෙය$ එCමාෙ\ ෙ�තනාව ෙමොක�ද 
oයා මම ද$ෙ$ නැහැ. න|0 වැදග0 ,ෂයය� ගැනj කථා 
කර$ෙ$.  

 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඔබCමා ද$නවා ලංකාෙ) 
ෙමෙත� `z( හැම ßඩාවකටම වඩා ෙලෝක මvටෙ2, ෙලෝක 
�ර මvටෙ2 පව`න ßඩාව ·කv ßඩාව බව. අ� වර� ·කv 
ßඩාෙ) ෙලෝක �රය$ ®ණා. අ� ඕව� 50 තරගාවJ ෙදකක 
අවසාන මහා තරගයට ආවා; 20-20 තරගාවJ ෙදකක අවසාන 
මහා තරගයට ආවා. ·කv ßඩාවට අමතරව }Jය³ සහ ස්ðක� 
ßඩාෙව$ අෙ¦ ලා	� මැ`Cමා ෙලෝක �රෙය� ®ණා. ඒ 
වාෙ\ම අ� වර� කැර2 ßඩාෙව$ ෙලෝක �රය� }� කළා. 
�ස$`කා පළ|වැ�යා ®ෙ� නැහැ. �ස$`කා Silver Medal 
එක ග0තා. අ� ඒක ඉතාම අගය කරනවා. ඩ$ක$ වjv Silver 
Medal එක� ග0තා. Bronze Medal එක ග0C �ස$`කා 
Silver Medal එක ග0ෙ0 Gold Medal එක ග0C ෙකනා 
තහන2 උ0ෙ0ජක පා,�A opෙ2 වරදට හ� ®ණ �සj. අෙ¦ 
ලංකාෙ) අෙන� ßඩා හා සංස$දනය    කරන ෙකොට ·කv 

ßඩකය$ තමj ෙලෝක �රය$ සහ අ k�රය$ බවට ප0 ®ෙ�. 
�රය$ සහ අk�රය$ ° අවස්ථා එ�කා� කළාම එවැ� අවස්ථා 
පහ� `ෙබනවා. ෙවන ohම ßඩාවක ඒ තර2 පමාණයක -
�රය$ සහ අk�රය$ Rෙ2- ද�ෂතා ෙප$නලා නැහැ.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ßඩාව oයන එක 

ෙ{ශපාලනය වාෙ\ තමj. හැම දාම +න$න බැහැ. තම$ 
ජයගහණය කළාම ජයගහණය �හතමා�ව භාර ග$නවා 
වාෙ\ම පරාජයට0 |�ණ ෙද$න ßඩාෙව$ ඉෙගන ග$න ඕනෑ 
oයා තමj අප ßඩා කළ කාලෙ] අපට oයා t$ෙ$. ෙ{ශපාලන 
තලෙ]0 පරාජය ®ණාම, පරාජයට ,,ධ ෙහේC oයa$, පරාජය 
®ෙ� නැහැ oයa$ කාරණා oයන bගය� අද `ෙබ$ෙ$. ඒ 
�සා ලංකාව 20-20 ෙලෝක �සලාන තරගාවJය පරාජය ®ණාම 
ßඩකය$ තරග පාවා t$නාද oයා එ�ස0 ජා`ක ප�ෂය සැක 
මC කරන එක ගැන මම �tම ව$ෙ$ නැහැ. 

 
 හැබැj VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, අමතක ෙනොකළ bC 

කාරණය� `ෙබනවා. අද අ§0 �. ෙපෙ�රා මැ`Cමා, ෙජෝ$ 
අමරCංග මැ`Cමා ෙමොනවා o)ව0 බට�ර ඉ$Iය ෙකොෙද) 
ක�ඩායම අවසාන මහා තරගයට එ$ෙ$ ඕස්ෙ�Jයාව0 
පරාජය කරලාj. ඕස්ෙ�Jයාව බට�ර ඉ$Iය ෙකොෙද) 
ක�ඩායමට පරාජය ®ණාම ඕස්ෙ�Jයාෙ) ක®"ව0 
ඕස්ෙ�Jයාk ßඩකය$ට ෙචෝදනා කෙළේ නැහැ ඒ අය තරග පාවා 
t$නා oයා. අවසාන මහා තරගෙ]I ·ස් ෙ\G oයන ßඩකයා 
අසා�ථක ®ණා. වැM+ලාව0 ~ ලංකාව අවසාන මහා තරගය 
ජයගහණය කළා න2 මම ඔv1 දාලා oයනවා බට�ර ඉ$Iය 
ෙකොෙද)වල ohම ෙකෙන� ·ස් ෙ\G ඕනෑකa$ තරග පාවා 
t$නා oයා ·ස් ෙ\Gට ෙචෝදනා කර$ෙ$ නැහැ oයා. ෙමොකද, 
ßඩකය$ සා�ථක ෙවනවා; අසා�ථක ෙවනවා. අ� ඒක ද$නවා. 
ෙමතැන ඉ$නවා ග" "ව$ රණCංග    පා�Jෙ2$C ම$gCමා. 
එCමාෙ\ සෙහෝදරයා වන අෙ¦ aත අ��න රණCංග මහතාෙ\ 
නායක0වෙය$ අ� 1996 ·කv ෙලෝක �සලානය +kවා. 
ෙලෝක �සලානය +නලා ඊට පස්ෙසේ අ� hංග¦»"වට e�$ 
practice match එක� ගැ�වා පාoස්තානය0 එ�ක. ඒ practice 
match එෙ�+ සන0 ජය¬[ය මහ0මයා ෙබෝල 17o$ ගහ� 
අ�ධ ශතකය තමj තවම0 fastest fifty එෙ� ෙලෝක වා�තාව 
ෙවලා `ෙබ$ෙ$. න|0 අ� ඒ match එක පැරtණා. ෙලෝක 
�රය$ ෙවලා ගහ� පළ|වැ� match එක hංග¦»"ෙ)I 
පැරtණා. ඒක පාවා Iම� ෙනොෙවj. අ��න රණCංග 
මහ0මයාෙ\ නායක0වෙය$ 1996 I ෙලෝක �රය$ ෙවලා 
ඊළඟ ෙලෝක �ර තරගාවJෙ]I අපට semi-finalව0 එ$න බැ[ 
®ණා. ඒක පාවා Iම� ෙනොෙවj. 1996 I ෙහොඳට ෙසGල2 කළා, 
ඊළඟ තරගාවJෙ]I ෙහොඳට ෙසGල2 කර$න බැ[ ®ණා. Match 
එක� පැරtණාම ඒක තරග පාවා Iම� හැ�යට සැක h¥ම පවා 
මා �ත$ෙ$ අසාධාරණය� oයලාj.  

 
ග" ග" ග" ග" ෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතා    
(மா��மி� ேஜா
 அமர�க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒක පවෘ0` පතවල පළ ෙවලා `zණා. 

 
ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �லா
  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

ග" අ§0 ෙපෙ�රා ම$gCමා o)වා හැ$h ෙකො$ෙ� ගැන. 
ස්â) ෙවෝ ෙ\ සෙහෝදරයා වන මා� ෙවෝ ගැන o)වා; අසා"I$ 
ගැන o)වා.   

 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, මතක `යා ග$න, ෙලෝකෙ] 
ෙකොපමණ ,Ñෂ්ට ගණෙ] ßඩකය$ ��ය0 ලංකාෙ) ohම 
ßඩකෙය�ට -බස්නා�ර පළා0 සභා ම$g හෂා$ `ලකර0න 
මහතාට තරග පාවා t$නා oයලා ෙචෝදනාව� එGල කළා. 
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පා�Jෙ2$Cව 

න|0 ඒක ඔ¦� කර ග$න බැ[ ෙවලා `ෙබනවා. ඒ කථාව 
oයනක2, ඉ`හාසය ෙ)වා ව�තමානය ෙ)වා ලංකාෙ) අෙ¦ 
ohම ßඩකෙය�ට- තරග පාවා t$නා oයලා ඇ±Gල +. ®ෙ� 
නැහැ. ෙලෝකෙ] ,Ñෂ්ට ගණෙ] ßඩකය$ට එෙහම ෙචෝදනා 
එGල ®ණාට, ~ ලංකාෙ) ßඩකය$ට කවදාව0 එෙහම ®ෙ� 
නැහැ. ~ ලංකාෙ) ßඩකය$ තම$ෙ\ රට ෙවkෙව$ ඉෂ්ට 
කරන රාජකා[ය �වැM+ව ඉෂ්ට කළා oයලා මම කGපනා 
කරනවා.  

 

අවසාන ,ස්සj ,ස්ස ෙලෝක �සලාන තරගාවJය බල$න 
අ� ඔ�ෙකොම eයා. ඒ තරගාවJය  ජයගහණය කර$න අපට 
හැoයාව `zණා. න|0 ඒ +නෙ]I අෙ¦ සමහර ßඩකය$ 
ෙහොඳට ෙසGල2 කෙළේ නැහැ. හැබැj ßඩකෙය� ®ණාම හැම 
දාම ෙහොඳට ෙසGල2 කර$න බැහැ. සමහර �`ක"ව$ ෙහොඳට 
ෙසGල2 කරන අවස්ථා `ෙබනවා; fail වන අවස්ථාව$ 
`ෙබනවා. ප$t යව$න$ ෙහොඳට ප$t යවන අවස්ථා 
`ෙබනවා; fail වන අවස්ථාව$ `ෙබනවා. ඒක තමj ßඩාව 
oය$ෙ$.  

 

රාජÐය ,දNාලෙ] ·කv ක�ඩායෙ2 ඒ කාලෙ] �ට� 
opening batsman ඉරා$ ,කමර0න මහ0මයා ෙ2 සභාෙ) 
ඉ$නවා. එCමා ෙබොෙහොම ෙහොඳට තා�ෂ�කව ප$tවට පහර 
ෙදන ßඩකෙය�. හැබැj �aත ඕවර තරගවලI එCමාට සමහර 
opening batsmenලා වාෙ\ හjෙය$ පහර ෙද$න බැහැ; ඉතා 
ඉ�ම�$ පහර ෙද$න බැහැ. හැබැj එCමාෙ\ ·කv 
තා�ෂණය ඉතාම ෙහොඳj. මා �ත$ෙ$ රාජÐය ,දNාලෙය$ 
මෑත ඉ`හාසෙ] }� ®( ෙහොඳම ආර2භක �`ක" එCමා 
oයලාj. එCමාෙ\ ෙ{ශපාලනය ස2බ$ධෙය$ මට එෙහම 
ohම ඇගැ¹ම� නැහැ. න|0 එCමා රාජÐය ,දNාලෙ] ·කv 
ක�ඩායෙ2 opening batsman ෙලස ෙසGල2 කළා. එCමාෙ\ 
සෙහෝදරයා වන aෙෂG මෙ\ classmate. 

 
ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� �ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
සෙහෝද[ය? 

 
ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �லா
 ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

නැහැ. මGJ, aෙෂG. [බාධා opම�] අ� oය$ෙ$ aෙෂG 
oයලා. එCමා pastor ෙකෙන� ෙ$. ඒක මම ද$නවා.  

 
අෙ¦ ßඩකය$ ෙහොඳට ෙසGල2 කළාම ඒ අය ෙහොඳj oයන 

එක0, ෙකොෙහේ+ හ[ අසා�ථක ®ණාම ඒ අය තරග පාවා t$නාද 
oයලා සැක මC කරන එක0 අසාධාරණj. අෙ¦ ßඩකය$ට 
ක®"0 එෙහම කරලා නැහැ. [බාධා opම�] 

 

ග" ග" ග" ග" ෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතා    
(மா��மி� ேஜா
 அமர�க)  
(The Hon.  John Amaratunga)  
නැ¸ h�ෙ]යනැ¸ h�ෙ]යනැ¸ h�ෙ]යනැ¸ h�ෙ]ය....    எ��தா�. 
rose. 

 

 
ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �லா
  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

මම ග" ෙජෝ$ අමරCංග ම$gCමාට බාධා කෙළේ නැහැ ෙ$.  

VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

Order, please! He is not giving way. 

 
ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �லா
  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

මම ග" ෙජෝ$ අමරCංග ම$gCමාට බාධා කෙළේ නැහැ. 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, අ��න රණCංග ßඩකයාෙ\ 
නායක0වෙය$ b0 අෙ¦ ·කv ක�ඩායම World Cup එක 
+kවාට පස්ෙසේ හතර වතාව� World Cup finals ද�වා ආ� 
ක�ඩායම�. ඕස්ෙ�Jයාව හැ"( ෙකොට ෙලෝකෙ] ෙවන 
ohම ක�ඩායම� එෙහම ·කv ෙලෝක �සලාන අවසාන මහා 
තරග හතරකට පැaණ නැහැ. ඕස්ෙ�Jයාව World Cup finals  
ද�වා පැa�යා ,තර� ෙනොෙවj, ඒෙගොGල$ ෙලෝක 
�සලානය +ð අවස්ථා0 වැTj. ඕස්ෙ�Jයාව හැ"( ෙකොට 
World Cup finals ද�වා ඒ ,�යට ආ� ක�ඩායම� ෙලෝකෙ] 
ෙවන නැහැ. ,,ධ අවස්ථාවල, ,,ධ ßඩා අමාතNව"$ යටෙ0, 
,,ධ ·කv පාලක ම�ඩල යටෙ0 අෙ¦ ·කv ක�ඩායම 
අවසාන මහා තරගය ද�වා ආවා. ඒක ජයගහණය� ෙනොෙවjද? 
අෙන� hයiම ක�ඩාය2 අfභවා අවසාන මහා තරගයට ඒම 
ජයගහණය� ෙනොෙවjද? ජයගහණය�ම තමj.  

 
අවසාන මහා තරගය එක ක�ඩායම� +නනවා; එක 

ක�ඩායම� පර+නවා.  හැබැj `ෙබන ෙවනස අ� 
පාoස්තානෙ]I ඕස්ෙ�Jයාව පැM{tවාම ක®"0 ඕස්ෙ�Jයාවට 
ඇ±Gල +. කෙළේ නැහැ, ඕස්ෙ�Jයාව තරග පාවා t$නා oයලා.  
එෙහම කර$න බැහැ. එෙහම කළ bC0 නැහැ. ෙ2 ,ස්සj ,ස්ස 
තරගාවJෙ]I අ� අවසාන මහා තරගයට ආවාට පස්ෙසේ 
ඕස්ෙ�Jයාk නායකයා වන ෙ£J o)වා, ·ස් ෙ\G out කර 
ග0ෙතො0 ලංකාව +k2 oයලා. ඕස්ෙ�Jයාk ක�ඩායම ·ස් 
ෙ\Gව දැ�ෙ� ඒෙගොGල$ෙ\ තරගෙ] ජයගහණයට h� 
බාධාව හැ�යටj. අවසාන මහා තරගෙ]I ·ස් ෙ\G ඉ�මනට 
out ®ණා. ·ස් ෙ\G ඉ�මනට out ෙවලා ලංකාව +kවා න2, 
එෙහම න2 ඉ`$ බට�ර ඉ$Iය ෙකොෙද) ìප0වල කv�ය 
ඒෙගොGල$ෙ\ පා�Jෙ2$Cවල oය$න ඕනෑ, ·ස් ෙ\G තරග 
පාවා t$නා oයලා. එක රට� ෙනොෙවj, රටවG Ðපය� එකC 
ෙවලාj ඒෙගොGල$ෙ\ ක�ඩායම හැෙද$ෙ$. ඒ රටවල අය 
එෙහම oය$ෙ$ නැහැ. ෙමොකද ·ස් ෙ\i0 සා�ථක වන 
අවස්ථා `ෙබනවා; අසා�ථක වන අවස්ථා `ෙබනවා.  

 
ලh0 මාJංග oය$ෙ$ ලංකාෙව$ }� ®( ජාතN$තර 

මvටෙ2 ßඩකෙය�. ඔ� තමj ,ස්සj ,ස්ස තරගාවJ Cළ 
තවම ෙලෝකෙ] ඉ$න ෙහොඳම ප$t යව$නා. ඔ�ට එක දවස� 
වැMtණා. එතෙකොට ඔ� තරග පාවා t$නා වනවාද?  

 
�මාර ධ�මෙසේන ,�ශ්චයකාරCමා දැ$ ෙලෝකෙ] h�න 

ෙහොඳම ,�ශ්චයකාරCමා ®ණා. හැබැj ෙ2 දැ$ ෙසGල2 කරන 
Champions League  තරගාවJය Cළ එCමා ෙදන සමහර ¥$t 
වැM+j. 
 

 Replay දැ2මාම ෙපෙනනවා වැර+j oයලා. න|0 
වැර+j oයලා �මාර ධ�මෙසේන ෙහොර කරනවාද? නැහැ. 
මෙහේල ජයව�ධන oය$ෙ$ වර�, -�ට අ®"t ගණනාවකට 
ෙපර- ෙලෝකෙ] ෙහොඳම ·කv නායකයා හැ�යට ස2මාන 
ලබ� නායකයාj. එක match එක� පැරtණාම ඒ නායකයා 
ප� බhනවාද? දැ$ ෙසGල2 කරන Champions League T20 
තරගාවJෙ] Delhi Daredevils ක�ඩායමට නායක0වය 
ෙද$ෙ$ ඔ�j. ෙබොෙහෝ ,ට ඒ Delhi Daredevils ක�ඩායම 
ජයගාë ක�ඩායම ෙව$න ��ව$. ඒ ක�ඩායෙ2 
නායකයා මෙහේල ජයව�ධනj. ඒක ලංකාවට ආඩ2බරය�.  
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[ග" Tලා$ ෙපෙ�රා  මහතා] 
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VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඒ �සා  මම ෙ2 කාරණය 
දo$ෙ$, ,"{ධ ප�ෂෙ] සමහර උද,ය ඡ$ද පැරtණාම ෙ2ක 
�සා පැරtණා, ෙ2ක �සා පැරtණා oයලා ෙහේC ෙහොයනවා 
වාෙ\ වැඩ� oයලාj. ක2�bට� §Gමාv oයj, අර §Gමාv 
oයj, ෙ2 §Gමාv oයj. ප�ෂ අතර මැ`වරණ ෙනොෙවj, එක 
ප�ෂෙ] නායක නාjකාෙවෝ ෙතෝර$න eයාම0 පැරtණාම ගG 
ගහනවා ෙ$. සමහර උද,ය පරාජය භාර ග$න බැ[ව ගG 
ගහනවා. ඒ �සා ෙමවැ� ත00වය� `ෙබනවා.  

 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඒ �සා අෙ¦ රෙv 
Ð�`නාමය ෙවkෙව$ සහ අෙ¦ රෙv ßඩාව ෙවkෙව$, -රෙv 
Ð�`නාමය0 ආර�ෂා කර ග�a$- රටට ජයගහණ ෙගනා� ෙ2 
·කv ßඩකj$ ස2බ$ධෙය$ අ� සැක �ත$න ෙහොඳ නැහැ. 
සැකය� මC opමම ඒ ද�ෂ ßඩකj$ට කර$නා ° 
අපහාසය�; අපරාධය�. එෙහම සැක මC opම අසාධාරණj. 
ෙමොකද,  ෙලෝකෙ] ·කv ෙසGල2 කර$නා ° අෙන� රටවG 
හා සංස$දනය කරන ,ට ඒ ßඩකj$ ෙ2 රට ෙවkෙව$ 
ෙසGල2 කර අවසාන මහා තරග පහකට ආවා. එක� +k2. 
හතරo$ අk�රෙයෝ ®ණා. අද ~ ලංකාව තමj ඕව� පණෙහේ 
ෙලෝක අk�රෙයෝ. ඒ වාෙ\ම 20-20 ෙලෝක අk�රෙයෝ. 
ඉ$+යාව ඕව� පණෙහේ �රෙයෝ; 20-20 ෙමො�0 නැහැ. බට�ර 
ඉ$Iය ෙකොෙද) ßඩකය$ 20-20 �රෙයෝ; ඕව� පණහ ෙමො�0 
නැහැ. හැබැj, ~ ලංකාව 20-200 අk�රෙයෝ; ඕව� පණෙහ0 
අk�රෙයෝ. අ� ඒ ෙදෙ�ම world runners-upලා. ඒ oය$ෙ$ 
අ� තමj consistent. ඕව� පණහ ෙ)වා, 20-20 ෙ)වා අ� තමj 
consistency `යා ෙගන `ෙබ$ෙ$. එෙහම ක�ඩායමකට ෙ2 
ෙචෝදනාව එGල opම වැර+j. 

 

සමහර අය ග" අ��න රණCංග ම$gCමාට කැමැ`j. 
එCමාෙ\ සෙහෝදරයා වන �ශා$ත රණCංග මහ0මයා තමj 
අෙ¦ ·කv පාලක ම�ඩලෙ] ෙGක2.  ග" අ��න රණCංග 
ම$gCමා ෙ)වා, �ශා$ත රණCංග ෙ)වා, "ව$ රණCංග 
ෙ)වා, -මට සංජය රණCංග මහ0මයා ගැන ඒ කථාව oය$නට 
බැහැ- ෙ2 රණCංග ප®ලම අ� ද$නා ,�යට ලංකාෙ) ·කv 
ෙවkෙව$ මහා ,ශාල ෙමෙහය� කළ අයj. ·කv ෙසGල2 
කරලා, පාලක ම�ඩලවලට ඇ,Gලා ,,ධ ආකාරයට ,ශාල 
ෙමෙහය� කළ අයj. හැබැj ග" අ��න රණCංග ම$gCමා 
ස$ධාන ආ�;ව පැ0ෙ0 ඉ$න ,ට ·කv පාලක ම�ඩලෙ] 
සභාප` වන ,ට, එCමා ෙහොඳ නැහැ.  අෙ¦ පැ0ෙ0 ඉ$න 
කාලෙ] එCමා ·කv පාලක ම�ඩලෙ] සභාප` ®ණා. 
එතෙකොට ෙ2 පා�Jෙ2$Cෙ) ,වාදවලI එCමා ෙහොඳ නැහැ 
o)වා. එCමා සභාප` කාලෙ] ඒ කටbC හ[යට කර$ෙ$ නැහැ 
oයන අදහh$ පා�Jෙ2$Cෙ) ,තර� ෙනොෙවj 
පා�Jෙ2$Cෙව$ �ටI0, මාධN සාක�ඡාවලI0, ßඩා 
සාක�ඡාවලI0 ,,ධ අවස්ථාවලI එCමාට ,,ධ ෙචෝදනා එGල 
කළා. එCමා ,"{ධ ප�ෂයට eයාට පස්ෙසේ එCමා ෙහොඳ ®ණා. 
එCමාෙ\ සෙහෝදරයා වන �ශා$ත රණCංග මහ0මයා  -පාලක 
ම�ඩලෙ] ෙGක2Cමා- එCමා ෙහොඳ නැහැ. ඇj ෙ2? ඒ ,�යට 
පාට ක�ණාT දාලා ßඩාව +හා බල$න එපා. ඒ �සා මම 
,ෙශේෂෙය$ම ෙ2 ෙවලාෙ) oය$ෙ$ -[බාධා opම�] 
    
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

Hon. Minister, please conclude your speech. 
    
ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �லா
  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

ෙහොඳj, මම අවස$ කරනවා VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�.  

ග"  ෙජෝ$ අමරCංග මැ`Cමා oය$ෙ$ මම ඉතාම ආදරය 
කරන, ෙබොෙහොම ෙහොඳ ßඩකෙය�. 

VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ෙමොන ßඩාවටද? 
 
ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා ( ( ( ( ßßßßඩා අමාතNඩා අමාතNඩා අමාතNඩා අමාතNCමාCමාCමාCමා)))) 
(மா��மி� மஹி*தான*த அ+,கமேக - விைளயா!", ைற அைம'ச�) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of  

Sports ) 

හැම ßඩාවකටම. 

 
ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �லா
  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

මම ද$නා ,�යට එCමා ෙමපමණ වයස්ගත ෙවලා0 සමහර 
ßඩාවලට අ�ට0 වඩා ද�ෂj. එCමා ෙබොෙහොම ද�ෂ 
ßඩකෙය�. එ�ස0 ජා`ක ප�ෂෙ] ඉ$න අයෙග$ මම ඉතාම 
ආදරය කරන ßඩා�¤ ම$gවරෙය�. මම එCමාට oය$ෙ$, 
ඔබCමා ෙවන ෙවන අය ෙදන ල( ක$න එපා oයලාj. 

 
ග" ග" ග" ග" ෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතා    
(மா��மி� ேஜா
 அமர�க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 

මම o)ෙ) රෙv `ෙබන ආ$ෙදෝලනය ගැනj. 
 
ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �லா
  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

ඔබCමා ල( ක$න එපා. ෙමොකද, අෙ¦ ßඩක ßTකාව$ 
කවදාව0 ëෙන$ව0 තරග පාවා ෙද$න �තනවා oයලා මම 
�ත$ෙ$ නැහැ, ඒ අයෙ\ performances  +හා බැiවාම.  

 

ග" අ§0 ෙපෙ�රා ම$gCමා ෙ2 වාෙ\ ,වාදවල කථා 
කර$න ඕනෑ. ෙමොකද, එCමා ළඟI පා�Jෙ2$Cවට ඇ,Gලා, 
අෙන� අi0 පා�Jෙ2$C ම$gව"$ hයi ෙදනා අfභවලා 
දැ$  ,ප�ෂෙ] �ෙයෝජN සං,ධායකCමා ෙවලා h�න �සා. 
එCමා අෙන� අයට ඉහB$ තනC" ලබා ෙගන ඉ$නවා. එCමා 
තනC" ලබා ගැ�ෙ2 ඒ  ßඩාෙ) ඉතාම ෙහො�$ �යැෙලනවා. 
ඒ �සා එCමා හැම එකකටම කථා කළාට කම� නැහැ. එCමා 
කථා කර$න ඕනෑ. ��ව ෙසේනhංහ ම$gCමා, හ[$ පනා$t 
ම$gCමා වැ� ද�ෂ, අi0 ම$gCම$ලාට වඩා  ඉතා ෙහො�$ 
අ§0 �. ෙපෙ�රා ම$gCමා ල�( Mස් කරa$, හෙ] ඒවා, 
හතෙ� ඒවා ගහa$  ,ප�ෂෙ] �ෙයෝජN සං,ධායක ®ණා. ඒ 
අkව එCමාෙ\ ල�( ලබා ගැ�ෙ2 ෙ)ගය ඉතාම ෙහොඳj. ඒ 
�සා එCමාෙ\ ßඩාව එCමා කර ෙගන eයාෙ). එCමා ඒ ßඩාව 
ෙහොඳට කර ෙගන යනවා. එෙහම නැ`ව ඔය වැෙ³ කර ග$න0 
බැහැ ෙ$. එෙහම ෙ$ද, ��ව ෙසේනhංහ ම$gCම�? හැබැj  
ග" ෙජෝ$ අමරCංග ම$gCම�, දැනටම0 සමහර ßඩාවල 
අපට වඩා ද�ෂක2 ෙප$වන, ඔබCමා වාෙ\ ෙබොෙහොම 
ßඩා�¤,  ඔබCමා වාෙ\ පRණ ම$gවරෙය� ෙ2 ෙවලාෙ) 
අෙ¦ ·කv ßඩකය$ ෙදස සැකෙය$ බැ¤ම ඒ තර2 ෙහොඳ 
ව$ෙ$ නැහැ. 

 

ග" ග" ග" ග" ෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතා    
(மா��மி� ேஜா
 அமர�க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
මා ßඩකය$ ගැන o)ෙ) නැහැ.  ඒක වැර+ මතය�.  

 
ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �லா
  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, මම ද$නවා- 

701 702 



පා�Jෙ2$Cව 

VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 
දැ$ ඔබCමාෙ\ ඉ�ම අවස$ කළ bCj. 

 
ග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතාග" Tලා$ ෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி�  �லா
  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ව�තමාන ßඩා ඇම`Cමා ගැන මම ද$නවා. මං� 

ව$�ආර�A oයන ෙබො�hං ßඩකයාට  Gold Medal  එක 
ලැzණා. හැබැj, තහන2 උ0ෙ0ජක ග0තාය oයන  ෙචෝදනාවට 
ඒ ßඩකයා වැර+කාරයා ®( ගම$ ඇම`Cමා පැය 24$ ඒ 
ßඩකයා තහන2 කළා. ව�තමාන ßඩා ඇම`Cමා0 ද�ෂ 
ßඩකෙය�. අෙ¦ ආ�; ප�ෂෙ] ඉ$න, ඕනෑම ßඩාව� සඳහා 
ද�ෂක2 ෙප$°  ßඩකෙය�. රාජÐය ,දNාල ෙ] �ට� මෙ\ 
යහ�ෙව�.  [බාධා op2]මම ද$නවා, එCමා සෑම ßඩාවකIම 
ෙබොෙහොම ßඩා�Jj.    
 
ය2oh ෙකෙන� තහන2 උ0ෙ0ජක අරෙගන, 

,,ධාකාරෙ] වැර+ වැඩ හරහා  ßඩා කරනවා න2 
අ�වා�යෙය$ම එCමා ඒ �Bබඳව කටbC කරනවාය oයන 
,ශ්වාසය අපට `ෙබනවා.  ඒ ආ0ම ,ශ්වාසය `ෙබනවා. හැබැj, 
අෙ¦ ·කv ßඩකය$ට අෙගෞරව වන ,�යට, ඒ අයෙ\ 
ßඩා�¤භාවයට අෙගෞරවය� වන ,�යට ඒ අය තරග පාවා 
t$නාය    - match fixing  කළාය - oයන ෙචෝදනාව ෙකොjම 
අවස්ථාවකව0 ෙමොන බලාෙපොෙරො0C `යා ෙගන ෙහෝ  
ëනයo$ව0 කළ bC නැහැj oයන එක මා ෙම�I oය$න 
කැමැ`j.  

 
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 4444....45454545]]]]    

    
ග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතාග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතාග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතාග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතා    
(மா��மி� ல/ம
 கிாிஎ1ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�,  ,ස්සj-,ස්ස ·කv ෙලෝක 
�සලාන අවසාන තරගය පරාජය Rම ගැන ßඩාවට ආදරය කරන 
හැම ෙකෙන�ම ඉතාම කනගා1 ®ණා. මම Tලා$ ෙපෙ�රා 
ඇම`Cමා o)ව සමහර ක"( එ�ක එකඟ ෙවනවා. එCමා 
o)වා වාෙ\ අවසාන මහා තරගවලට අ� හතර වතාව� ෙ0[ලා 
`ෙබනවා. ඒ �සා අෙ¦ ßඩකය$ෙ\ ද�ෂතාව ගැන සැකය� 
ෙහෝ පශ්නය� නැහැ. ඒ අයට හැoයාව, ද�ෂතාව `ෙබනවා. 
න|0 අ� බල$න ඕනෑ, අ� අවසාන තරග හතරකට ඇ,Gලා 
පැරෙද$ෙ$ ඇj oයලා.  මම අෙ¦ ග" ඇම`Cමාට 
ෙපෞ{ගJකව0 ෙ2 ගැන o)වා. Vලාසනා"ඪ ග" ම$gCම�, 
අපට Test වර2 ලැz( කාලෙ] අෙ¦ ක�ඩායමට ��(ව ලබා 
ෙද$න ගැp ෙසෝබ�ස් මහ0මයා ෙග$°වා. එCමා ෙලෝකෙ] 
ඉ$න ෙහොඳම C$ ඉ[ය) ßඩකෙය�. ඔ� ෙග$°වා.   
 
ඊ ළඟට, අෙ¦ ßඩකය$ෙ\ මනස හද$න ඕනෑ, we should 

strengthen them mentally. ඒක �ඟ ෙදන�ට අමතක ෙවලා 
`ෙබනවා. මම ග" ඇම`Cමාට ෙපෞ{ගJකව0 ෙ2 ගැන o)වා. 
ßඩකය$ෙ\ මනස හද$න එ�දහස් නවhය අ¬ ගණ$වල 
·කv පාලක ම�ඩලයට ෙගනාවා WT ෙව£ස්ට� oයලා 
ජාතN$තර ෛවදNවරෙය�. ඔ� අෙ¦ ක�ඩායම0 එ�ක 
අ®"t o�පය� වැඩ කළා.   When we obtained Test status, to 

strengthen our cricketers mentally, the then Cricket Board 

brought down Dr. Rudi Webster. 

 
දැ$ බල$න, ෙ2 WT ෙව£ස්ට� ගැන `ෙබන ,ස්තර. ඔ� 

අ®"t ගණනාව� අෙ¦ ක�ඩායම0 එ�ක වැඩ කළා. න|0 

අෙ¦ ~ ලංකා ·කv ආයතනට අද එෙහම ෙකෙන� නැහැ. අෙ¦ 
~ ලංකා ·කv ආයතනය ßඩා �� හදනවා. ඒක ෙහොඳj, නරකj 
oය$ෙ$ නැහැ. න|0 මට ෙපෙනන ,�යට අ� ෙ2 අවසාන 
තරග හතර පැරtෙ� අෙ¦ ßඩකය$ෙ\ මනස හදලා නැ` 
�සාj. ඒ �සා අෙ¦ ßඩකය$ෙ\ මනස හද$න ඕනෑ.  ඒ අවශN 
,ෙශේෂඥ ෛවදN උපෙදස් `zෙ� නැහැ.  මම ෙ2 oයන WT 
ෙව£ස්ට� oයන �{ගලයා අ®"t ගණනාව� අෙ¦ ·කv 
ක�ඩායම0 එ�ක වැඩ කළා.  ෙ2 මෑතකI නැවත ඔ�ෙ\ 
ෙසේවය ලබා ෙගන `ෙබනවා. ඒ ස2බ$ධ වා�තාව� `ෙබනවා.  

 
I quote:  
 
“Rudy Webster to help Kolkata Knight Riders. Seventy-two-year-

old sports psychologist.. 

 

 - He is a sports psychologist.  

 
..Dr. Rudi Webster, who worked with World Cup winning West 

Indies captain Clive Lloyd in the 1970s, would help Kolkata Knight 

Riders in the upcoming IPL season  5 beginning on April 4.  
 
Announcing the appointment, KKR in a statement on Monday said 

Dr. Webster would be the mental skills coach and  

would play an important role in the team’s scheme of things. 
 
 ‘We are delighted welcome Dr. Webster. I am sure he will add to 

the strength and play an important role in taking KKR to the next 

level of performance,….” 

 
ප� eය IPL තරගාවJෙ]I ෙ2 WT ෙව£ස්ට� oයන මෙනෝ 

ෛවදNවරයා පා,�A කරලා Kolkata Knight Ridersලා IPL  
තරගාවJය +kවා.  මට ෙපෙනන ,�යට අෙ¦ ·කv 
ßඩකය$ෙ\ ද�ෂතාව ගැන පශ්නය� නැහැ.  න|0 
¥රණා0මක තරගවලI ඒ ßඩකය$  ෙ\ මනස හැIමට, ඒ අවශN 
ෛවදN උපෙදස් ලබා Iමට අෙ¦ ·කv ආයතනය  වැT 
උන$tව� ද�වා නැහැ. ඉ`$ ඒක කර$න oයලා මම 
ඉG¤ම� කරනවා. 

 
 ප� eය ඒවා අ� අමතක කර|. අනාගතය උෙදසා ෙහෝ ෙ2 

,ෂය ගැන අවෙබෝධය� `ෙබන උද,ය ෙගනැ,0 අෙ¦ 
ßඩකය$ෙ\ මනස හද$න අවශN සහෙයෝගය ලබා ෙද|.  
 
දැ$ ·කv ආයතනෙ]  Interim Committee එක� තමj 

`ෙබ$ෙ$ ග" ඇම`Cම�. Interim Committee එක ප0 
කර$න තරගය� `zණා. න|0 එතැන ෙමොක�ද ®ෙ� oයා 
ත|$නා$ෙසේලා ද$ෙ$ නැහැ. මම ත|$නා$ෙසේෙග$ 
අහ$ෙ$, ඇj ඇම`වරයා ඒ වගÐම භාර ග$ෙ$?  
�ලවරණය� `යලා ·කv  ආයතනයට  ඕනෑ ,�යට 
සභාප`වරෙය� ඇC� �ලධා[ ම�ඩලය� ප0 කර ග$ෙ$ 
ඉඩ හැ[ෙයො0 ඔබCමා  �දහස්. දැ$  Interim Committees ප0 
කරනවා. එතැන වරද� ®ෙණො0 ඔබCමාට තමj ඒ 
ෙදෝෂාෙරෝපණය එ$ෙ$.  eය වතාෙ) �ලවරණය� `zණාට 
ඒක �ලවරණය� ®ෙ� නැහැ. ඔබCමා ද$නවා, ක�ඩායම� 
බලහ0කාරෙය$ වාෙ\ ඉව0 කළ බව. ඇj, ඒ වගÐම 
ඇම`වරයා භාර ග$ෙ$? එම �සා මම ඔබCමාට  oය$ෙ$ 
�ලවරණය� `ය$න oයලාj. �ලවරණය� `යලා ßඩා 
සමාජවලට අවශN,- [බාධා opම�] ලබන අ®"{ෙ{ `£බාට eය 
වතාෙ) කර� වැෙ³ කර$න එපා.  [බාධා opම�] eය වතාෙ) 
�ලවරණය� `£බාට, බලපෑ2 කරලා ක�ඩායම� ඉව0 කළා 
ෙ$.  [බාධා opම�]  ප� eය ඒවා අමතක කර$න. මා 
ඔබCමාට oය$ෙ$, conduct an election and let the Clubs 

elect whom they want. Why must you take the 

responsibility?  Interim Committee  එක ප0 කරනෙකොට0 
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ඔබCමා තමj ඒක ප0 කර$ෙ$.  �ලවරණය� `යනෙකොට 
බලපෑ2 කරලා අෙන� ක�ඩාය2 ඉව0 කළාම ඒෙ� 
ෙදෝෂාෙරෝපණය එ$ෙ$0 ඇම`වරයාට. අ$න එම �සා මම 
ඉG¤ම� කරනවා �ලවරණය� `ය$න, ßඩා සමාජවලට 
අවශN අය ප0 කර$න ඉඩ හ[$න oයලා.  

 

අ� ඕව� 50 සහ 20  තරගවලට ෙහොඳ ද�ෂතාව� දැ�°වාට 
අපට |� ලංකාවම ෙවලා ග$නා ßඩා තරගය� නැහැ. If you 

take Australia, there is the Sheffield Shield which covers the 

whole of Australia.  ඉ$+යාව ග0ෙතො0,  you get the Ranji 

Trophy and the Duleep Trophy which covers the whole of 

India. ඒ වාෙ\ |� රටම ෙවලා ග$නා ßඩා තරග අපට නැහැ. 
ඔබCමා ද$නවා, අෙ¦ ·කv ßඩාව ෙකොළඹට පමණj �මා 
ෙවලා `ෙබ$ෙ$. අ� Test වර2 ලබලා දැ$ අ®"t ,h 
ගණන� ෙවනවා. න|0  අෙ¦ Test Cricket  ßඩාව ඒ තර2 
ෙහොඳ ත00වයක නැ` බව ඔබCමා �Bග$නවා. අ� 
ඕස්ෙ�Jයාවට e�$ තවම Test Match එක�ව0  +නලා නැහැ. 
එම �සා මා ඔබCමාට oය$ෙ$ |� රටම ෙවලා ග$නා ßඩා 
තරග ඇ` කර$න oයන එකj. පාෙ{�ය වශෙය$ මධNම 
පළාත ග0ෙතො0 මධNම පළාතට Cricket Team එක� ඉ$න 
ඕනෑ.  
 

 ද�( පළාතට ඉ$න ඕනෑ. �"ණෑගලට ඉ$න ඕනෑ. 
එතෙකොට ඒ ක�ඩාය2වලට පාෙ{�ය සහෙයෝගය 
ලැෙබනවා. ඉ$+යාව ගැන බැiෙවො0 Bombay Team  එක 
ඉ$නවා; Delhi Team එක ඉ$නවා; Tamil Nadu Team එක 
ඉ$නවා; ක�ණාටක Team  එක� ෙවනම  ඉ$නවා. ඉ`$ 
එතෙකොට පාෙ{�ය සහෙයෝගය ඒ ක�ඩාය2වලට 
ලැෙබනවා. මධNම පළාතට ෙවනම ක�ඩායම� ඉ$නවා 
න2 |� මධNම පළාතම ඒ ක�ඩායම �1පස ඉ$නවා. 
එපමණ� ෙනොෙවj ßඩා තරග නරඹ$න$ ගැන බැiෙවො0, 
අද ·කv ßඩාව ෙකොළඹට පමණ� �මා ෙවලා `ෙබන �සා 
,ෙශේෂෙය$ම �ට පළා0වල අය ෙ2 තරග නැර�මට එනවා 
අ;j. There must be a regional competition covering the 

whole island if we are to improve cricket in Sri Lanka.  
එම �සා ෙ2 කාරණා �ක ඉ+[ප0 කරa$ මා නැවත වර� 
oයනවා, දැ$ ෙව�ච ෙ{වG ®ණා; අපට ඒක ආප� හරව$න 
බැහැ oයලා.  මා කJ$ o)වා වාෙ\ අනාගතෙ]I ඒ අවශN 
,ෙශේෂඥ සහෙයෝගය  අෙ¦ ·කv ක�ඩායමට  ලබා ෙද$නය 
oයා මා ඉGලනවා. 

 
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 4444....54545454]]]]    
    

ග"ග"ග"ග"    ශා$ත බ�ඩාර මහතාශා$ත බ�ඩාර මහතාශා$ත බ�ඩාර මහතාශා$ත බ�ඩාර මහතා    (மா��மி� சா*த ப�டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�,  ,ෙශේෂෙය$ම අද +න 

ඉ+[ප0 කර `ෙබන සභාව කG තබන අවස්ථාෙ) ෙයෝජනාව 
ස2බ$ධෙය$ වචන o�පය� කථා කර$නට අවස්ථාව ලබා Iම 
�Bබඳව මා ස්C`ව$ත ෙවනවා.  ඇ0ෙත$ම අද ·කv ßඩාව 
CB$ අෙ¦ රටට  ,ශාල Ð�`ය� අ0 ෙවලා `ෙබනවාය oයන 
එක අ� ක®"0 �Bග$නා කාරණය�. අ� අහලා `ෙබන 
,�යට, අ� දැන ග0C ,�යට 1948 ඩ$ක$ වjv oයන 
ßඩකයා අෙ¦ රට ෙවkෙව$ පථම ඔJ2�� පද�කම 
ෙගනාවාj$ ප�ව ·කv ßඩාව  ආර2භ ෙවලා, �යවෙර$ 
�යවර ඉ+[යට e�$ ඒ ඒ රාජN පාලන කාලය$ CළI  ·කv 
ßඩාව ව�ධනය කර$න ,ශාල සහෙයෝගය� ලබා I `ෙබනවා.  

 
,ෙශේෂෙය$ම 1996 I අපට හැoයාව ලැzණා ෙලෝක 

�සලානය +නා ග$න. ඒ ස2බ$ධෙය$ කථා කරනෙකොට අෙ¦ 
�ට� ·කv නායක ග" අ��න රණCංග ම$gCමා ගැන මත� 
කර$න  ඕනෑ. එCමාෙ\ නායක0වෙය$ bC ඒ ක�ඩායම 

අ ෙ¦ රටට   ෙලෝක �සලානය +නා ග$න සම0 ®ණා.  මම �තන 
හැ�යට අෙ¦ ෙ2 �ංA ~ ලංකාව ගැන සමහර රටවGවලට e�$ 
කථා ක ළාම ෙලෝක h`යම  බලලා තමj ~ ලංකාව ෙකොතැනද 
`ෙබ$ෙ$ oයා හÕ$වා ෙද$න ��ව$ ®ෙ�. ඒ මvටෙ2 
`z( ~ ලංකාව  �Bබඳව ජාතN$තර වශෙය$ කථාබහට ල� 
ෙව$න තර2 අෙ¦ ·කv ßඩාව පධාන ෙහේCව�  ®ණාය oයන 
කාරණය අ� ක®"0 ද$නවා.  
 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඒ  වාෙ\ම  නැවත0 අෙ¦ 
රෙv නාමය ජාතN$තරයට ෙග� ය$න �ස$`කා ජයhංහ 
ßTකාව ඉමහ0 ° කා�ය භාරය� ඉ1 කළා.  ආhයාk 
මvටෙම$, ද�( ආhයාk මvටෙම$, ෙපොt රාජN ම�ඩ¤ය 
මvටෙම$ අ� ජයගහණ  අ0 ප0 කර ග0ත0 |� ෙලෝකයම 
�Bග$නා ඔJ2�� තරගෙය$ ජයගහණය කරලා [I 
පද�කම� අෙ¦ රටට ලබා ෙද$නට �ස$`කා ජයhංහ 
ßTකාව සම0 ®ණා. ඒ වාෙ\ම |J$  ෙ2 සභාෙ) කථා කළා 
වාෙ\ම ක�ඩාය2  ßඩා ෙ)වා, මලල ßඩා ෙ)වා ඒ 
hයGලCB$ අපට ෙලෝක  මvටෙ2 අfෙයෝගා0මක 
ක�ඩායම� බවට ප0 ෙව$න,  එෙහම නැ0න2 ෙහොඳ 
තරගය� Iලා අk �රය$ බවට, �රය$ බවට ප0  ෙව$න, ~ 
ලංකාව අ��0 රටවGවලට අfෙයෝගය� බවට ප0 ෙව$න 
තර2 ව�තමානෙ] `ෙබන එකම ßඩාව තමj ·කv ßඩාව. ඒ 
�සා තමj අෙ¦ රෙv ජා`ක ßඩාව ෙවොJෙබෝG ®ණ0, අද 
ජන�යම ßඩාව හැ�යට අ� hයi ෙදනාම ·කv ßඩාවට ආදරය 
කර$ෙ$. ඒ �සාම තමj ,ප�ෂෙ]  ග" ෙජෝ$ අමරCංග 
ම$gCමා ,h$ අද ෙ2 ෙයෝජනාව පා�Jෙ2$Cවට ෙගනGලා, 
ෙ2 ෙයෝජනාව කථාබහට ල�  කර$න අවස්ථාව�  කර ග$න 
ඇ0ෙ0.  
 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඒ වාෙ\ම  ,ෙශේෂෙය$ අ� 
ෙ2 කාරණය0 මත� කර$න ඕනෑ.  ��"t ප[+ අෙ¦ අ§0 �. 
ෙපෙ�රා ම$gCමා ෙබෝලය ගහෙගන, ගහෙගන ඇ,Gලා 
අ$`මට රාජප�ෂ ප®ල ළඟ තමj ඒක නැවැ0®ෙ]. එතැනට 
තමj ෙගනාෙ). අ�  දැ�කා ප� eය කාලෙ]I ෙ2 රෙv 
තස්තවාදය  �මා  කර$නට යන ගමෙ$I0 ඇ0ෙත$ම සමහර 
ෙ{ශපාලනඥය$ ඒකට කැමැ` ®ෙ� නැහැ oයලා.  

 
තස්තවාදය �මාවට ප0 කළාට පස්ෙසේ Ð�`ම0 රජය�, -

ආ�;ව�- ෙ{ශපාලන ප�ෂය� බවට අෙ¦ රජය ප[ව�තනය 
ෙවj oයලා ෙගොඩා� අය බෙය$ ��යා. ඒ වාෙ\ම තමj 
සමහර අවස්ථාවල ·කv ජයගහණය CBk0 ෙ2 ආ�;වට, 
ෙ{ශපාලන නායක0වයට ය2 oh පසාදය� ඇ` ෙවj oයලා 
�ත ය�$ ඒ ජයගහණය ෙනොලැzෙණො0 ෙහොඳj oයලා �තන 
ක�ඩාය2 ඉ$නවා. එවැ� අවස්ථාවකට උදාහරණය� තමj 
ෙ2 ළඟI අවස$ ®( ,ස්සj ,ස්ස ෙලෝක �සලාන ·කv 
තරගාවJය පරාජය Rම. අ§0 �. ෙපෙ�රා ම$gCමා ෙ2 
පරාජයට ෙහේCව, රාජප�ෂ ප®ෙG වැM{ද�, රාජප�ෂ ප®ල 
තමj ෙ2ක යට ඉ$ෙ$ oයන ෙචෝදනාව� එGල කළා. 
ඇ0ෙත$ම ßඩාව නාමෙය$ අ� ඒවා ෙහළා දo$න ඕනෑ. 
,ෙශේෂෙය$ම අ� මත� කර$ෙ$, අෙ¦ ජා`ක ·කv 
ක�ඩායම අපට ෙලො� අfමානය�ය oයන එකj. ඔ®$ට අෙ¦ 
ෙගෞරවය ෙද$න ඕනෑ. ßඩාව oය$ෙ$ හැම ෙ)ලාෙ)ම 
ජයගහණ උ"ම කර ග$න ��ව$ ෙදය� ෙනොෙවj. පරාජයට 
ප0 ෙවනවා. ඒ වාෙ\ම ජයගහණ අ0 ප0 කර ග$නවා. ඒක 
සාමානN ෙදය�.  
 

·කv ßඩාව ග0තාම අ� oය$ෙ$ එය අ,�ශ්Aත 
ßඩාව�ය oයලාj. අෙ¦ ග" Tලා$ ෙපෙ�රා ඇම`Cමා මත� 
කළා වාෙ\ අ� ඉහළම ජයගහණය ලබා ඊ ළඟ තරගාවJයට 
eයාම අ$ත පරාජයට ප0 ®( අවස්ථා `ෙබනවා. ඒක තමj 
·කv ßඩාෙ) හැ�. ·ස් ෙ\G oය$ෙ$ අ� ක®"0 ද$නා 
ßඩකෙය�. එදා අවසාන තරගය නරඹන ෙ)ලාෙ) ~ 
ලාංoකය$ හැ�යට අ� හැෙමෝම පා�ථනා කෙළේ ·ස් ෙ\Gව 
ඉ�මනට out ෙව$න oයලා. ·ස් ෙ\G ල�( Cනට out ෙවන 
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ෙකොට අපට �tම සCට� දැkණා. හැබැj ·කv ßඩාව 
අ,�ශ්Aත ßඩාව�ය oයන එක ඔ¦� කරa$ ෙවන0 
ßඩකෙය� ඉ+[යට ඇ,Gලා ඔ®$ෙ\ රට ෙවkෙව$, 
ක�ඩායම ෙවkෙව$ තරග කර ,ශාල ජයගහණය� ලබ$න 
��ව$ ල�( පමාණය� ලබා ග$න කටbC කළා.  
 

ඉ`$ ෙමය තමj ·කv ßඩාෙ) ස්වභාවය.  ජයගහණ ලබන 
ෙකොට අ� මG මාලා දමා අෙ¦ රෙv ·කv ක�ඩායම, ·කv 
ßඩකj$ �Bග$නවා වාෙ\ම පරාජයට ප0 ®ණාට පස්ෙසේ 
ඔ®$ට ෙචෝදනා එGල opම කළ bC කා�යය� ෙනොෙ)ය oයන 
එක අ� ෙ2 ෙවලාෙ) මත� කර$න ඕනෑ. අෙ¦ ·කv 
ක�ඩායම පරා§තය$ ෙනොෙවj. ඒ අය 20-20 ෙලෝක �සලාන 
·කv තරගාවJෙ] අk�රය$ ෙවලා `ෙබනවා. ඒ වාෙ\ම 
�aත ඕව� තරගවලI0 -ඕව� 50 තරගවලI0- අ� අk�රය$ 
බවට ප0 ෙවලා `ෙබනවා. ඒ oය$ෙ$  ෙලෝකෙ] ,ශාල 
තරගය� ෙද$න ��ව$ ·කv ක�ඩායම� බවට අෙ¦ ~ 
ලාංoක ·කv ක�ඩායම ප0 ෙවලා `ෙබනවා. ඒ �සා හැම 
ෙවලාෙ)ම ඔ®$ට අෙ¦ ෙගෞරවය,  පණාමය, �බ පැC2 එකC 
කළ bCව `ෙබනවා.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, අද අෙ¦ ජා`ක ·කv 

ක�ඩායෙ2 ඉ$න රංගන ෙහේර0 ßඩකයා මා �ෙයෝජනය කරන 
දඹෙද�ය මැ`වරණ ෙකොvඨාසෙ] ßඩකෙය�.  දඹෙද�ය 
ජනතාව හැ�යට, ස0  ෙකෝරළෙ] ජනතාව හැ�යට අපට ඔ� 
,ශාල ෙගෞරවය�.  

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 
එCමා Moors'  Club එකට නායක0වය t$නා. 
 
ග"ග"ග"ග"    ශා$ත බ�ඩාර මහතාශා$ත බ�ඩාර මහතාශා$ත බ�ඩාර මහතාශා$ත බ�ඩාර මහතා    (மா��மி� சா*த ப�டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ඔ). ඒ වාෙ\ම VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, අෙ¦ ·කv 

ක�ඩායම ප� eය 20-20 ෙලෝක �සලාන ·කv තරගාවJෙය$ 
පරාජයට ප0 වන ෙකොට අපට0 ඇ0තටම ෙලො� කනගා1ව� 
දැkණා; අපට ෙලො� tක� දැkණා. ඒ ,තර�  ෙනොෙවj. සමහර 
අය ඒ ෙ)දනාව උ�ලා ග$න බැ[ව �,තය නැ` කර ග0තා.  
සමහර අවස්ථාවල අෙ¦ ·කv ක�ඩායම පැරෙදන ෙකොට 
ඇතැ2 �{ගලj$ හෘදයාබාධ හැ+ලා �,ත�ෂයට ප0 ®ණා අ� 
දැකලා `ෙබනවා. ජනතාව Cළ ඒ තර2 ෙලංගCකම�, බැ¶ම�, 
ආදරය� ·කv ßඩාවට සහ අෙ¦ ßඩකය$ ෙවත `ෙබනවා. ඒ 
�සා ය2 oh අවස්ථාවක ඒ අය පරාජයට ප0 ®ණාට පස්ෙසේ 
ඔ®$ තරග පාවා t$නාය oයා ය2 ෙචෝදනාව� එGල කර$න 
�දාන2 ෙවනවා න2 ෙදපාර� �තලා ඒ ෙචෝදනාව එGල කර$න 
ඕනෑය oයන එක ෙ2 ෙවලාෙ) අ� මත� කර$න කැමැ`j.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ·කv ßඩාෙ) ප[පාලනෙ] 

ය2 ය2 t�වලතාව$ `ෙබ$න ��ව$. අ� ඉතාම0 ආදරය 
කරන ඒ වාෙ\ම ද�ෂ ඇම`වරය� තමj අද අෙ¦ රෙv ßඩා 
,ෂය භාර අමාතNවරයා හැ�යට කටbC කර$ෙ$.  ඒ තමj ග" 
ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ ඇම`Cමා. එCමාට භාර ෙදන ඕනෑම 
,ෂය� එCමාෙ\ ද�ෂතාව, හැoයාව මත ඉතාම සා�ථකව 
ඉ+[යට ෙගන යනවා. අද ßඩාෙ) ෙලො� ෙවනස� දo$න 
`ෙබනවා. අද වන ,ට ග2බද ßඩාව +b( කර$න කටbC කර 
`ෙබනවා.   
 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�,  ෙමෙත� වයඹ පළාෙ0 අපට 
ßඩා සංÐ�ණය� `zෙ� නැහැ.  ෙමෙත� ßඩා ඇම`ව"$ 

හැ�යට ක®"$ ��ය0, ක®"$ ßඩාවට උද) කළා o)ව0 
වයඹ පළාතට ßඩා සංÐ�ණය� නැහැ. හ[හම$ ��k2 
තටාකය� නැහැ. ෙ2 වන ෙකොට අ`ග" ජනා�ප`Cමාෙ\ 
උපෙදස් ප[+, අෙ¦ |� රෙvම hයiම පළා0වලට අංග ස2»�ණ 
ßඩා සංÐ�ණ ලබා ෙද$න0, සෑම +ස් �කයටම අංග ස2»�ණ 
ßඩාගාර  ලබා ෙද$න0 කටbC කර `ෙබනවා. ඒ ,තර� 
ෙනොෙවj. හැම පාෙ{�ය ෙGක2 ෙකොvඨාසයකටම එ� අංග 
ස2»�ණ ßඩා ��ය� ලබා ෙද$න0 අද වැඩ �Bෙවළ සකස් 
කර, |දG ප`පාදන ෙව$ කර දැ$ පළා0 o�පයක ඒ වැඩ 
�Bෙවළ ·යා0මක ෙවa$ පව`නවා. ඒ වාෙ\ වැඩසටහ$ 
රාÑය� එ�ක ග" ඇම`Cමා කටbC කර{I, අ� ඔබCමාෙග$ 
තව එක කාරණය� ඉGලනවා. ·කv පාලක ම�ඩලෙ] ය2 
ය2 ප[පාලන t�වලතා `ෙබ$න ��ව$. ඒවා �Bබඳව 
,ෙශේෂෙය$ ෙසොයා බලන ෙලස ඔබCමාෙග$ ඉGලා h�නවා. ඒ 
වාෙ\ම ඇතැ2 අය oයන ආකාරයට තරග පාවා Iම� ht ෙවලා 
`ෙබනවාද ය$න0 ග" ඇම`Cමා ඉතාම �පp�ෂාකාpව 
ෙසොයා බලා කටbC කරා, oයන ,ශ්වාසය අප Cළ `ෙබනවා.  
 

ග" ඇම`Cම�, ඔබCමා ෙ2 වන ,ට ��ත ¥$t ¥රණ 
o�පය� ෙගන `ෙබනවා. ,ෙශේෂෙය$ම තහන2 උ0ෙ0ජක 
භා,ත opම ස2බ$ධෙය$ අෙ¦ රෙv සමහර ßඩක 
ßTකාව$ට එෙර�ව �h ආකාරෙය$ ,නය ·යා0මක කර$න 
ඔබCමා කටbC කර `ෙබනවා. ඒ �සා ෙ2 �Bබඳව ,ප�ෂය  
එGල කරන ෙචෝදනාව, එෙහම නැ0න2 අෙ¦ ßඩකj$ ßඩාව 
|දලට පාවා t$නාය oයන කාරණය �Bබඳව ය2 සතNය� 
`ෙබනවාද oයා ෙසොයා බැ¤ම0 කා¤න අවශNතාව� ෙවනවා. 
අ� ,ශ්වාස කර$ෙ$ නැහැ, අෙ¦ රෙv ßඩකය$ ඒ ත00වයට 
ප0 ®ණාය oයා. න|0 එෙහම පශ්නය� නඟනවා න2 ඒ 
�Bබඳව ඔබCමාෙ\ ,ෙශේෂ අවධානය ෙයො| කරා, oයා අ� 
,ශ්වාස කරනවා.  

 
අද අප කනගා1 ෙවනවා, ෙමම ßඩාව |දලට හ� ෙව$න 

යන ත00වය ගැන.  ප� eය  20-20  ·කv  තරගාවJෙ]I  
,ශාල වශෙය$ ඔv1 අGලනවා අප දැ�කා.  ,ශාල |දG 
පමාණය$,  වාහන,  ඒ වාෙ\ම ෙනොෙය�0 ආකාරෙ]  ඔv1 
අGලා ෙමම ßඩාව ¬tව� බවට ප[ව�තනය  කර$න0  සමහර 
අවස්ථාවල  සමහර අය ¬දාන2 ෙවනවා අප දැ�කා.  ෙ2   ·කv 
ßඩාව ෙහෝ ෙවන0 ßඩාව�  |දG උපයන වNාපාරය� බවට 
ප0 ෙවනවා න2,  ¬tව� බවට ප0 ෙවනවා න2, ඔv1 අGලා  
ෙ2 CB$ |දG ෙසොයා ගැ�ෙ2 වNාපාරය� බවට ෙ2ක ප0 
ෙවනවා න2  ත"ණ ම$gව"$ හැ�යට අප  ඒකට ,"{ධ 
ෙවනවා.  ඒ  ,තර� ෙනොෙවj ග" VලාසනාWඪ ම$gCම�, 
ෙ2 රට �ෙයෝජනය කළ ßඩකෙය� හැ�යට මා එය 
ස2»�ණෙය$ම ෙහළා දoනවා.  සමහර රටවල  ෙමය �`ගත 
කර `ෙබ$නට ��ව$. න|0 අෙ¦ රෙv ඒක �`ගත කර 
නැහැ. එෙසේ �`ගත opම0 �t� නැහැ. ඒ �සා ඒ ආකාරයට 
කටbC opම  �t� ත00වය� ෙනොෙ)ය oයන  එක  ෙ2 
ෙවලාෙ) අප මත� කර$නට   කැමැ`j.  
 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, මා I�ඝ වශෙය$ කථා 
කර$නට බලාෙපොෙරො0C ව$ෙ$ නැහැ. ෙ2 ෙයෝජනාව0 
එ�ක ෙ2 කාරණය  මා ,ෙශේෂෙය$  oයා h�$නට කැමැ`j. 
ජාතN$තර වශෙය$ ඉ+[යට ය$නට ��ව$ ßඩාව� හැ�යට 
ඒ වාෙ\ම අප ගැන ෙලෝකෙ] කථාබහට ල� වන,  ෙලෝකෙ] 
අෙන�0  රටවලට අfෙයෝගය� එGල කර$න ��ව$ 
ßඩාව� හැ�යට ·කv ßඩාව  ඉ+[යට ෙගන යාම  සඳහා අප 
hයi ෙදනාෙ\ම  සහෙයෝගය  ලබා +ය bCව `ෙබනවා.  මෙ\ 
ෙපෞ{ගJක දැ�ෙ2 හැ�යට,  ,ෙශේෂෙය$ ßඩා ��( ක"ෙව�  
හැ�යට  මට oය$න `ෙබ$ෙ$ එදා අෙ¦ ßඩා ක�ඩායමට  
|�ණ ෙද$න `z(  ,�යට - ßඩා ක�ඩායමට අවශN  �t� 
ආකාරයට-  ඒ ක�ඩායෙ2  කළමනාකරණ  කටbC  �ක ht 
කර  ග$නට අපහ�තාව� ඇ` ®( බවj.  
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[ග" ශා$ත බ�ඩාර  මහතා] 
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ෙ2 තැ$වලI ßඩා ඇම`Cමාට  ,ෂය භාර ඇම`වරයා  
හැ�යට මැ+හ0 ව$නට  ��ව$  �මාව ෙමොක� ද oයා අප 
ද$ෙ$ නැහැ.   එම �සා ග" ඇම`Cමාට මැ+හ0 ව$නට  
��ව$ �මාව Cළ hට ෙමවැ� තැ$වලI  සහෙයෝගය ලබා 
ෙද$නට ��ව$  ®ෙණො0 ෙ2 ත00වය$ අවම කර ග$නට 
��ව$කම ලැෙ£,.   ඔබCමා ද�ෂ ඇම`වරෙය� හැ�යට  ෙ2 
පැන නැ¸ `ෙබන ක"(0 එ�ක අෙ¦ ·කv ßඩාව තව tරට0  
ශ�`ම0 කර, අප දැ$  ලබා  ෙගන `ෙබන ජාතN$තර 
ජයගහණ තවtරට0 ශ�`ම� කරa$  ඉ+[යට ෙගන  ය$න0,  
ඒ CB$ අෙ¦  රටට Ð�`ය� ඇ` කර ෙද$න0  නායක0වය 
ග$නය oයන ෙගෞරව×ය ඉG¤ම කරa$ මම �හඬ ෙවනවා.  

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 
ඊළඟට ග" `ලංග �ම`පාල ම$gCමා. 

 
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 5555....07070707]]]]    
    
ග" `ලංග �ම`පාල  මහතාග" `ලංග �ම`පාල  මහතාග" `ලංග �ම`පාල  මහතාග" `ලංග �ම`පාල  මහතා    
(மா��மி� தில�க 4மதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, අද  ෙමම  ,වාදයට  එ�  
Rමට අවස්ථාව� ලැHම ගැන මම පථමෙය$ම සC1 ෙවනවා. 
ග" ෙජෝ$ අමරCංග ම$gCමා ,h$ ඉ+[ප0 කර  `ෙබන  
ෙමම සභාව කGතබන  අවස්ථාෙ)  ෙයෝජනාව ,ශාල වශෙය$  
ආ$ෙදෝලනයකට ල� ෙවනවාය oයා තමj  මා hත$ෙ$.  
ඒකට VJක ෙහේCව  ෙමයj.  එCමා ෙමම ෙයෝජනාව ඉ+[ප0 කර 
`ෙබ$ෙ$ ෙ2  ආකාරෙයkj. "මෑතක hට ßඩා �ෙෂේතෙ] 
මහ0 ආ$ෙදෝලනයකට ල� R ඇ`  පශ්නය�  න2 තරග  පාවා 
Iමj. ෙලෝකය �රා ,ෙශේෂෙය$ ·කv ßඩාව ස2බ$ධෙය$  
තරග පාවා Iෙ2  ෙචෝදනාව එම ßඩාෙ) ßඩකය$ට පමණ� 
ෙනොව ,��"ව$  ෙකෙර� පවා එGල R ඇත.  ෙමම ෙචෝදනාව 
ලංකාෙ) ·කv ßඩාව ෙකෙර� මහ0 අපÐ�`යo. ·කv 
ßඩාෙ) උ{ගත R ඇ` ෙමම අවාසනව$ත ත00වය...."  යනා+ 
වශෙය$ එCමා ෙයෝජනාෙව$ oයනවා. ෙ2 ආකාරෙ] 
ෙයෝජනාව� ඉ+[ප0 කරa$ ෙමම ක`කාව ෙ2 සභාෙ) ආර2භ 
opෙම$ ෙ2  උ0තpතර සභාෙ) ම$gවරය� හැ�යට  එCමා 
කර `ෙබ$ෙ$ අෙ¦ ·කv ßඩකj$ට0, ßඩාවට0  
අපහාසය�,  එෙහම නැ0න2 ඔ®$ට ය2  oh අපÐ�`� ෙගන 
ඒම�ය oයන  එකj මෙ\ ෙපෞ{ගJක මතය. 
 
VලාසනාWඪ   ග" ම$gCම�, සමහර,ට ෙ2 ෙයෝජනාව 

ඉතාම ෙහොඳ ෙ�තනාෙව$ එCමා ෙගන එ$නට ඇ`. එCමා ෙ2   
ßඩාව නරඹ$ෙන� හැ�යට, ෙ2 ßඩාවට ආදරය කරන 
ෙකෙන� හැ�යට අවංකව ෙ2 ෙයෝජනාව ෙගන එ$නට ඇ`.  
න|0 ෙමම ස්ථානයට ෙමම  ෙයෝජනාව ෙගන ඒම Cළ ෙමම 
උ0තpතර සභාෙ) සාමා§කය$ හැ�යට - ම$gව"$ හැ�යට- 
රට Cළ සංවාදය� ඇ` ෙවනවා,  අෙ¦ ßඩකය� ßඩා කර$ෙ$ 
|දලට ,  අෙ¦ ßඩාව පාවා Iමටය  oයා.  එම �සා අ� ��Gව 
කGපනා කර බැiෙවො0,   අෙ¦ ජා`ක ක�ඩායම,  ඒ ßඩකj$ 
,ශාල කැපRම� කර, මහ$h ෙවලා  තම$ෙ\ රට �ෙයෝජනය 
කරනවා.  
 
මට කJ$ කථා කළ ග" Tලා$ ෙපෙ�රා ඇම`Cමා පැව¬ 

ආකාරයට, ඒ වාෙ\ම  ග" ශා$ත බ�ඩාර ම$gCමා කථා කළ 
ආකාරයට  I�ඝ වශෙය$ පැය ගණ$ ෙ2 ගැන කථා කර$නට 
��ව$, අෙ¦ රෙv ßඩාවට ,ෙශේෂෙය$ ·කv ßඩාවට අෙ¦ 
ßඩකj$  කර `ෙබන ෙසේවය ගැන. න|0  ඔ®$ව සැකයට 
භාජනය කරa$ෙ2 ක`කාව ඇ` opෙ2 `ෙබන හා�ය  ගැන 
අ�  බල$නට ඕනෑ.  

ෙලෝක �සලාන ·කv තරගාවJයක අවසාන වටයට එන 
එක ෙකොපමණ අමා"ද oයලා අ� ද$නවා. අවසාන වටයට 
ආවාට ප�ව පළ| තැනට ෙහෝ ෙදවැ� තැනට ප0 වනවා. 
සාමානNෙය$ ය2 oh රට� අවසාන වටයට පැa�යාම ඒ රෙv 
ජනතාව Cළ ෙලො� උන$tව�, ඒ වාෙ\ම බලාෙපොෙරො0Cව� 
ඇ` ෙවනවා, අෙ¦ ර ට ක¦ එක ග$නවා oයලා; ජයගහණය 
කරනවා oයලා. ඒක අ� අ®"t ගණනාවක අ0 දැÐෙම$ 
ද$නවා. අෙ¦ රට quarter-final එකට ෙ0ෙරන ෙකොට ඇ` වන 
උන$tවට වඩා, ඒක +නලා semi-final එකට එන ෙකොට 
a��$ Cළ ෙකොපමණ උන$tව� ඇ` ෙවනවාද oයලා අ� 
ද$නවා. ඊට පස්ෙසේ අවසාන මහා තරගයට - final match එකට - 
ආවට පස්ෙසේ, අවසාන මහා තරගය +නලා රටට ,ශාල 
ෙගෞරවය�, අfමානය� ෙගෙන$න ඒ ක�ඩායම0 එ�ක |� 
රටම ෙපළ ගැෙහනවා. ඒක අෙ¦ රෙv ,තර� ෙනොෙවj 
ෙලෝකෙ] ඕනෑම රටක රටට ආදරය කරන ජනතාව කරන 
ෙදය�. අවසාන මහා තරගයට ඇ,Gලා ජයගහණය කර$න බැ[ 
®ණාම ෙබොෙහොම කනගා1වට ප0 ෙවනවා.  අප Cළ ඒ වෙ\ 
ප`·යාව� - reaction එක� -  ඇ` ෙවනවා. 

 
මට මතකj, ආ�. ෙපේමදාස ßඩාංගනෙ] පැවැ` ෙටස්v 

තරගයකI සන0 ජය¬[ය මහ0මයා ල�( 290� ගහලා 
ෙනොදැR �ට� අවස්ථාව.  පළ|වැ� දවෙසේ තරගය නරඹ$න 
ෙපේ�ෂකෙයෝ 300�ව0 ��ෙ] නැහැ. අ� �කv ප0 |දණය 
කරලා `zෙ�0 නැහැ. න|0 ප�වදා අපට ßඩාංගනෙ] hයiම 
ෙ\v1 ,වෘත කර$න h{ධ ®ණා, බය$ ලාරාෙ\  ෙලෝක 
වා�තාව සන0 ජය¬[ය මහ0මයා කඩj oයලා; ඒ වා�තාව }ඳ 
දාලා තරගය +නj oයලා ප�වදා උෙ{ ෙපේ�ෂකෙයෝ 30,000කට 
අ�ක පමාණය� ආ�. ෙපේමදාස ßඩාංගනයට ඇ,Gලා ��යා. ඒ 
a�ස්� රස්සාවට ය$ෙ$ නැ`ව �වා; දමා ෙගන ඇ,Gලා, 
රස්සාවට eය අය උෙද$ම මා" ෙවලා ඇ,Gලා |� 
ßඩාංගනයම අC" ht" නැ`ව �"ණා. ඒක තමj තම$ෙ\ 
රට �Bබඳව `ෙබන හැ¸ම; ඒක තමj තම$ෙ\කම, අෙ¦කම.  

 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඒ වාෙ\ම ප� eය 20-20 
තරගාවJයට0 අ� ආෙ) +නj oයලා. ක®ද පර+$න ය$ෙ$? 
ඒක �1පස ය2 oh වරද� ෙවනවා න2, ය2 oh උපකම�J 
වැඩසටහනo$ Öඨ වNාපාරය� ෙවනවා න2, එෙහම නැ0න2 
ය2 oh ෙකෙන� තරග පාවා Iමට මැ+හ0 ෙවලා `ෙබනවා න2 
ෙ2 කòකාව ෙදස බලන ෙකොට ඒක අපට පැහැ+Jව අවෙබෝධ 
කර ග$න බැ[ ෙවනවා. 
 

මම කැමැ`j, ඔබCම$ලාෙ\ අවධානය ෙයො| කර$න, 
1998 I හැ$h ෙකො$ෙ� මහ0මයාෙ\ පශ්නය ෙදසට. 
එතෙකොට මම ~ ලංකා ·කv පාලක ම�ඩලෙ] සභාප`; 
ආhයාk ·කv ස2ෙ2ලනෙ]0 සභාප`. හැ$h ෙකො$ෙ� 
oය$ෙ$ ෙලෝක »§ත ßඩකෙය�. ෙනGස$ මැ $ෙඩලා 
මහ0මයා ද�( අ�කාවට �දහස ලබා ග0තාට පස්ෙසේ South 
Africaවල }� ®( bග �"ෂෙය�. ඔ®$ �Cෙ) ෙනGස$ 
මැ $ෙඩලාට පස්ෙසේ හැ$h ෙකො$ෙ� මහතා ඒ රෙv නායකයා 
ෙවj oයලාj. |� රටම ෙපළ ගස්ව�, ජනතාව ෙබොෙහොම ආදයර 
කර�, ,ශාල වශෙය$ ෙගෞරවයට පාත ®ණ ßඩකෙය� එCමා. 
එCමාට තරග පාවා Iම� ගැන ෙචෝදනාව� ආවා. පළ|වැ� 
වතාවට ඔ�ෙග$ ඇ�වාම o)වා, ඒ තරග පාවා Iමට තම$ 
ස2බ$ධ නැහැ oයලා. ඔ� ෙගදර e�$ ෙහොඳටම හැ�වා. 
පස්ෙසේ o)වා, ඔ�ට පාෙපො�චාරණය� කර$න ඕනෑ oයලා. 
ඔ� ඇ,Gලා o)වා, තරගය පාවා I� හැ�. ·කv ßඩාවට ආදරය 
කරන |� ෙලෝකයාම කනස්සGලට ප0 ®ණා.  
 

හැබැj, එදා ඒ රෙvව0 ෙලෝකෙ]ව0 ෙ2 සඳහා ·යා0මක 
ෙව$න �`ය� `zෙ� නැහැ; ජාතN$තර ·කv ක®$hලෙ] 
- ICC එෙ� - �`ය� `zෙ�0 නැහැ. ඊට පස්ෙසේ 2000 
ව�ෂෙ]I අi0 �`ය� ෙගනැGලා, ICC එෙ� Anti-
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පා�Jෙ2$Cව 

Corruption Unit oයලා ෙවනමම අංශය� ��1වලා, 
එංගල$තෙ] Interpol එෙ� �ට� ද�ෂම �{ගලයා වන Sir Paul 

Condon මහ0මයාව එ� අධN�ෂවරයා හැ�යට ප0 කරලා ඒක 
භාර t$නා. |� ෙලෝකය �රාම පp�ෂණ පැවැ0°වා. හැම 
රටකටම ආරාධනා කළා, උද® කර$න oයලා. ඒ ෙවලාෙ) 
ෙනොෙය�0 වා�තා ආවා. ඒ වා�තාවJ$ ඔ¦� ®ණා, ßඩකj$ 
,ශාල පමාණය� ඒකට ස2බ$ධj oයලා. ඒ ඒ රටවGවJ$ 
ඉG¤ම� කළා, �`ය ·යා0මක කරලා අදාළ ßඩකj$ට 
ද�ව2 කරන ෙලස. ඒෙ� ප`ඵලය� හැ�යට පාoස්තානෙ] 
ස¤2 මJ� මහ0මයාට, ඒ වාෙ\ම ඇෙල� ස්1වv මහ0මයාට 
පශ්න ඇ` ®ණා. ඒ වාෙ\ම තරග පාවා Iම �සා ෙමොෙහොම³ 
අස"�$ මහ0මයාව ඉ$Iය ක�ඩායෙම$ ඉව0 කළා. ඒ 
යනාI වශෙය$ ,ශාල �[ස� එ�ක 2000 ඉඳලා 2004, 2005 
ෙවන ෙකොට �`ය ·යා0මක කරලා ෙලෝක ·කv ßඩාවට 
ෙව$න යන අග`ය වැළැ�Rමට අවශN ප� }ම හැtවා. 

 
ඊට ප�ව  ජාතN$තර ·කv ක®$සලෙය$ Anti-

Corruption Unit එක Anti-Corruption and Security Unit 

oයලා ෙවනස් කළා. ඒකට ෙහේCව පp�ෂණ කර$න රටකට 
eයාම, ඒ පp�ෂණවල පළ| වැ� වටෙ]  ෙතොරC" ලබා ගැ�ම 
සඳහා ෙපො¤hය0, ඒ වාෙ\ම රහhගත වා�තා ගැ�ම සඳහා 
ආර�ෂක අංශය�0 අවශN Rමj.   

 
අද තරගාවJයකට කJk0, තරගාවJය CළI0  �ල ල0, 

 �ල ෙනොල0 වශෙය$ �ලධා[$ ,ශාල පමාණය�  තරගය 
සඳහා ෙයො| කරනවා.  ඒ අය ßඩකය$ට උපෙදස් ෙදනවා. ඒ 
ßඩකය$ට උපෙදස් Iලා ෙපළ ගස්වනවා. ෙමවැ� ෙදය� 
කෙළො0 තම$ට ht වන ෙ{,  තම$ෙ\ රටට ht වන  ෙ{, 
තම$ෙ\ ප®ලට ht වන ෙ{ ගැන දැkව0 opෙ2 වැඩසටහ$ 
`ෙබනවා.  මා �තනවා ,ෙශේෂෙය$ම 2003, 2004 ව�ෂ 
වනෙකොට ලංකාෙ) ßඩකj$ට ඒ ගැන ෙහොඳ දැkම� `zණා 
oයලා. ෙ2 වාෙ\ ෙදයකට තම$ සහභාe ®ෙණො0, තම$ තරග 
පාවා Iමකට එකඟ ®ෙණො0 තම$ට ht වන ,$නැ�ය 
ෙමොක�ද oයන එක ගැන ඔ®$ දැන ෙගන h�යා. ඒ වාෙ\ම 
·කv පාලක ම�ඩලෙ]0 ෙ2 ෙවkෙව$ ෙවනම අංශය� 
හදලා ඒ අයට ෙතොරC" ලබා t$නා.  

 
මට මතකj දැනට ස` ගණනාවකට ඉස්සර ෙවලා ෙලෝක 

�සලාන තරගය ලංකාෙ) පව0ව$නට ඉස්සර ඒ ගැන 
ෙනොෙය�0 වා�තා ආවා.  

 
අෙ¦ ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ ඇම`Cමා අප0 එ�ක 

ඒ ස2බ$ධව කථා කළා. අපට o)වා, අෙ¦ ඉ`හාසෙ] අ0 
දැÐ2 එ�ක වා�තාව� ෙද$න oයලා.  එCමා o)වා, සෑම 
ßඩාවකම ßඩකj$ට ෙවනමම Anti-Corruption Unit  එක� 
ප0 කර$නට ඕනෑය oයලා. ඒ �Bබඳව මා එCමාට ස්C`ව$ත 
ෙවනවා. ෙ2 වනෙකොට0 ඒ �Bබඳව එCමාෙ\ අවධානය ෙයො| 
කරලා ෙවනමම උපෙදස් ලබා ෙගන එCමා ෙබොෙහොම රහhගතව 
එම උපෙදස් අkව ·යා කර `ෙබනවා.  ය2 ßඩාව� 
ස2බ$ධෙය$ ෙමොක� හ[ අග`ය�, අසාධාරණය� ht වනවා 
න2, ඒ සඳහා Anti-Corruption Unit එක�, එෙහම නැ0න2  ඒ 
�Bබඳව ෙසොයා බැ¤ම සඳහා  ෙවනම වරල0 ක�ඩායම� 
ෙයොදවා ßඩා �`ෙ] ය2 ෙර.ලාh CB$ කටbC කර ඒ hයiම 
ßඩාව$ ශ�`ම0 කර$නට එCමා ¥$t කර `ෙබනවා. ඒ ගැන 
ග" ඇම`Cමාට ස්C` කර$නට මා ෙමය අවස්ථාව� කර 
ග$නවා.  

 
ෙ2 bගය �රා  ßඩකj$ෙ\ තරග පාවා Iම �Bබඳව ආ� 

වා�තා ICC එෙ� දැ$ `ෙබනවා. ත|$නා$ෙසේලාට ඒවා 

බල$න  ��ව$. මා ළඟ `ෙබනවා Bertrand de Speville ෙ\ 
වා�තාව. ෙ2 අ®"{ෙ{ |G කාලෙ] I - ජනවා[ මාසෙ] I - 
තමj ෙ2 වා�තාව �ට ®ෙ�. මා එය  සභාගතසභාගතසභාගතසභාගත* කරනවා.  
 

 “A Review of the Anti-corruption Arrangements of the 

International Cricket Council” යන මාතෘකාව යටෙ0   
ව�තමාන ෙලෝකෙ] තරග පාවාI2, තරගයට �,�2, තරගය 
සඳහා ෙයI h�න ප[පාලන �ෙෂේතෙ]  hයi ෙදනා ·යා0මක 
,ය b0ෙ0 ෙකොෙහොමද oයන ක"( ගැන ෙම� ස2»�ණෙය$ 
සඳහ$ වනවා.  තරග පාවා Iම ගැන පමණ�, ඔv1 ඇG¤ම ගැන 
පමණ� ෙනොෙවj ෙ2 වා�තාෙ) `ෙබ$ෙ$.  තව පැ`කඩ� 
`ෙබනවා.  තරගය �ඵG වනෙකොට  ඒකට අkගාහකය$ එනවා. 
ඒ අkගාහකj$ කැමැ`j තම$ෙ\ ßඩකයා ෙහොඳ පh{�ය� 
ලබනවාට; තම$ෙ\ ßඩකයා ෙහොඳම ප$t යව$නා වනවාට; 
තම$ෙ\ ßඩකයා  තරගාවJෙ] Rරයා වනවාට. ෙමොකද, ඒ හා 
සමානව බැ��ච "�යG ෙකෝ� ගණන� ව�නා ඔ®$ට අවශN ඒ 
marketing එක, එෙහම නැ0න2 තම$ෙ\ වNාපාරෙ]  
පව�ධනය සඳහා එj$ අවස්ථාව� ලැෙබනවා.  ඔv1 ඇG¤ම 
වාෙ\ම,  ය2 ය2 ,�ෙ] manipulations  උපෙයෝe කරෙගන 
ßඩාවට පැaෙණන අkගාහකය$ +[ම0 කර$නට0 ßඩාව 
�සා ය2 oh පැ`කඩ� ,වෘත වනවා oයලා ෙ2 වා�තාෙ) 
oයනවා.  
 

ෙලෝකෙ] බ�තරය� -hයයට 98�- තරග පාවාI2 ගැන ෙ2 
වා�තාෙ) සඳහ$ ව$ෙ$ illegal bookmaking oයලාj.   ඒ 
වාෙ\ම එම වා�තාෙ) `ෙබනවා, එංගල$තය, ඕස්ෙ�Jයාව, 
South Africa යන රටවJ$ ඒ �Bබඳ ohම වා�තාව� ඇ,Gලා 
නැහැj oයලා. ඒ රටවල `ෙබ$ෙ$ �තNkÖලව තරගවලට 
ඔv1 ඇG¤ෙ2 වNාපාරj. දැ$ ෙම�I සඳහ$ කර$ෙ$ ඒ 
�තNkÖල ෙනොවන අය, �තNkÖල අය0 එ�ක ය2 oh |දG 
�වමා"ව� කරලා,  නැ0න2 ඔv1 අGලලා වක කමයo$ ඒ 
ßඩකj$ ෙහෝ ßඩාෙ) ෙයI h�න �ලධා[$ අGලා ෙගන ඒ 
අයට ය2 oh  |දල� ලබා Iලා කරන පාවා I2 ගැනj. ඒ �සා 
ෙම�I illegal betting හා legal betting oයන ෙකොටස පැහැ+Jව 
ෙව$ ෙව$ වශෙය$ හÕනා ෙගන `ෙබනවා. මම oය$න ඕනෑ, 
ලංකාව ෙ2 වන ෙකොට තරගාවJ රාÑය� පව0වා `ෙබන රට�; 
,ෙශේෂෙය$ම අවසාන තරග පව0ව� රට�; ෙලෝක �සලාන 
තරග පව0ව� රට�; ඒ වාෙ\ම triangular  එෙහම නැ0න2 
quadrangular  තරග පව0ව� රට� බව. ICC එෙ�ව0 Asian 
Cricket Council  එෙ�ව0 වා�තාවලට අkව ohම අවස්ථාවක 
ලංකාෙ) ßඩකය� ෙහෝ �ලධා[ය� ලංකාව Cළ තරගය� පාවා 
Iම� ස2බ$ධෙය$ වා�තා ෙවලා නැහැ.  ය2 oh වා�තාව� 
`zණා න2 `ෙබ$ෙ$ ලංකාෙව$ �ට උ0සාහය� දරා `ෙබන 
බවටj. නැ0න2 |දලට තරග පාවා Iම� ®ණා න2 ඒ ගැන 
සඳහ$ ව$ෙ$ ලංකාෙව$ �ටj.  අ®"t `හ� `ස්ෙසේ ෙ2 
�ෙෂේතෙ] ෙමවැ� පශ්න ඇ` ®ණාය, ඒ ඇ` ®ණ පශ්න ,සඳා 
ග$න ICC එකට ය$තණය� `zෙ� නැහැ oයලා ෙ2 ICC 
වා�තාෙ) පැහැ+Jව oයනවා.   
 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඒ වාෙ\ම සඳහ$ කළ bCම 
ෙ{ තමj,  ප� eය අ®"t පහෙළොව ,ස්ස `ස්ෙසේ එ� +න තරග 
hය ගණන� වැT ෙවලා `ෙබන බව. අවම වශෙය$ ෙටස්v 
තරග 8� ,තර හැම රට�ම ßඩා කරනවා. එතෙකොට රටවG 
10� oය$ෙ$ තරග 100� ,තර. එ� +න තරග ,ශාල 
සංඛNාව� `ෙබනවා. මා �තන හැ�යට හැම රට�ම ඒ සඳහා 
ßඩා කරනවා. ඒ සංඛNාව 300කට 400කට වැT ඇ`. T20  
oයලා අiෙත$ ආ� තරග0 එ�ක බැiවාම ප� eය අ®"t 8 
Cළ තරග පමාණය hයයට 500o$ වැT ෙවලා `ෙබනවා.  
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[ග" `ලංග �ම`පාල  මහතා] 

*  *  *  *  �සත්කාලෙ] තබා ඇත�සත්කාලෙ] තබා ඇත�සත්කාලෙ] තබා ඇත�සත්කාලෙ] තබා ඇත....    
*  �னிைலய�தி	 ைவ�க�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 
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න|0 තරගවලට `z( ෙ2 අfෙයෝගය, තරග පාවා Iම �Bබඳව 
`z( ෙචෝදනා බැiෙවො0 ඒවා ,ශාල වශෙය$ අ; Rම� ෙවලා 
`ෙබනවා.  

 
වා�තාවලට අkව හැ$h  ෙකො$ෙ� මහ0මයාට පස්ෙසේ, 

ළඟI දැනට අ®"t ෙදකකට ,තර කJ$ පාoස්තාන ßඩකෙය� 
වැර+ක" බවට ඔ¦� ®ණාට පස්ෙසේ ßඩකය$ සෘ�ව ෙ2 
පාවාI2වලට ස2බ$ධ ®( බව� ෙහෝ ද�ව2 කළ බව� 
ව�තමාන bගෙ] අපට දැන ග$නට ලැ}ලා නැහැ. අ$`ම 
තරගාවJෙ]I ,�ශ්චයක"ව$ හය ෙදෙන� ගැන ඉ$+යාෙව$ 
වා�තාව� ඇ,Gලා `ෙබනවා. අපට ඒ ගැන ෙසොයා බල$න 
h{ධ ෙවනවා. ඒක �සා අ� �තනවා, ෙමවැ� ක"ණ� ගැන 
ග" ඇම`Cමා ßඩා අමාතNාංශෙ] අදාළ �ලධා[$ හා ·කv 
පාලක ම�ඩලය0 එ�ක සාක�ඡා කරලා ය2 oh අ; පා;ව� 
`ෙබනවා න2 ඒ ගැන ෙසොයා බලා ·යා කරj oයලා. ඒ වාෙ\ම 
·කv පාලක ම�ඩලය ෙ2 වන ෙකොට0 දැk2 Iලා `ෙබනවා,  
ඔ®$ දැkව0ව ෙ2 ගැන ohම වා�තාව� ලැ}ලා නැහැ; ohම 
ෙචෝදනාව� නැහැj oයලා. හැබැj, ය2 oh �{ගලය�ෙ\ 
නම� සඳහ$ ෙවලා `ෙබනවා න2 ඒ �{ගලයා ස2»�ණෙය$ම 
�ෙදොස් කර �දහස් කරන ෙත� ��ව$ න2 ජාතN$තර 
තරගවJ$ ඒ අයව  ඈ0 කර$න පාලක ම�ඩලය ෙ2 වන 
ෙකොට0 ¥රණය කරලා `ෙබනවා. ඒක තමj අෙ¦ වා�තා අkව 
සඳහ$ව `ෙබ$ෙ$. වග Ðම� ඇ` රජය� හැ�යට, වග Ðම� 
ඇ` ඇම` ෙකෙන� හැ�යට, ඒ වාෙ\ම පාලක ම�ඩලය 
හැ�යට ohම ෙහේCව� නැහැ, ohම බලාෙපොෙරො0Cව�0 
නැහැ, ය2 oh �{ගලෙය� වරද� කළා න2, වරදකට 
සැකක"ෙව� න2, ඔ®$ සැක ස�තව හැh[ලා `ෙබනවා න2 
ඒ ෙවkෙව$ ·යා0මක කර$න ඕනෑ ·යා මා�ගය ෙනොග$න. 
ෙමොකද, ෙ2 වන ෙත� ආ hයiම ෙතොරC"වJ$ අවසාන 
වශෙය$ �B}� ව$ෙ$ එ�ෙකෝ පාoස්තානෙ], ඉ$+යාෙ) 
නැ0න2 මැද ෙපර+ග zoක"ෙව� නැ0න2 තරග පාවා Iමට 
ස2බ$ධ ක�ඩායම� CB$ ය2 oh ෙදය� ®ණා oයලාj. 
නැවත0 මා අවධානය ෙයො| කරව$නට කැමැ`j, ෙ2 
ßඩකය$ෙ\ පැ0ත ගැන.  

 
මට මතකj, 1996 I අ� ෙලෝක �සලානය +kව කාලය. 

1995 I මම ·කv පාලක ම�ඩලෙ] උප සභාප`. අ� බැiවා,  
අපට ෙලෝක �සලානයට ය$න ��ව$ ෙකොෙහොමද oයලා. ඒ 
දවස්වල අ� ෙගR2 කරන ෙකොට ßඩකය$ට ෙග®ෙ) අපට -
·කv පාලක ම�ඩලයට- ලැෙබන |� |දJ$ ෙකොටස� 
පමණj ග" ඇම`Cම�. න|0 අද ඒ ßඩකය$ට ,ශාල |දල� 
සෘ�ව ෙගවනවා. ඒ ßඩකය$ට ෙගවනවා වාෙ\ම ඔ®$ට ෙ2 
"�යG ෙකෝ� ගණනක ආදායම පාලනය කර ගැ�ෙ2 හැoයාව 
අවශN ෙවනවා. මම �තනවා, අෙ¦ ර ෙv ආ�òක ත00වය0 
එ�ක අෙ¦ රෙv ආදාය2 ත00වය0 එ�ක බැiවාම |� 
ලංකාෙ)ම ßඩාවට ෙගවන පමාණෙය0 අෙ¦ ජා`ක මvටෙ2 
ඉ$න ßඩකය$ට ෙගවන පමාණෙය0 ය2 oh සංෙශෝධනය� 
,ය bCj oයලා.  

 
ග" ඇම`Cම�, ඒ ස2බ$ධෙය$ ඔබCමාෙ\ අවධානය 

ෙයො| කර$න oයලා අ� ඉGලා h�නවා. ßඩකය$ තරග ව+න 
ෙකොට සංස$දනා0මකව ඒ අයට සාධාරණ |දල� ෙගවනවා. ඒ 
තමj win bonus එක ෙහව0 තරගය� ජයගහණය කළාම 
ඔ®$ට ෙගවන |දල. තරගාවJෙය$ තරගාවJයට ,ගහ කරලා, 
,ගණනය කරලා ය2 |දල� අj$ කරලා ඒක ෙගවනවා.  
 

දැනට අ®"t හත අටකට ඉස්සර ෙවලා ßඩකය$ෙ\ 
සංගමය� ඇ,Gලා ඒ ප[පාලනය අතට අරෙගන ,ශාල �ඩනය� 
ඇ` කළා. එ�I ßඩකය$ �ෙයෝජනය කර� අය ෙවkෙව$ 
පාලක ම�ඩලය එකඟතාවකට ආවා ඒ ෙගR2 කර$න ඕනෑ 
oයලා. ßඩකය$ට ෙගවන එකට අ� කැමැ`j. ඒක ගැන අපට 

පශ්නය� නැහැ. න|0 ෙ2 රෙv  අ®"{දකට `ෙබන 
ßඩකය$ෙ\ ආදායම0, කලාපෙ]ම තරගාවJෙය$ `ෙබන 
ආදායම0 එ�ක බැiවාම ඒ ßඩකයා එදා ßඩකයා තම$ෙ\ 
|� ශමයම දාලා ලංකාවට ßඩා කරනවා ෙවkවට අද hයයට 
Ðය�ද ඔ� |� ශමයම ෙයොදවලා ලංකාවට ßඩා කර$ෙ$ 
oයලා බැiවාම -ඔ�ට ජාතN$තරෙය$ ලැෙබන තරගාවJවJ$ 
එන ආදායම ගැන අපට පශ්නය� නැහැ. න|0 ෙ{�ය වශෙය$ 
අෙ¦ ßඩාව පව0වාෙගන ය$න න2 ßඩකය$ෙ\ අෙ¦ 
පළ|ෙව� ෙපළ අෙ¦ ßඩා සමාජවල ßඩා කරන Premier ·කv 
ßඩාව ෙ{�ය ·කv සංචාර ෙ2 hයGල බැiවාම-  අපට "A" 
ක�ඩාය2 `ෙබනවා; වයස 19$ පහළ ක�ඩාය2 `ෙබනවා; 
වයස 23$ පහළ ක�ඩාය2 `ෙබනවා. ඒවා නඩ0C කර$න 
ඕනෑ. ඒවා බලා ග$න ඕනෑ. ඒවාට ��(ක"ව$ අවශNj; 
ය�තල පහ�ක2 අවශNj. ඒ අයට ප[පාලනය සඳහා |දG 
අවශNj. ෙ2 hයi ෙ{වG සංස$දනය කරලා බලන ෙකොට, 
ජා`ක ක�ඩායෙ2 අ$`ම 25 ෙදනාට ෙගවන |දල0 එ�ක 
බැiවාම ෙ{�ය වශෙය$ සංෙශෝධනය� ,ය bCj oයලා අ� 
,ශ්වාස කරනවා. ග" ඇම`Cම�, ඔබCමා ඒ ගැන අදහස� 
ද�ව$න oයලා මා ඉGලා h�නවා. 

  
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, අෙ¦ ග" ල�ෂ්ම$ 

o[ඇGල ම$gCමා psychologistsලා ගැන o)වා. එCමා 
අවංකවම ·කv ßඩාවට ළැ+j oයලා මම ද$නවා. ෙබොෙහොම 
කාලය� `ස්ෙසේ ·කv ßඩාව0 එ�ක වැඩ කරන ෙකෙන� 
හැ�යට ඔ�ෙ\ අදහස ඇ0ත. ෙ2 ෙවන ෙකොට0 අෙ¦    ඇම`Cමා 
o)වා මෙනෝ ,දNාඥය$ සඳහා  ෙකොෙහොමද ඔ� ෙපළ 
ගැෙස$න ඕනෑ oයලා.  ඒ අදහස් �වමා" කරෙගන යනවා. ඒ 
අදහසට අ� ග" කරනවා. හැබැj ෙම�I අපට පවස$න VJක 
ක"ණ� `ෙබනවා. අෙ¦ ßඩකය$ෙ\ ය2 oh අ; පා;ව� 
`ෙබනවාය, ඔ®$ෙග$ ය2 oh වරද� ෙවනවාය oයලා 
සැකය� `ෙබනවා න2 ඒ ස2බ$ධෙය$ පh{�ෙ] ෙමවැ� 
සාක�ඡාව� ඇ` කර ගැ�ම ඔ®$ෙ\ Ð�` නාමයට 
බලපානවා. ඔ®$ සැකයට භාජනය Rම �සා අෙ¦ ßඩාවට 
හා�ය� h{ධ ෙවනවා. ßඩාෙ) පචJතභාවයට හා�ය� 
ෙවනවා. ßඩාවට තම ද"ව$ ෙයොදව$න බලාෙපොෙරො0C වන, 
ග2වල ඉ$න ෙදම)�ය$ට ßඩාවට ද"ව$ ෙයො| opම 
ස2බ$ධෙය$ බාධාව� ඇ` ෙවනවා. ඒ වාෙ\ම ßඩකය$ 
ෙපෞ{ගJක අංශෙ] MÐ ර�ෂා ෙසොයා ෙගන යන ෙකොට ඔ®$ට 
`ෙබන Ð�` නාමය බලපානවා. ය2 ය2 තැ$වල සැක ස�ත 
ෙදය� `ෙබනවා න2, අ; පා;ව� `ෙබනවා න2 එය ,මසා 
බැJය bCj; ,මසා බැJය හැoj.  
 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, මා ෙපෞ{ගJකව ෙහො�$ 
ද$නා කාරණය� `ෙබනවා. ව�තමාන නායක මෙහේල 
ජයව�ධන මහතාට, �මාර සංග�කාර මහතාට වචනෙ] 
ප[සමා¦ත අ�ථෙය$ "මහ0ව"" oයලා oය$න ��ව$. ඒ 
අයෙ\ bගෙ], ඒ අය නායක0වය දර� කාලෙ] තරග කරන 
ෙකොට තරගය� පාවලා ෙද$ෙ$ ඇj, ඒ ෙකොෙහොමද oයලා 
�තාග$න හ[ අමා"j. එෙහම කර$න බැහැ. හැබැj ඔ®$ 
තරගයට eය ,�ය මත, තරග කර� ,�ය මත, තරගය 
ජයගහණය කළාද නැ{ද oයන එක මත පශ්නය� ඇ` ෙව$න 
��ව$.  
 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඒ වාෙ\ම අ� කGපනා 
කර$න ඕනෑ අ� කාටද පැරtෙ� oයලා. අවස$ තරගය 
පැරtෙ� බට�ර ඉ$Iය ෙකොෙද)ව$ට. ඒ අය ඉතාම පැහැ+J 
වැඩ සටහනකට ඇ,Gලා එදා wicket    එක අkව, එදා දවස අkව 
ඒ වැඩසටහන ·යා0මක කළා. එදා ඔ®$ෙ\ දවස. ඔ®$ 
ජයගහණය කළා. න|0 අප ස$ෙතෝෂ ෙව$න ඕනෑ, එ� +න 
තරගාවJෙ] අk�රතාව Mක ෙගන ඉ$න, T20 එෙ� -ඕව� 20 - 
20 තරගාවJෙ]- අk�රතාවට ෙදවතාව� එ$න ��ව$ °, 
ෙලෝකෙ] එකම රට Rම ගැන. ෙ2 වාෙ\ ත00වයකj අ� 

713 714 



පා�Jෙ2$Cව 

ඉ$ෙ$. ඒ oය$ෙ$, පළ|වැ� ෙදවැ� C$වැ� හතරවැ� 
ස්ථාන අතර -1 hට 4 අතර- අ� M�ලා ඉ$නවා; ජාතN$තර 
ßඩාෙ) M�ලා ඉ$නවා; b{ධය� `z( කාලෙ] එවැ� 
ත00වයක M¶ h�$න හැo ෙවලා `ෙබනවා. ඒ �සා අෙන� 
රටවG එ�ක සාෙ¦�ෂ ,�යට බැiවාම අෙ¦ ය$තණය ගැන, 
අෙ¦ කමෙ)දය ගැන අප සෑëමකට ප0 ෙව$න ඕනෑ.  
 

අ� ද$නවා එක bගයක එංගල$තය ෙ2 තරගාවJය 
ස2»�ණෙය$ ගහණය කරෙගන �ට� බව. ඊට පස්ෙසේ බට�ර 
ඉ$Iය ෙකොෙද)ව$ - West Indiesලා - අ®"t 15� ,තර ·කv 
ßඩාෙව$ |� ෙලෝකයම ෙහොGලා ෙගන ��යා. ඊට0 පස්ෙසේ 
ඕස්ෙ�Jයාව. ඕස්ෙ�Jයාව එක +ගට තරගාවJ තම$ෙ\ අතට 
ගහණය කර ෙගන ��යා. oh ෙකන�ට එ$න t$ෙ$ නැහැ. 
න|0 අපට ��ව$ ®ණා 1994-1996 වන ෙකොට ඒ තරගාවJයට 
අව¥�ණය ෙවලා, ජාතN$තර ක�ඩාය2වලට0 �ඩනය� 
ෙද$න ��ව$ මvටෙ2 ජාතN$තර ක�ඩායම� බවට ප0 
ෙව$න. ඒ ෙවkෙව$ කැප ෙව�ච ඒ ද"ව$ෙ\ ෙදම)�ය$, 
."ව"$, ඒ පාසGවල ,tහGප`ව"$, �තවC$, ඥා¥$, 
aතය$, ��(ක"ව$ සහ ඔ®$ ßඩා කර� ßඩා සමාජ යන ඒ 
hයi ෙ{වJ$ සකස් ®( ,ශාල �ර�ඩයක ප`ඵලය හැ�යට 
තමj අෙ¦ ලංකාෙ) ක�ඩායම ßඩාංගණෙ] boundary line 
එෙක$ ඇCළට hංහ ෙකොTය අරෙගන ඇ,දෙගන ය$ෙ$. ඒ 
යන එෙකොෙළොස් ෙදනා අෙ¦ රටට ,ශාල ආඩ2බරය�. ඒ 
එෙකොෙළොස් ෙදනා ගැන අ� ෙබොෙහොම කGපනාෙව$ කථා 
කර$න, හැhෙර$න ඕනෑය oයලා මා ,ශ්වාස කරනවා.  

 
තරග පාවා t$නාද යන සැකයo$ අද දවෙසේ අප ෙමෙහම 

කථා කළ0, ෙහට දවෙසේ ය2 oh Öට කමෙ)දයකට ඇ,Gලා 
තරගය ,�ණ$න, පාවා ෙද$න අවස්ථාව� නැහැ oයලා අප 
�ත$න නරකj. එවැ� අවස්ථාව� ඇ` ෙනොෙව$න ·යා opම 
පාලකය$ෙ\0, අමාතNාංශෙ]0 වාෙ\ම අ� හැෙමෝෙ\ම 
වගÐම oයන එක මා oයනවා. ඒ ක`කාව ආර2භ opමට 
ස{භාවෙය$ ෙමවැ� ෙයෝජනාව� ඉ+[ප0 කළාය යන අදහh$ 
මා oය$ෙ$, ෙමම hයi ෙ{වG �1 පස රජය h�නවාය hතා 
රජයට ඇ±Gල +. කර$ෙ$ නැCව,  ßඩාෙ) උ$න`ය සඳහාම 
ෙ2 ක`කාව ඉ+[යට ෙගන ය$න oයලාj. එෙසේ oයa$ ෙ2 
අවස්ථාව ලබා Iම ගැන ස්C`ව$ත ෙවa$ මා �හඬ ෙවනවා. 
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ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, |දලට තරග පාවා Iම යන 

කාෙලෝAත මාතෘකාව අෙ¦ පධාන සං,ධායකCමා ෙ2 
අවස්ථාෙ)I ඉ+[ප0 කරලා `ෙබනවා. මෙ\ aත `ලංග 
�ම`පාල ම$gCමා o)වා, ඒ ඉ+[ප0 opම සහ ඒ ගැන 
සාක�ඡා opම �t� නැහැ oයලා. හැබැj, ග" ම$gCම� 
ෙ2වා කථා කර$න ඕනෑ ෙ{වG. ෙ2වා හංග$න ඕනෑ ෙ{වG 
ෙනොෙවj. මට මතකj �ට මාස Ðපයකට ෙපර ෙ2 ග" 
සභාෙ)Iම ඔබCමා ෙලො� ෙචෝදනාව� කළා අ��න රණCංග 
මැ`Cමාට0, අර,$ද ද hGවා මැ`Cමාට0. ඇ0තටම මා ඒ 
ගැන කනගා1වට ප0 ®ණා. තරග පාවා Iම� ගැන අෙ¦ ලංකාෙ) 
ßඩකය$ ස2බ$ධෙය$ පළ|වැ� වතාවටj එදා සාක�ඡාවට 
බÕ$ ®ෙ�.  

 
ෙකෙසේ ෙවත0 ෙ2 වන ෙත� අෙ¦ ලංකාෙ) ohම 

ßඩකෙය� තරග පාවා Iම ස2බ$ධෙය$ වරදක"ෙව� බවට 
ප0 ෙවලා නැහැ. ඔබCමා oය� කාරණයට මා එකඟ ෙවනවා.  
හැබැj ඔබCමා oය� ය2 ෙදය� ස2බ$ධෙය$ මා එකඟ 

ෙව$ෙ$ නැහැ. එංගල$තෙ] `z( පp�ෂණවJ$,හැ$h 
ෙකො$ෙජ මහතාට පස්ෙසේ පාoස්තානෙ] ßඩකය$ C$ 
ෙදෙන� තරග තහනමට ල� ®ණා. ෙ)ග ප$t යවන 
ෙදෙදෙන�0, සGම$ බv නමැ` �{ගලයා0 ඒ අතර ��යා. මා 
�තන ,�යට අ$`ම වතාවට ෙ2 `ෙදනා තරග පාවා Iෙ2 
ෙචෝදනාවට වරදක"ව$ බවට ප0 ®ණා. ,ෙශේෂෙය$ම 
පාoස්තානයට ෙ2ක ,ශාල පශ්නය�.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, තරග පාවා Iම සහ තහන2 

උ0ෙ0ජක භා,තය ßඩාවට ,ශාල �Bකා ෙදක�. අෙ¦ ßඩා 
ඇම`Cමා ඒ ගැන ද$නවා. ඒ ක"( ෙදක ගැන 
අ�වා�යෙය$ම කථා කර$න ඕනෑ. අද ෙලෝකෙ] ඇ` ෙවලා 
`ෙබන ත00වය බැiෙවො0, ,ෙශේෂෙය$ම ලා$ස් ආ2ස්ෙටෝ$ 
oය$ෙ$, "1ව� T ෆා$ස් තරගාවJය" හ0 පාර� +න� 
තැනැ0තා. තහන2 උ0ෙ0ජක ස2බ$ධෙය$ ohම 
පp�ෂණයකI  ඔ�  වරදක"ව� බවට ප0 ෙවලා නැහැ. හැබැj, 
ඔ�ට ,"{ධව `ෙබන සා�� අkව අද වන ,ට ඔ� 
වැර+ක"ව� බවට ප0 ෙවලා `ෙබනවා. 

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, පාපැ+ ßඩාෙ) `ෙබන 

සංÐ�ණභාවය �සා ,ශාල ක�ඩායම� ඔ�ෙ\ ජයගහණය 
සඳහා මැ+හ0 ෙවනවා. hයය�, එකhය පනහ� ,තර 
තරගක"ව$ ඒ ක�ඩායෙ2 ඉ$නවා. ඒ ක�ඩායෙ2 
තරගක"ව$  ෙ\  පාෙපො�චාරණය අkව තමj ඔ� වරදක" 
බවට ප0  ®ෙ�. එතෙකොට ඔබCමා �තලා බල$න. ෙ2 
ෙලෝකෙ] ත�ෙය$ තරග කරන ßඩකෙයෝ Ð ෙදෙන� තහන2 
උ0ෙ0ජක අරෙගන ඇ{ද? ඒ අතර tවන කv�ය, ·කv ගහන 
කv�ය, රග� ගහන කv�ය ඉ$නවා. හැබැj ලා$ස් 
ආ2ස්ෙටෝ$ oයන ßඩකයා තහන2 උ0ෙ0ජක පා,�A කළාය 
oයලා ohම පp�ෂණයකI වරදක"ව� බවට ප0 ෙවලා නැහැ. 
හැම දාම පp�ෂණ කරනවා. �ට කරනවා; උෙ{ට කරනවා. ඒ 
ohම අවස්ථාවකI ඔ� තහන2 උ0ෙ0ජක භා,ත කළාය oයලා 
වරදක" ෙවලා නැහැ.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඒ වාෙ\ම තමj තරග පාවා 

Iම0. තරග පාවා Iම ස2බ$ධෙයk0 ස¤2 මJ�, හැ$h 
ෙකො$ෙජ, ෙමොෙහොම³ අස"�$ වාෙ\ �{ගලය$ Ðප 
ෙදෙන� වරදක"ෙවෝ බවට ප0 ®ණා. ෙමයට ස2බ$ධ වන 
�{ගලෙයෝ �ට වඩා ,ශාල පමාණය� ෙ2 ßඩාෙ) ඇ`. හැබැj 
අෙ¦ වාසනාවට ලංකාෙ) ßඩකය$ ෙ2වාට ස2බ$ධ නැහැ 
oයන එක තමj අපට ලැ}ලා `ෙබන ෙතොරC". එය අපට 
වාසනාව�. ඒ ßඩකෙයෝ අපට ,ශාල ස2පත�.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ,ෙශේෂෙය$ම ·කv ßඩාව 

ස2බ$ධෙය$ කථා කරන ෙකොට, අ¥තෙ] අෙ¦ ·කv ßඩාවට 
අත t$k අය ෙබොෙහෝ ,ට මත� කර$ෙ$ නැහැ. ,ශාල |දල� 
ලැෙබන ෙවෙළඳාම� බවට අද ෙ2 රෙv ·කv ßඩාව ප0 ෙවලා 
`ෙබනවා. මෑත වකවාkෙ) ෙ2 රෙv ,ශාල �[ස� |දG 
කෑදරකමට, තම$ෙ\ |දG ප�2}ය වැT කර ගැ�මට ·කv 
ßඩාව වෙv එGJලා ඉ$නවා. පා ප$t ßඩාෙ) ෙමවැ� 
ත00වය� නැහැ. රග� ßඩාෙ) ෙ2 ත00වය එ�චරම දo$න 
නැහැ. දැ$ රග� ßඩාවට0 ෙ2 ත00වය �ෙක$ �ක එනවා.  

 
,ෙශේෂෙය$ මjකG `ෙසේරා මැ`Cමා, අkර ෙත$නෙකෝ$ 

මැ`Cමා, දයා සහබ$t මැ`Cමා, ෙපොෙලො$ෙනෝ,ට මැ`Cමා 
හා සරවන|0C මැ`Cමා, ඒ වාෙ\ම t¤¦ ෙම$Tස්, බ$tල 
ව�ණ�ර, ෙරොෂා$ මහානාම, අ��න රණCංග හා අර,$ද ද 
hGවා මැ`Cම$ලා, තව0 පැ0තo$ `ලංග �ම`පාල 
මැ`Cමා වැ� ,ශාල �[ස� ·කv ßඩාව ෙවkෙව$ ,ශාල 
කා�ය භාරය�  ඉ1 කළා. ,ෙශේෂෙය$ම ගාa× +සානායක 
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මැ`Cමා හා රාජාමෙහේ$ද$ මැ`Cමා ·කv ßඩාවට Test status 
ලබා Iම සඳහා ,ශාල දායක0වය� ලබා t$නා. ඒ වාෙ\ම 
ෙරොබv ෙසේනානායක මැ`Cමා0 ·කv ßඩාව ෙවkෙව$ 
කටbC කළා. ඒ වාෙ\ ,ශාල �[ස� ලබා t$k ශ�`ෙය$ 
තමj VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, අ� අ�ධ වටයට එනවා ද, 
අවසාන තරගය ජයගහණය කරනවාද oයන පදනම ෙහෝ ඇ` 
®ෙ�. ඒ ලබා t$k ශ�`ෙය$  ජයගහණය කරලා ~ ලංකාව 
ෙලෝක �රය$ බවට ප0 ෙවලා `ෙබනවා. ඒ ත00වය අkව, 
තරගය� පැරtණාම ඒ ßඩකයා තරගය පාවා t$නාය oයලා 
ohම ආකාරයo$ ßඩකය� ෙවත ඇ±Gල� +� කර$න 
බැහැ. 

 
ලංකාෙ) �රවැhය� වශෙය$ මා ඇ0තටම ආඩ2බර වනවා, 

අෙ¦ ක�ඩායමට අවස$ තරග හතරකට  සහභාe Rමට 
අවස්ථාව ලැHම ගැන. ෙ2 වාෙ\ ෙපොT රටකට ඒකම ඇ`. ·කv 
ෙලෝක �සලානය ජයගහණය කළාට පස්ෙසේ අ� හතර වතාව� 
අවසාන තරගයට  �t�ක2 ලැzෙ) එයට ස2බ$ධ �{ගලය$ 
හැම ෙදන�ම ·කv ßඩාවට ය2 ෙදය� කර `ෙබන �සාj. 
අපට ,"{ධවj ආ�;ව ඉ$ෙ$. අවස$ තරගයට සහභාe Rම 
සඳහා �t�ක2 ලබ$න ආ�;ෙ) අය0 ය2 ෙදය� කරලා ඇ`. 
අ� එය නැහැj oය$ෙ$ නැහැ. අ� ohම ßඩකය�ෙ\ 
ද�ෂතාව අවමානයට ල� කර$ෙ$ නැහැ. අ� ohම 
ßඩකය�ෙ\ ද�ෂතාව අවත�ෙසේ" කර$ෙ$ නැහැ. ඉතාම  
ද�ෂ, තම$ෙ\ හැoයාව උප[මෙය$ ක�ඩායමට ලබා ෙදන 
ßඩකෙයෝ තමj ලංකාෙ) ඉ$ෙ$.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, `ලංග �ම`පාල ම$gCමා 

o)ව ෙදය� ස2බ$ධය$ මා එකඟ වනවා. තරගාවJයට 
ßඩකය$ 11ෙදෙන� සහභාe වනවා. ෙ2 11ෙදනා ෙ2 
ත00වයට ෙගෙන$න ෙපොT කාලෙ] hට ස2බ$ධ ®( ,ශාල 
�[ස� ඉ$නවා. තව0 ßඩකෙයෝ පස්ෙදෙන�, හයෙදෙන� 
reserves වශෙය$ ඉ$නවා. ජයගහණය opෙ2I "�යG ෙකෝ�  
ගණන� ලැෙබන �සා, ·කv ßඩාව ඉ+[යට ෙගන යා හැo 
ආකාරෙය$ ඒ |දල ෙබදා හැෙර$න ඕනෑ.  

 
අෙ¦ ශා$ත බ�ඩාර ම$gCමා o)වා, තරගය� පැරtණා 

න2 අ$`මට වරද එ$ෙ$ රාජප�ෂ ප®ලටj oයලා. අ� 
oය$ෙ$ නැහැ රාජප�ෂ ප®ල �සා තරගය� පැරtණා oයලා. 
හැබැj අෙ¦ වාසනාවට VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, රා ජප�ෂ 
ද"ෙව� ·කv ගහලා නැහැ. මා �තන හැ�යට ඒක රෙv 
වාසනාව�. රාජප�ෂ ද"ෙව� ·කv ගහ$ෙ$ නැCව0 
ෙමෙහම න2, ·කv ගැ�වා න2 ඉවරj. ßඩාවට කරන ෙ2 
බලපෑම - 

 
ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා  
(மா��மி�  மஹி*தான*த அ+,கமேக ) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)  

,කමhංහලාට ළමj නැහැ oයලා අ� ෙමොනවා කර$නද? 

 
ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, කාටව0 ළමj ඉ$නවාද, 

නැ{ද oයන එක ෙනොෙවj පශ්නය.  
 
[[[[Vලාසනෙ] අණ ප[+ ඉව0 කරන ලIVලාසනෙ] අණ ප[+ ඉව0 කරන ලIVලාසනෙ] අණ ප[+ ඉව0 කරන ලIVලාසනෙ] අණ ප[+ ඉව0 කරන ලI.].].].]    
[அ�கிராசன� க�டைள�ப� அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ප®ෙG ද"ව� ·කv ගැ�වා න2 ·කv ßඩාව0 ඉවරj. ෙ2 

කරන බලපෑම බල$න, VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�. 

VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ඒ වචනය ඉGලා අස් කර ග$න.    මා ඒ වචනය expunge 
කරනවා. ඒ ෙගොGල$ ·කv ෙනොගැ�වාට රග� ගහනවා. 

 
ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒක තමj. මා oය�  ෙකොටස අj$ කරලා ඔබCමා oය�  ඒ 

ෙකොටස දමා ග$න.  
 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ඒක සතN පකාශය� ෙ$. 
 
ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබCමාට ෙබොෙහොම ස්C`j. ඒක තමj මා o)ෙ). සමහර 

,ට ඒ ක�ඩායෙ2 නායකයා එෙහම �{ගලය� බවට ප0 ෙවj. 
ෙකෙසේ ෙවත0 අෙ¦ වාසනාවට එෙහම ®ෙ� නැහැ.  

 

ßඩා ඇම`Cමා ෙමම ග" සභාෙ) h�න �සා ,ෙශේෂෙය$ම 
ෙ2 කාරණය oය$න ඕනෑ. අ$`ම වකවාkව Cළ ය2 oh 
ආකාරයකට පැලැස්තර දමලා ·කv ßඩාව නැවත ය2 
මvටමකට, ය2 තැනකට පැa�ලා `ෙබනවා. VලාසනාWඪ ග" 
ම$gCම�, ,ෙශේෂෙය$ම ප� eය ·කv ෙලෝක �සලානය 
ස2බ$ධෙය$ ෙ2 ආ�;ව අkගමනය කර� ඒ ·යා ප�පා�ය 
ගැන අපට සෑëමකට ප0 ව$න බැහැ. ඇම`Cම�, එ�I ,ශාල 
|දG ෙකොGලය� ht ®ණා. අවශN ෙනොවන අවස්ථාවක "�යG 
}Jයන 5.8ක ßඩාංගණය� හැtවා. 
 

ඊළඟට, ද$ෙද�ය මහ0මයා, ,ෙශේෂෙය$ම �ශා$ත 
රණCංග මැ`Cමා ගැන මා oය$න ඕනෑ.  ·කv ßඩාවට 
එCමාෙ\ `ෙබන ස2බ$ධය ගැන COPE වා�තාෙ) සඳහ$ කර 
`ෙබනවා. අප අkමත කර$ෙ$ නැහැ. එCමා ·කv පාලක 
ම�ඩලෙ]  ෙGක2 වශෙය$ ඉඳ ෙගන CSN නාJකාෙ) ඒ 
තනCරදැpම �t� නැහැ oයලා COPE වා�තාෙ) සඳහ$ කර 
`ෙබනවා. ඒ කථාව හ[. අප ද$ෙ$ නැහැ, |දG ස2බ$ධෙය$ 
-ගkෙදk ස2බ$ධෙය$- ෙමොන ස2බ$ධය� `ෙබනවාද 
oයලා. ඒ ගැන අපට oය$න බැහැ. මට ඒ ස2බ$ධෙය$ ද0ත 
නැහැ. හැබැj  එCමා ඒ �t�කම ලබලා නැහැ ; conflict of  

interest.  ·කv පාලක ම�ඩලෙ] ෙGක2 �රය දරන ෙකොට- 

 
ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා 
(மா��மி�  மஹி*தான*த அ+,கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

�ශා$ත රණCංග මහ0මයා ඉඳලා නැහැ. එCමා ඒකට ohම 
ස2බ$ධය� නැහැ.  

 
ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ග" ඇම`Cම�, ඒක ෙනොෙවj මම oය$ෙ$. Conflict of 

interest  oයලා oය$ෙ$ ෙ2කj. ය2 තනCර� දරන ෙකොට 
ෙවන තනC" දර$න බැ[ අවස්ථා `ෙබනවා. ඒ  තනC" දැpම 
�t� නැහැ. ඒ අවස්ථාව ලබලා ෙද$න එපා. ඒ අවස්ථාව ඇ` 
කර$න එපා. ඒ වාෙ\ කාරණය� සාක�ඡාවට බÕ$ ෙව$න 
අවශN නැහැ. ෙමොකද ෙ2 රෙv aJයන ,h ගණනක ජනතාව� 
ඉ$නවා.  
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පා�Jෙ2$Cව 

ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා 
(மா��மி�  மஹி*தான*த அ+,கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

CSN නාJකාවට ඒ තරගාවJය ලබා Iම �සා ·කv පාලක 
ම�ඩලයට ohම පා; ව� ෙවලා නැහැ. අප ෙවනදා ජා`ක 
නාJකාවට t$නාට වැTය |දල� අපට ලැ}ලා `ෙබනවා.  

 
ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ග" ඇම`Cම�, මට බාධා කර$න එපා. ඔබCමාට අවස්ථාව 
t$ෙනො0 මට කථා කර$න බැ[ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්C`j.  

 

ඔය කාරණය ගැන; ලාභය ලැ}ලා `ෙබනවාද, නැ{ද oයන 
කාරණය ගැන අපට ෙවනම ,වාදය� ග$න ��ව$. මම ඒක 
අkමත කර$ෙ$ නැහැ. ෙමොකද හ[යට දැk2 Iලා hයiම 
නාJකාවලට එ� ,කාශන අj`ය -ඒ අවස්ථාව- ලබා ෙද$න 
ඕනෑ. එක නාJකාවකට ,තර� ෙනොෙවj- 

 
ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා 
(மா��மி�  மஹி*தான*த அ+,கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ ස2බ$ධෙය$ �ව0 පෙ0 දැ$Rම� පළ කළා.  
 
ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
�ව0 පෙ0 ඒ පළ opම ස2බ$ධෙයk0 ,ශාල පශ්න 

`ෙබනවා. ,ෙශේෂෙය$ම ඒ පළ කළ දැk2 Iම ස2බ$ධෙය$ 
අ�කරණයට පවා ක"( ඉ+[ප0 කර$න ඔ®$ ලෑස්` ෙවලා 
`ෙබනවා. ග" ඇම`Cම�, ඒ ගැන ෙපො³ඩ� පp�ෂා කර 
බල$න. ඔබCමාෙ\ ප[පාලනය යටෙ0 `ෙබන �සා අප 
oය$ෙ$. ෙලො� පh{�ය� ලබා ෙද$න, ෙ2ෙ� 
,�,දභාවය� ඇ` කර$න. අප oය$ෙ$ එ�චරj.  

 
අ�� පශ්නය තමj ·කv පාලක ම�ඩලෙ] සභාප` �රය. 

අප  ෙ2 ගැන ෙහොෙර$ කථා කර$න ඕනෑ නැහැ. ඔය තරගය 
`£බා න2 `ලංග �ම`පාල මහ0මයා +නනවා. හැබැj `ලංග 
�ම`පාල මහ0මයා +න$ෙ$ ෙකොෙහොමද? ඒකට එCමා |දG 
පා,�A කරනවාද? නැ0න2 ඒ කමෙ)දය ෙමොක�ද? ෙමොන 
වාෙ\ද ෙ2 තනCරට ෙතෝරා ග$ෙ$? ·කv ßඩකය$ ෙ2කට 
ස2බ$ධjද? ඇම`Cමාෙ\ ඡ$දය� ෙ2කට `ෙබනවාද? 
ඔබCම$ලා ඒ සඳහා කමෙ)දය� හද$න. හ[යට ·කv පාලක 
ම�ඩලය� ඇ` කර$න. ක®" හ[ කථා කරලා `ලංග 
�ම`පාල මහ0මයාට අj$ ෙව$න oය$න හ[ තව0 ඉ+[ප0 
ෙවන �{ගලෙය�ට අj$ ෙව$න oය$න හ[ ෙනොෙවj 
කර$න `ෙබ$ෙ$. ,�,දභාවය oය$ෙ$ ෙ2කj ග" 
ඇම`Cම�. ඔබCම$ලා කමය� හද$න. ·කv සa` පමණ� 
ෙ2කට ඡ$දය ෙද$න ඕනෑ oයලා ඔබCම$ලා �තනවා න2 -
ඒෙ� ය2 oh බලපෑම� කරලා ඒ ඡ$දය ලබා ග$න ��ව$ 
oයලා- එය ලබා ෙද$න ෙවන තනC"වලට. අෙ¦ ·කv 
ක�ඩායෙ2 ඉ$න �{ගලය$ට ඡ$දය� ෙද$න ��ව$ද 
බල$න. ඒ ��(ක"වාට ඡ$දය� ෙද$න ��ව$ද බල$න.  
ßඩා ඇම`වරයා වශෙය$ ඔබCමාට ඡ$ද Ðය� �aද බල$න. 
ෙ2 වාෙ\ කමෙ)දය� හද$න.  නැ0න2 අෙ¦ ·කv ßඩාව 
ස2බ$ධෙය$ ,�,දභාවය� ෙ2 රෙv කවදාව0 ඇ` කර$න 
බැහැ.  

 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ෙලෝක �සලාන තරගාවJය 
අවස්ථාෙ)I ෙකෝ� ගණනක |දG වංචා ht ®ණා. මම න2 
වශෙය$ සඳහ$ කර$න කැමැ` නැහැ. මම �ශා$ත රණCංග 
මහ0මයාෙ\ නම පමණ� සඳහ$ කෙළේ  එCමා ගැන COPE 
වා�තාෙ) `ෙබන �සාj. මම එCමාට oයා h�නවා එCමාට 

`ෙබන තනC" ෙදo$ එකo$ ඉGලා අස් ෙව$න oයලා. 
රණCංග ප®ල ගැන අප ද$නවා. අ��න රණCංග මැ`Cමාට 
අෙ¦ ,ශාල ෙගෞරවය� `ෙබනවා. එCමා ෙ2 රෙv ·කv 
ßඩාවට ,ශාල ෙසේවය� කළා.  [බාධා opම�] ෙමCමා එ�චර 
·කv ගැ�ෙ) නැහැ. ඇඟ පත `ෙබනවා. ·කv ෙසGල2 කළා 
න2 ෙහොඳට කර$න `zණා. හැබැj එCමාට කJ$ අෙ¦ සං�ව 
රණCංග මහ0මයා ·කv ßඩාවට ,ශාල ෙසේවය� කළා. සං�ව 
රණCංග මහ0මයා අෙ¦ ·කv ßඩාවට ඉතාම අගනා ෙසේවය� 
කළ �{ගලෙය�. එCමා ·කv ßඩාවට ඉතා ආදරය කරන 
�{ගලෙය�. [බාධා opම�] VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, 
මෙ\ කථාව නව0ව$නද ඔබCමා හද$ෙ$?  

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ඔබCමාට තව ,නාTය� පමණ `ෙබනවා.  

 
ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මම තවම පට$ ග0තා ,තරj ෙ$.  

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ත|$නා$ෙසේට පස් ව"  5.30 ඉඳලා a�0C 15ක කාලය� 
t$නා.  

 
ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මට තව ,නාT 5� ෙද$න.  

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

Okay, you carry on. 

 
ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ග" ඇම`Cම�, ෙලෝක �සලාන තරගාවJය අවස්ථාෙ)I 
හ2බ$ෙතොට ß ඩාංගණයට "�යG }Jයන 5.8�  ,යද2 කළා. 
න|0 ෙමවර 20-20 තරගාවJෙ] තරග ෙදක� ,තරj එම 
ßඩාංගණෙ] පැවැ0°ෙ] VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�. . . . [බාධා 
opම�] ඌෙරෝ වාෙ\ අය රග� ගැ�වා VලාසනාWඪ ග" 
ම$gCම�.    තGi කර$න ��ව$ a�ස්� අෙ¦ ��යා, � හර� 
වාෙ\ ෙදC$ ෙදෙන�. ෙමතැන ඉ$නවා. හැබැj ගහ� රග� 
එක� න2 නැහැ. ඒ ®ණාට ෙමතැනට ඇ,Gලා කථා කරනවා. 
[බාධා opම�] ෙගොනා වාෙ\ තGi කළ එක ,තරj කෙළේ. 
ඔ�ව `zෙ� නැහැ.  
 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ෙකෙසේ ෙවත0 ßඩාවට ඊට 
වැTය z{�ය� අවශNj. ෙහොඳ යහ පාලනය� අවශNj. 
,ෙශේෂෙය$ම ßඩා ඇම`Cමා වශෙය$, න$ද මැ`) මැ`Cමා 
වාෙ\ම  ඊට පස්ෙසේ එස්.H. +සානායක ඇම`Cමා ,ශාල ෙසේවය� 
කළා. මම ෙබො ෙහෝ ෙවලාවලට ßඩා අමාතNාංශයට එනවා. ඒ 
අවස්ථාෙ)I ඔ®$ෙග$ මම ෙ2 ගැන ,මසලා බැiවා. ඔබCමා 
ය2 වැඩ� කරලා `ෙබනවා. ග" ඇම`Cම�, හැබැj 
ඔබCමාට0 ෙ2 සඳහා +b( කර$න |දG අවශNj. අය වැෙය$ 
ෙ2 පාර ලබා Iලා `ෙබන |දල මම දැ�කා. ßඩාව +b( 
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කර$න ඉතා �� පමාණය� තමj ඔබCමාෙ\ අමාතNාංශයට 
ෙව$ කරලා `ෙබ$ෙ$. මා �ත$ෙ$ නැහැ, ඔබCමා 
බලාෙපොෙරො0C වන ඒ +b(ව - 

 
ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා 
(மா��மி�  மஹி*தான*த அ+,கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ßඩා අමාතNාංශයට වැTම ප`පාදන ලැ}ලා `ෙබනවා.  

 
ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නැහැ, නැහැ. මට ෙවලාව නැහැ. ඔබCමාට ෙවලාව Iලා මට 

ඉස්ෙසGලා ෙකළ    ®ණා. [බාධා opම�] අ�වා�යෙය$ම අ� 
ඉGලා ��$ෙ$ ඔබCමා ආ�;වට �t �( ගා$න එපා 
oයලාj. අ®"{ද අවසානෙ]I ඔබCමා අමාතNාංශෙය$ අj$ 
ෙවන ෙකොට ඔබCමාට oය$න බැහැ, මට |දල� ලබා t$ෙ$ 
නැහැ oයලා. අ� ඔබCමාෙ\ සහෙයෝගයටj oය$ෙ$. තව 
|දල� ලබා ග$න. මම දැ�කා, ඉතා �� |දල� තමj අය 
වැෙය$ ෙව$ කරලා `ෙබ$ෙ$.  ෙ2 |දල ෙව$ කරලා 
`ෙබ$ෙ$ ·කv ßඩාව ස2බ$ධෙය$ ෙනොෙවj. ·කv 
ßඩාවට ,ශාල |දල� එනවා. ඒ |දල යන ,�ය, ඒ ,�,දභාවය 
ඇ` කර$න oයලා තමj අ� ඇම`Cමාෙග$ ඉGලා h�$ෙ$. 
හ[යට ·කv පාලක ම�ඩලය ��1ව$න. ඒ වාෙ\ම ·කv 
පාලක ම�ඩලෙ] තනC" `ෙබනවා න2, “conflict of 
interest” oයලා එ� සඳහ$ ෙවනවා න2, ඒ �ලතල දරන 
�{ගල ෙයෝ ඒවාට ඉ+[ප0 ෙව$න ,ෙශේෂෙය$ම ෙකෝ¦ 
කa1ෙව$ ඉGලා අස්  ෙව$න.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, අ$`මට V ෙහොරා, අW 

ෙහොරා, අW ෙහොරා oයලා ඇ±Gල +\ කර$න ඉඩ `ය$න එපා. 
,ෙශේෂෙය$ම පGෙGකැෙG සහ -[බාධා opම�] 

    
ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා 
(மா��மி�  மஹி*தான*த அ+,கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ග" ම$gCමා, ෙකෝ¦ වා�තාෙ) එෙහම එක� නැහැ. අසතN 
පකාශ කර$න එපා.  

 
ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මට අවස්ථාව ලබා ෙද$න. මෙ\ ෙවලාව ෙද$න ඕනෑ.  

 
ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා 
(மா��மி�  மஹி*தான*த அ+,கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

What is your point of Order? 
 
ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා 
(மா��மி�  மஹி*தான*த அ+,கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ෙකෝ¦ වා�තාෙ) ohම 
තැනක �ශා$ත රණCංග මහ0තයාට ,"{ධව  ෙචෝදනාව� 
ඇ,Gලා නැහැ. ක"ණාකරලා ග" ම$gCමාට ඒක ඉGලා අස් 
කර ග$න oය$න.  

VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

Order, please! මම එදා0 ත|$නා$ෙසේට o)වා, ෙකෝ¦ 
එෙ� කරන සාක�ඡාවG Report එක එන C" සභාෙ) කථා 
කර$න බැහැ oයලා. දැ$ Interim Report එක පමණj 
ඇ,Gලා `ෙබ$ෙ$.  

 
ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මම ද$ෙ$ නැහැ, ඔබCමා0 ෙමොනවා කථා කරනවාද 

oයලා.  ෙ2 කථා කර$ෙ$ eය සැෙ� COPE Report එක 
ස2බ$ධෙය$.  

 
ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා 
(மா��மி�  மஹி*தான*த அ+,கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

සභාගත කර$න. ද$ෙ$ නැ0න2 oය$න එපා.  

 
ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
සභාගත කරලා `ෙබ$ෙ$. සභාගත කර$න ඕනෑ නැහැ. 

eය සැෙ� සභාගත කළා. අහ$න, ඒ කa1ෙ) සභාප`Cමා 
ද$නවා. ඔබCමා ෙමොනවාද oය$ෙ$?  

 
ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා 
(மா��மி�  மஹி*தான*த அ+,கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ෙබො"වට a�ස්�$ට ෙචෝදනා කර$න එපා. 

    
ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 ඔබCමා මා0 එ�ක ෙ2 ගැන කථා කළා ෙ$. ඔබCමා 

මෙග$ ෙ2 ගැන ඇ�වා  ෙ$.  

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ෙවලාව හ[. 

 
ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා 
(மா��மி�  மஹி*தான*த அ+,கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ග" ම$gCමා, ෙකෝ¦ එෙ� වා�තාව� නැහැ. 

 
ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබCමා ෙබො"වට ෙමතැන ඉ$න �සා එක දා ග$න එ$න 

එපා.    

 
ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා 
(மா��மி�  மஹி*தான*த அ+,கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ග" ම$gCමා, ෙකෝ¦ වා�තාෙ) එෙහම ෙදය� නැහැ. 
ෙබො" oය$න එපා. 
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පා�Jෙ2$Cව 

ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔබCමා ද$නවා, ෙකොෙහේද `ෙය$ෙ$ oයලා. ෙකෝ¦ 
කa1ෙ) සඳහ$ කළා, “conflict of interest” ; එCමා ඒ තනCර 
දරන එක වැර+j oයන එක. මා වැර+ න2 මා ෙ2 oයන ෙ{ 
ඉGලා අස් කර ග$නවා. 

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

Order, please! 

 
ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ග" ඇම`Cමා, ඔබCමා ෙ2ක �Bග$න. ඔබCමා ද$නවා, 

ෙකෝ¦ කa1ව ස2බ$ධෙය$. ඔබCමා ෙමතැන ඉ$න අය ෙ£රා 
ග$න එ$න එපා.  ඒක තමj ඔබCමාෙ\ වරද. 

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

Order, please! The deliberations of the COPE cannot 

be discussed here. You can have a debate on the Interim 

Report. Order, please! Hon. Member, now you have to 

wind up your speech. Your time is over. 

 
ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ග" ඇම`Cමා, ඔබCමාට කවදා හ[ වර+$ෙ$ ඔ$න 

ඔතැනj. ඔබCමාට අ� oයා h�යා, ෙහො" ආර�ෂා කර$න 
එපා, ඒ ෙවkෙව$ ෙප� ��$න එපා oයලා. ඔබCමාෙ\ 
වගÐම තමj ෙහො" ආර�ෂා  ෙනොකර ඔබCමා අ$`මට ෙ2 
�රය අවස$ කරන ෙවලාෙ)I නම� `යලා යන එක.   

 
ග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතාග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතාග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතාග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතා    
(மா��மி� ல/ம
 கிாிஎ1ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

What is your point of Order?  

 
ග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතාග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතාග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතාග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතා    
(மா��மி� ல/ம
 கிாிஎ1ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sometime ago, when this matter came up, actually it 

was I who raised it at the COPE. The Hon. Arjuna -

[Interruption.] 

 
ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා 
(மா��மி�  மஹி*தான*த அ+,கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නැහැ, ඔබCමාට උද®ව� කර$න ය$ෙ$. ෙකෝ¦ එෙ�  
එෙහම Ruling එක�, එෙහම Order එක� Iලා `ෙබනවාද?   

VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 
Whatever it is, let us debate the COPE Report on a 

separate date. 
 
ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා 
(மா��மி�  மஹி*தான*த அ+,கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

[බාධා opම�] නැහැ, නැහැ. ග" ම$gCමා, ෙපො³ඩ� 
ඉ$න. 

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

Is this a clarification? 

 
ගග" ල�ෂ්ම$ o[ඇGල  මහතාගග" ල�ෂ්ම$ o[ඇGල  මහතාගග" ල�ෂ්ම$ o[ඇGල  මහතාගග" ල�ෂ්ම$ o[ඇGල  මහතා    
(மா��மி� ல/ம
 கிாிஎ1ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, when this matter came up, I raised it in the COPE 

and I said that Mr. Nishantha Ranatunga is the Secretary 

to the Cricket Board and that he cannot be the CEO of  

CSN. I raised this matter and even the Hon. Arjuna 

Ranatunga was there. He also agreed with me. There was 

a lengthy discussion on that and it was generally agreed 

that he cannot hold both positions: the Secretary of the 

Cricket Board and the CEO of CSN.  So, this was 

discussed. - [Interruption.] 

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 
Order, Please! Hon. Member, it is very clear in the 

Standing Orders that the deliberations of the COPE 

cannot be discussed in the House until the Interim Report 

is tabled in the House.  

 
ග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතාග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතාග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතාග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතා    
(மா��மி� ல/ம
 கிாிஎ1ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
This is just for clarification. 

 
ග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතාග" ��ව ෙසේනhංහ මහතා    
(மா��மி� 4ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, can I make -   [Interruption.] 
 
ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා 
(மா��மி�  மஹி*தான*த அ+,கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 Sir, I rise to a point of Order.  
 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

� ළඟට ග" ෙනරංජ$ ,කමhංහ ම$gCමා. ඊට පථම, ග" 
�ෙනjස් ෆා"� මහතාෙ\ නම Vලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන 
ෙම$ මා ඉGලා h�නවා.    
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ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා 
(மா��மி�  மஹி*தான*த அ+,கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, "ග" �ෙනjස් ෆා"� මහතා 
දැ$ Vලාසනය ගත bCය"j මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පපපපශන්ය ,මසන ල+$ශන්ය ,මසන ල+$ශන්ය ,මසන ල+$ශන්ය ,මසන ල+$, , , , සභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,ය....    வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
අනC"ව  ග" අGහා� ඒඅනC"ව  ග" අGහා� ඒඅනC"ව  ග" අGහා� ඒඅනC"ව  ග" අGහා� ඒ....එ�එ�එ�එ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අස්ව�අස්ව�අස්ව�අස්ව�    මහතා මහතා මහතා මහතා මහතා මහතා මහතා මහතා 

Vලාසනෙය$ ඉව0 ®ෙය$Vලාසනෙය$ ඉව0 ®ෙය$Vලාසනෙය$ ඉව0 ®ෙය$Vලාසනෙය$ ඉව0 ®ෙය$,  ,  ,  ,  ග" �ෙනjස ් ෆා"�  මහතා  ග" �ෙනjස ් ෆා"�  මහතා  ග" �ෙනjස ් ෆා"�  මහතා  ග" �ෙනjස ් ෆා"�  මහතා  
VලාසනාWඪ ,යVලාසනාWඪ ,යVලාසනාWඪ ,යVලාසනාWඪ ,ය....    அத� பிற�, மா�மி� அ�ஹா� ஏ.எ�.எ�. அ�வ� அவ�க� அ�கிராசன�தினி�  அகலேவ, மா�மி� ஹுைன� பா%� அவ�க� தைலைம வகி�தா�க�.    

Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER left the Chair, 

and THE HON. HUNAIS FAROOK took the Chair. 

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

Hon. Neranjan Wickramasinghe, you may start your 

speech.  

 
ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතාග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා 
(மா��மி�  மஹி*தான*த அ+,கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

Order, please! There is a point of Order being raised.  

 
ග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතාග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතාග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතාග" ල�ෂම්$ o[ඇGල  මහතා    
(மா��மி� ல/ம
 கிாிஎ1ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ග" ඇම`Cමා, මම oය$ෙ$ ßඩා සාරධ�මවලට ,"{ධj 

oයලාj. ෙමොකද අ� ßඩාව කර$ෙ$ සාරධ�ම ආර�ෂා 
කර$න, ,නය ආර�ෂා කර$න.  එකම �{ගලයා ·කv පාලක 
ම�ඩලෙ] ෙGක2, Carlton Sports Network  එෙ� පධාන 
,ධායක �ලධා[.  

 
මම ඔබCමාට ෙ2 ක"ණ0 oය$න ඕනෑ. මම �ශා$ත 

රණCංග මහතාෙග$ ඇ�වා, ඔබCමා Carlton Sports Network 
එෙ� CEO හැ�යට වැඩ කරනවා ෙ$, ෙ2ෙ� අධN�ෂව" ක®ද 
oයලා. I asked him who the directors were but he did not 

know. You ask the Hon. Arjuna Ranatunga, he was there. It 

is morally wrong.  

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

Okay, thank you. Hon. Neranjan Wickramasinghe, 

you may speak now.  

ග" ෙනර$ජ$ ,කග" ෙනර$ජ$ ,කග" ෙනර$ජ$ ,කග" ෙනර$ජ$ ,කමhංහ මහතාමhංහ මහතාමhංහ මහතාමhංහ මහතා    
(மா��மி� ெநர
ஜ
 வி%கிரமசி�க)  
(The Hon. Neranjan Wickramasinghe) 

|ල�න ෙහොබවන ග" ම$gCම�,  ,ප�ෂෙ] ග" ෙජෝ$ 
අමරCංග ම$gCමා ,h$ කG තබන අවස්ථාෙ)I ෙ2 
ෙයෝජනාව ෙගනැ,0 `ෙබනවා. මා ,ශ්වාස කරනවා, එCමා 
ෙබොෙහොම ස{භාවෙය$ ෙ2 ෙයෝජනාව ෙ2 ග" සභාවට ඉ+[ප0 
කර$න ඇ` oයලා. තරග පාවා I2 �Bබඳවj ෙ2 කG තබන 
ෙයෝජනාව ඉ+[ප0 කරලා `ෙබ$ෙ$. 

 
,ෙශේෂෙය$ම ,ප�ෂෙ] ග" ම$gCම$ලා ෙබොෙහෝ 

අවස්ථාවල ෙමම මාතෘකාෙව$ �ට පැනලා ෙවන0 ෙ{වG තමj 
අද කථා කෙළේ. ඒක අ� දැ�කා. මම �ත$ෙ$ ෙ2 මාතෘකාවට 
අදාළ ෙ{වGවලට ප[බා�රව ෙබොෙහෝ ෙ{වG ෙ2 ග" සභාවට 
ඔ®$ ඉ+[ප0 කළා.  

 
,ෙශේෂෙය$ම ·කv ßඩාව �Bබඳව කථා කරන ,ට, ßඩා 

සමාජ මvටමට ය$න කJ$ ·කv ßඩාව ආර2භ කර$ෙ$ 
පාසෙල$. ·කv ßඩාව පමණ� ෙනොෙවj, ෙබොෙහෝ ßඩා 
පාසෙල$ තමj අ� ආර2භ කර$ෙ$. සෑම ßඩාවකටම ,නය� 
`ෙබනවා. ·කv ßඩාවට0 එවැ� ,නය� `ෙබනවා. 
,ෙශේෂෙය$ම ,ප�ෂෙ] අෙ¦ ග" ෙජෝ$ අමරCංග ම$gCමා 
ෙමවැ� ෙයෝජනාව� අද ෙ2 ග" සභාවට ෙගන ඒම �Bබඳව මම 
කනගා1 වනවා. ෙමොකද ෙමෙත� ohම තහ®"ව� ලැ}ලා 
නැහැ, ෙ2 වාෙ\ තරග පාවා Iම� ෙ2 රෙv ht ෙවලා oයලා. 
ohම තැනක එවැ$න� සඳහ$ ෙවලා නැහැ. ඒක කථාවලI0 
සඳහ$ ®ණා ෙ$. අෙන� රටවල ßඩකj$ ,h$ එවැ� 
කටbC ht කරලා `ෙබනවා. න|0 අෙ¦ රෙv ohම 
ßඩකෙය� ,h$ එවැ$න� ht කරලා නැහැ.  

 
,ෙශේෂෙය$ම අ� 1996 I ·කv ෙලෝක �සලානය 

ජයගහණය opම ගැන කථා කළා. හතර වතාව� අk�රෙයෝ 
®ණා oයලා අ� කථා කළා. ඉ`$ ෙමවැ� උ0තpතර සභාවක, 
ෙමවැ� ශ�`ම0 ßඩා ක�ඩායම� ගැන, ෙමවැ� 
ෙයෝජනාව� ෙගනැGලා කථා opම ඒ තර2 �t� නැහැj oයන 
එකj මෙ\ හැ¸ම. |ල�න ෙහොබවන ග" ම$gCම�, 
,ෙශේෂෙය$ම මම ෙ2 අවස්ථාෙ)I ඒක පකාශ කර$න අවශN 
වනවා.  

 
අද අ� ද$නවා, අෙ¦ රෙv ජනතාව Cළ ෙ2 ßඩාව �Bබඳව 

ෙලො� උන$tව� `ෙබනවා oයලා. අ� ද$නවා, ෙමම 
තරගවලට ,ශාල �[ස� ස2බ$ධ ෙවලා අෙ¦ ජයගහණය 
උෙදසා ,ශාල සහෙයෝගය� ලබා ෙදනවා oයලා. ප� eය 20/20 
ෙලෝක �සලාන තරගවලI ෙකො�චර ජනතාව� ෙ2 ßඩා තරග 
නැර�මට ස2බ$ධ ®ණා ද oයලා අ� දැ�කා. අෙ¦ රටට 
`ෙබන Ð�`නාමය, ,ෙශේෂෙය$ අෙ¦ ßඩකj$ෙ\ `ෙබන 
අfමානය, මානhක මvටම පහත ෙහ�මට ග$නා ° 
·යාමා�ගය� හැ�යට තමj මම න2 ෙමවැ� ෙයෝජනා ෙගන 
ඒම දo$ෙ$. ෙදවර�, C$වර� කGපනා කරලා ෙමවැ� 
ෙයෝජනා ෙමම ග" සභාවට ඉ+[ප0 කෙළො0 ෙහොඳj oයලාj 
,ෙශේෂෙය$ ෙ2 අවස්ථාෙ)I මම කGපනා කර$ෙ$. අෙ¦ ග" 
ම$gCම$ලා ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙ2 එක එක ßඩකj$ �Bබඳව 
කථා කළා. අ� ද$නවා, අෙ¦ ßඩා ක�ඩායෙ2 නායක මෙහේල 
ජයව�ධන මහතා ,ෙශේෂෙය$ 20/20 අවසාන මහා තරගෙ]I 
අෙ¦ පරාජය0, අk�රj$ බවට ප0Rම0 ස2බ$ධව �ව0 ප0 
සාක�ඡාව� තැzවා. එCමා පකාශ කෙළේ ෙමොක�ද? එCමා 
o)වා, "අපට ෙලො� �ඩනය� ආවා. ෙලො� �ඩනය� `z( 
�සා තමj අපට ෙ2 තරගාවJය ජයගහණය කර$න බැ[ 
®ෙ�." oයලා. ෙ2 අවසාන මහා තරගය බට�ර ඉ$Iය 
ෙකොෙද) ක�ඩායම ජයගහණය කළා.  
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පා�Jෙ2$Cව 

�ට අ®"t ,ස්සකට, ,hපහකට කJ$ බට�ර ඉ$Iය 
ෙකොෙද) ක�ඩායම ෙමොන ත00වයක ද `zෙ� oයලා අ� 
ද$නවා. �ලj) ෙලොj³ෙ\ නායක0වය යටෙ0 අ®"t 
ගණනාව� අපරා§ත ක�ඩායම� හැ�යටj ඔ®$ h�ෙ]. අෙ¦ 
`ලංග �ම`පාල ග" ම$gCමා0 එCමාෙ\ කථාෙ)I එය 
සඳහ$ කළා. ·කv ßඩාව ස2»�ණෙය$ ඔ®$ ආකමණය 
කරලාj `zෙ�. න|0 මම �ත$ෙ$ ඉ$ ප�ව බට�ර ඉ$Iය 
ෙකොෙද) ක�ඩායමට ප� eය තරගය ජයගහණය කරන C" 
අ®"t ගණනාව� ohම ජයගහණය� �a ®ෙ� නැහැ. ඒ අ`$ 
ග0 කල අෙ¦ ~ ලංකා ක�ඩායම ෙබොෙහෝ තරගාවJ ජයගහණය 
කළා. අk�රj$ බවට ප0 ®ණා. න|0 අ� ද$නවා, ·කv 
ßඩාෙ)I වාසනාව0 �ක� බලපනවා oයලා.  
 

පාසG �,තෙ]I0 අ� මහා තරගවලට |�ණ I `ෙබනවා. 
අ� ÑෂNෙයෝ හැ�යට e�$ ඒවාට ස2බ$ධ ®ණා. ඒවා 
ජයගහණෙ]I අ� උද2 ඇkවා. න|0 පරාජය ° ,ට අ� �ක� 
කනගා1 ®ණා. එවැ� ත00වය� තමj අපට ප� eය 20-20 
�සලානෙ]I �a ®ෙ�. න|0 අ� අෛධ�යව0 ෙනොR අෙ¦ 
ක�ඩායම ශ�`ම0 කර$න ඕනෑ. ෙ2 අවස්ථාෙ)I අෙ¦ 
ක�ඩායම ශ�`ම0 කර$න ඕනෑ. ෙ2ක අවස$ තරගය 
ෙනොෙවj. තව තරග රාÑය� අපට `ෙබනවා. ෙ2 ·කv ßඩාව 
ඉ+[යට ය$න ඕනෑ. ,ෙශේෂෙය$ම අෙ¦ ග" අමාතNCමා ෙ2 
අවස්ථාෙ)I ෙදන නායක0වය ඉතාම0 වැදග0. අෙ¦ සංග2 
ස2බ$ධෙය$ ෙනොෙය� ෙනොෙය� ෙචෝදනා කළා.  

 
අ� සC1 ෙවනවා, එCමා අද ෙබොෙහෝ සංග2 �Bබඳව `zණ 

වNාÖල ත00වය මඟ හරවලා ඒවා �h කළමනාකා[0වය� 
ඇ`ව කටbC කර$නට එCමා අද වග බලා ෙගන `Hම ගැන. 
මම දැ�කා ඊෙ] ෙපෙ�දා ප0තරයකට එCමා පකාශ කරලා 
`zණා. ඉ+[ෙ]I �ට වැTය අෙ¦ සංග2 Cළට පජාත$තවාදය 
ෙගනැGලා, -,ප�ෂය සඳහ$ කළා වාෙ\- ඒවාෙ] ෙහොඳ 
පාලනය� ෙගන යාමට, ,�,ද භාවය� ඇCව ෙමම සංග2 ෙහොඳ 
පාලනය� යටතට ප0 කර$නට කටbC කරනවා oයන එක 
එCමා �ව0 ප0වලට පකාශ කරලා `zණා. එCමාට ය2 oh 
දැ�ම� `ෙබනවා. එCමා යටෙ0 `ෙබන එකම ßඩාව ·කv 
ßඩාව ෙනොෙවj. එCමාෙ\ ,ෂය පථයට අය0 තව0 ßඩා 
රාÑය� `ෙබනවා. ෙමම සෑම ßඩාව� ෙකෙර�ම එCමාෙ\ 
අවධානය ෙයො| කර$නට ඕනෑ. ·කv ßඩාව පමණ� 
ෙනොෙවj. න|0 අ� ද$නවා අද අෙ¦ රෙv ජන�යම ßඩාව 
බවට ප0 ෙවලා `ෙබ$ෙ$ ·කv ßඩාව. ෙලෝකෙ]0 එවැ� 
මතය� `ෙබනවා. ජන�යතාවට ෙමම ·කv ßඩාව ප0 ෙවලා 
`ෙබනවා. න|0 අෙ¦ ·කv ßඩකෙයෝ    තරග පාවාI2වලට 
කවදාව0 ෙයො| ෙනොෙවj oයන එකj මෙ\ ,ශව්ාසය.  ෙමොකද, 
එවැ� ප[සරය� Cළ තමj ෙපොT කාලෙ] ඉඳ$ අෙ¦ ßඩකෙයෝ 
හැ+ලා `ෙබ$ෙ$. |දලට ෙයො| ෙනොR, ·කv ßඩාවට 
තම$ෙ\ මනස ෙයො| කරලා, රට ෙවkෙව$ ßඩා කරලා 
ජයගහණය කර$න තමj අෙ¦ ßඩකj$ෙ\ එකම අර|ණ 
oයන එකj ,ෙශේෂෙය$ ෙ2 අවස්ථාෙ)I oය$න `ෙබ$ෙ$.  

 
,ෙශේෂෙය$ම අද ජාතN$තර තරග පාවාI2 ගැන කථා 

කරනවා. අද ·කv ßඩකෙයෝ පමණ� ෙනොෙවj, ඊෙ] ෙපෙ�දා 
අ� දැ�කා ·කv ,��"ව"$ව0 ෙ2කට ඇCළ0 කරලා 
`ෙබනවා oයලා. ·කv ,��"ව"$ව0 ෙ2කට ඇCළ0 
කරලා `ෙබනවා. ·කv ßඩකෙයෝ පමණ� ෙනොෙවj. අෙ¦ 
රෙv ය2 ය2 �{ගලෙයෝ ගැන සඳහ$ කළාට, ·කv ,��"ව$ 
ගැන සඳහ$ කළාට ෙ2ක ඔ¦� කරලා නැහැ. ෙකෙන�ට 
ෙචෝදනාව� කෙළො0 ඒක ඔ¦� කර$න ඕනෑ. එෙත� අපට එයා 
වරදක"ෙව� oයලා න2 කර$න බැහැ. එම �සා ,ෙශේෂෙය$ම 
ෙ2 අවස්ථාෙ)I අපට oය$නට `බ$ෙ$ අද අෙ¦ ·කv ßඩාව 
ඉහළම තලයක `ෙබනවා. අෙ¦ ෙබොෙහෝ ම$gව"$ පකාශ කළ 

ප[+ අෙ¦ අෙන�0 ßඩාවJ$ අපට ඉ+[යට ය$න අමා"j. 
මලල ßඩා ග0තාම, පාප$t ßඩාව ග0තාම ඒ වාෙ\ම 
අෙන�0 ßඩාව$ෙග$ ජාතN$තර ෙලෝකයට e�$ 
ජයගහණය කර$න අමා"j. න|0 ·කv ßඩාෙව$ අ� 
ඉ+[යටම e�$ `ෙබනවා. ඒ �සා ඉ+[යට0 අ�ට කර$න 
`ෙබ$ෙ$, රට� හැ�යට, ,ෙශේෂෙය$ම ෙ{ශපාලන අ�කා[ය 
හැ�යට ·කv ßඩාෙ) +b(ව උෙදසා අෙ¦ ·කv ක�ඩායමට 
ෙද$න ��ව$ උප[ම සහෙයෝගය, ශ�`ය සහ ෛධ�ය ලබා 
Iමj. ෙමවැ� ෙයෝජනා ෙගනැGලා අෙ¦ ·කv ßඩකj$ෙ\ 
ඉ+[ ගමන වැළැ�Rම , අෙ¦ `ෙබන අfමානය ෙකෙලසා ගැ�ම  
ෙනොෙවj කළ bC ව$ෙ$. 

 
 ,ෙශේෂෙය$ම අෙ¦ `ෙබන අfමානය0 එ�ක ෙ2 ·කv 

ßඩකj$ෙ\ අ�ෂ්ඨානය ඉහළ තලයකට ෙගන ඒම තමj 
,ෙශේෂෙය$ම අ� රජය� හැ�යට බලාෙපොෙරො0C ව$ෙ$. 
අෙ¦ ග" අමාතNCමා ඒ ස්ථාවරෙ] ඉ$නවා. ,ෙශේෂෙය$ම 
අෙ¦ ග" ම$gCම$ලා hයiම ෙදනා ඒ ස්ථාවරෙ] h�නවා 
oයා මා ,ශ්වාස කරනවා. ඒ �සාම අද ෙබොෙහෝ ෙදනා ඒ 
�Bබඳව කථා කළා. ඒ �සා අ� ,ෙශේෂෙය$ම අෙ¦ ග" 
අමාතNCමාෙග$ ඉG¤ම� කරනවා. එCමා ෙ2 hයiම 
ßඩාව$වලට එCමාෙ\ දැT අවධානය  ෙයො| කරලා `ෙබනවා. 
ඒවා ඉතාම0ම කමව0 කර$නට, ,�ම0 කර$නට අවශN 
hයi පහ�ක2 එCමා අෙ¦ ßඩකj$ට ලබා ෙදනවා. ඒක අ� 
පැහැ+Jව oය$නට ඕනෑ. එදා ෙමදා ෙනො`y hයiම පහ�ක2 
අෙ¦ ßඩකj$ට ලබා ෙද$නට අ� අද කටbC කරලා 
`ෙබනවා.  

 
ප� eය කාලෙ] අ� දැ�කා ජයගාහකj$ට "�යG ල�ෂ 

40, 50 වාෙ\ ,ශාල |දG පමාණය$ පධානය කළා. මම 
�ත$ෙ$ ඉ`හාසෙ] ෙමෙත� එවැ� පධානය$ කරලා නැහැ. 
මානhක මvටම ඉතාම ඉහළ මvටමකට ෙගන ඒමට එCමා ඒ 
ම±$ බලාෙපොෙරො0C ෙවනවා. එම �සා අපට බලාෙපොෙරො0C 
තබා ග$න ��ව$. ඉ+[ෙ]I ·කv ßඩාවට පමණ� �මා 
ෙනොR අෙන�0 ßඩාවk0 ජාතN$තර මvටමට ෙගනැGලා 
ජාතN$තර මvටෙ2 ජයගාහකj$ }� opම තමj ,ෙශේෂෙය$ 
අෙ¦ ග" අමාතNCමා බලාෙපොෙරො0C ව$ෙ$. ඒ �සා අද 
,ෙශේෂෙය$ම ෙ2 ·කv ßඩාව �Bබඳව ,ශාල උන$tව�, 
උෙදNෝගය� `ෙබනවා.  

 
අද ග2 මvටෙ2 �ඩා පාසG ·කv ßඩාවට ෙයො| Rම 

�Bබඳව අ� සC1 ෙවනවා. අෙ¦ ජා`ක ·කv ක�ඩායම -
නගරයට පමණ� �මා ®( ·කv ක�ඩායම- අද ග2බද 
පෙ{ශවල ·කv ßඩකය$ බ�ලව �ෙයෝජනය කරනවා. ඒ 
ගැන අද අ� සC1 ෙවනවා. මම මහkවර  0ව ,දNලෙ] ආ+ 
ÑෂNෙය�. �මා� සංග�කාර වැ� ෙබොෙහොම ��[ ßඩකෙයෝ 
අෙ¦ ,දNාලෙය$ }� කරලා `ෙබනවා. එCමා ෙබොෙහොම ඉහළ 
තලයක ßඩා opම  ගැන අ�  සC1 ෙවනවා. අෙන� පාසG 
ග0ත0 එෙහමj. අෙන� පාසGවJk0 ජා`ක මvටa$ 
ෙබොෙහෝ ßඩකය$ }� කරලා `ෙබනවා. ඒ පාසGවල ඉෙගන 
ග0 ග" ම$gCම$ලා0 ෙ2 ස2භාව�ය උ0තpතර සභාව 
�ෙයෝජනය කරනවා. එCම$ලාෙ\ පාසGවJk0 එවැ� 
ßඩකය$ }� Rම ගැන එCම$ලා0 සC1 ෙවනවා ඇ`.  

 
සමස්තය� හැ�යට කථා කරන ,ට අපට ෙලො� ,ශ්වාසය� 

ඇ`ව oය$න ��ව$ අෙ¦ ·කv ßඩකෙයෝ එද0, අද0, 
ෙහට0 අෙ¦ ,ශ්වාසය තහ®" කරa$, තරග පාවාI2වJ$ 
බැහැර ෙවලා, අවංකව, ·කv ßඩාවට ලැ+ ක�ඩායම� හැ�යට 
අෙ¦ රට �ෙයෝජනය කරලා ඉ+[ කාලෙ] අවශN ජයගහණය$ 
අප ෙවත ලබා ෙදj oයලා. ඒ දැT ,ශ්වාසය අප Cළ `ෙබනවාය 
oයන එක ෙ2 අවස්ථාෙ) ,ෙශේෂෙය$ සඳහ$ කරනවා. මට ෙ2 
අවස්ථාව ලබා Iම ගැන ෙබෙහ,$ ස්C`ව$ත ෙවනවා.   
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ග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒ....එ�එ�එ�එ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතා    
(மா��மி� அ1ஹா6 ஏ.எ'.எ�. அ9வ�) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 

Mr. Presiding Member, I think it augurs well that 

cricket is on the correct path. I must thank the Hon. John 

Amaratunga, a steady cricketer who, in politics, has 

moved this Adjournment Motion, for that gives us an 

opportunity to discuss the progress of the game we have 

made in Sri Lanka and all over the world. That also gives 

a very good opportunity for our young and able Sports 

Minister, the Hon. Mahindananda Aluthgamage to spell 

out the present and future programmes initiated by him 

for good of cricket and also to meet all the arguments, the 

misconceptions  that you carry in your inner mind. 

 

Sir, it is a duty cast on us as cricket enthusiasts and I 

am sure the whole Parliament will join me in wishing 

Tony Greig speedy recovery, good health and back to the 

mike once again, as early as possible. Sir, the "DailyFT", 

of 22nd October, 2012, reports it vividly. Tony Greig has 

been a great promoter of cricket and also a lover of  the 

scenic beauty of Sri Lanka. I had occasion to pay tribute 

to him on an earlier occasion in this House, and I handed 

over to him a Hansard containing my speech. He said that 

he had travelled all over the world, but nowhere had any 

Parliament paid such a tribute to him. I once again pay 

tribute to him because he is our goodwill ambassador. He 

promoted not only cricket, but also tourism. One has to 

only listen to him on the Galle esplanade how beautifully 

he describes this venue - the Dutch Fort. The Barmy 

Army who came to Sri Lanka on several occasions said 

that they came to Sri Lanka because they were attracted 

by the beautiful descriptions that Tony Greig gave live on 

international transmissions.  

 

Tony Greig is suffering from lung cancer. It gives us a 

lot of pain to hear that. The former England Captain and 

Commentator, Tony Greig, has revealed that he is 

suffering from lung cancer. Only last month he was 

giving scintillating commentaries about our performances 

and of the other teams that took part in the Twenty20 

World Cup in Sri Lanka.  

 

Sir, the "DailyFT" of 22nd October states, I quote: 

 
Greig was initially diagnosed with bronchitis in May this year 

and then gathered further knowledge during the Australian-

Pakistan Series. Greig was quoted as saying to Australia's  

Sunday Telegraph that he would undergo surgery to ascertain 

the extent of the illness.  

 

He further states, I quote: 
 

“I have had a few scrapes in my life and this is another one” 

The South African-born Greig is 66 years old.  We 

cannot believe that.  He looks a 16 year-old lad when he 

is marvelling before the mike at the Sooriyawewa, 

Keththarama, Pallekele and other stadia. The "DailyFT" 

further states, I quote:  
  

“Vivian (his wife) and I are going to put the boxing gloves 

on………."  

 
He is speaking in cricket parlance. It is very beautiful 

even here. I quote: 

 
“‘and fight this like we've never fought anything before." 

 
"At the moment it is totally up in the air. My priority, 100 

percent, is my family. They will come first".  

 
We wish him quick recovery and we also offer our 

solace to his wife and children. 

 
Today, Sri Lanka is dazzling in the international arena 

as a result of the great game we are playing - the 

gentlemen’s game. That is cricket. As somebody said, we 

are in the brink of obtaining championship after 

championship. In 1996, our good Friend, who is an now 

an MP, the Hon. Arjuna Ranatunga brought laurels  to 

this country by winning the first 50-50 World Cup. That 

was a great moment for our country. I still remember 

going round Galle Face Green in the mid of night in an 

open vehicle with a lot of other boys waving flags and 

hailing Sri Lanka’s historic victory in Lahore against that 

formidable team, Australia.  

 
Now, Sir, what is this accusation that has been made? 

At the outset, it is very clear to the entire Members of this 

House and also those who will be reading the newspapers 

that not a single cricketer has been accused of any 

misbehaviour or corruption unlike others such as Hansie 

Cronje, Mohammed Azarudeen, Salim Malik and even 

Qasim Omar. I remember Qasim Omar well. That shows 

the high moral standards set by our cricketers from the 

time beginning from Bandula Warnapura, our first Test 

Captain. We cannot forget him for the great glory he 

brought by winning the First Test Match for Sri Lanka. 

Sir, I can rattle through the names of those people who 

brought us international glory by playing for our country 

and captaining our team. After Bandula Warnapura, there 

was Duleep Mendis, Arjuna Ranatunga and the present 

Captain, Mahela Jayewardene, who brought us two Silver 

Medals if we are to put it in the Olympic parlance. That is 

Silver in 50-50 and Silver in Twenty20. I should say 

today Insha Allah, next time it will be gold that he will 

reap in cricket.  

 
Then, Sir, there have been people like Roy Dias and 

Michael Tissera before we were given Test status. We 

must also commend our commentators at CSN and 

SLBC, who did a splendid job. 
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VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

Hon. Member you have got only one minute more. 

 
ග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒ....එ�එ�එ�එ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතා    
(மா��மி� அ1ஹா6 ஏ.எ'.எ�. அ9வ�) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Ranjan Madugalle has been chosen as one of the best 

referees in the world and also Kumar Dharmasena had 

been named as the best umpire. That speaks volumes of 

the cleverness and talent displayed by our cricketers the 

world over. Then, Anura Tennakoon was a classic player 

and D.S. de Silva, who later headed the Board. After that, 

Mr. Thilanga Sumathipala also was the President of the 

Board. Ravindra Pushapakumara was a fast bowler. He 

has done something marvellous. He has been asked to go 

to the North. So, he had visited Jaffna, Mullaitivu, 

Kilinochchi, Vavuniya and Mannar, promoting cricket in 

schools over there. So much so, that it is the first time 

after 30 years of war that Tamil students or cricketers 

came from Jaffna and played cricket at Ananda College in 

Colombo. For the first time after 30 years, Jaffna Tamil 

Boys from the North  are playing with Sinhala Boys in the 

South. To that extent, cricket has helped to bring 

communities together.  

 
I pay great tribute to the Government, headed by His 

Excellency Mahinda Rajapaksa, for the immeasurable 

help and assistance given to us to promote cricket in the 

country. 

 
Not only that, cricket has also brought us international 

glory now. As I said, the tourists are coming, they are 

pouring into our shores in large numbers. We were at the 

Katunayake International Airport, when the Twenty20 

Cricket World Cup match was on. You should have seen, 

Sir, the English people, the Australians, the New 

Zealanders, the Pakistanis, the Indians and the West 

Indies were pouring in. Even the staff at the immigration 

counters found it difficult to clear them soon.  

 
Mr. Ravindra Pushpakumara has done another 

laudable work. He has discovered a Girls’ Cricket Team 

in Mannar - which area you represent, Mr. Presiding 

Member - in Fatima College. You have perhaps failed to 

see those girls. But, he has spotted that talent in Mannar 

and he is now turning his attention to the Eastern 

Province.  

 
Then, of course, there were Champaka Ramanayake, 

Neil Chanmugam and Abu Fuard. Mr. Abu Fuard 

incidentally passed away recently; he has done much for 

cricket. He also stood behind the late Hon. Gamini 

Dissanayake like a sentinel during the Cricket World Cup 

- I should say a word of prayer for Abu: Inna lillahi wa 

inna ilaihi rajioon!  

He has done yeomen service for the promotion of 

cricket. He was a Wesleyite. Not only cricket but he also 

helped to bring up  cricketers of the calibre of Arjuna 

Ranatunga, Kumar Dharmasena and the like. 

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

Hon. Member, please, wind up now. 

 
ග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒ....එ�එ�එ�එ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතා    
(மா��மி� அ1ஹா6 ஏ.எ'.எ�. அ9வ�) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
I will wind up, Sir. Then, we have Sanath Jayasuriya 

who is still playing good cricket. He is now playing T20 

matches in South Africa. There is also Roshan 

Mahanama, Kumar Sangakkara, Muttiah Muralitharan, 

Rangana Herath, Tillakaratne Dilshan, Hashan 

Tillakaratne, Rumesh Ratnayake and Daya Sahabandu, 

playing.  Anuruddha Polonowita, the National Curator, 

made it possible for the English team  to come and play 

the first match at the Maligawatte-Keththarama R. 

Premadasa Stadium within a short period of three 

months. He also helped to develop the International 

Cricket Stadium at Sooriyawewa in Hambantota. 

 

Now, what is happening? There are more and more 

grounds coming up. That brings not only credit to Sri 

Lanka but also boosts tourist inflow and we can earn 

more foreign exchange. There is also the new Pallekele 

International Cricket Stadium in picturesque Kandy. Who 

is decrying these developments? All these are happening 

briskly under the guidance of President Mahinda 

Rajapaksa and our able Minister, the Hon. Mahindananda 

Aluthgamage. I think the whole nation must pay tribute to 

His Excellency the President, Upali Dharmadasa, the 

Chairman of Sri Lanka Cricket, Nishantha Ranatunga the 

Secretary and the other officials.  

 

When a ball is sent down, the Opposition Members  

think that the wicket is made for Rajapaksa. Whatever 

goal is scored, they think the goal is made for Rajapaksa. 

Rajapaksa, Rajapaksa, Rajapaksa! It is very good, Sir. 

They are chanting the name, Rajapaksa like a mantra 

morning, evening and night. I am very happy about it. 

You go on reciting those mantras, you will be doing a 

great meritorious act by that. I want to tell them this.   

 
ෙමය �$ කර� ප®ල�. යම� කර{+ ෙහොඳ ෙදය� කර$න, 

�$ ඇ` වැඩ� කර$න. �$ �ක� ෙ2 ආ0මෙ]I ව�රා 
ග$න. ෙ2 ෙලෝකෙ]  ෙහොඳට �$ Mස් කර ග0ෙතො0 
ත|$නා$ෙසේලාට අෙන� ආ0මෙ]I ෙ2 �$ව0 රාජප�ෂ 
ප®ෙG ෙකෙන� ෙවලා ඉපIෙ2 වාසනාව ලබා ග$නට ��ව$ 
oයා මම oයනවා. ඒ සඳහා ඔබ hයi ෙදනාට මා ආරාධනා 
කරනවා. 

 
I must also mention about the media reporters and 

cricket commentators. They spend much of their time in  

the Cricket Stadium. There is Elmo Rodrigopulle of the 
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"Daily News". He has served under 26 editors. He is a 

veteran cricket writer. There is also Sa'adi Thawfeeq, 

Davis Callister,  Ranjan Paranavitana and A.C. de Silva.  

 
VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now. 

 
ග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒ....එ�එ�එ�එ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතා    
(மா��மி� அ1ஹா6 ஏ.எ'.எ�. அ9வ�) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I will conclude, Sir. Give me two minutes, please.  

 

Then, all the cricket reviewers of Sinhalese 

newspapers such as "Lakbima", "Divaina", "Mawbima", 

"Lankadeepa" and also of the "Ceylon Today" newspaper 

give a lot of prominence to that.  

 

Sir, I am very happy to say that after billiard, cricket 

has taken the centre stage. It was left to Marhoom M.J.M. 

Lafir to bring us the first world championship in any 

sport. That was in billiard. He belongs to the MICH, the 

Moors' Islamic Cultural Home. Once, I mistakenly said 

that he was from the Moor's Sports Club. No, Mr. M.J.M. 

Lafir belongs to Sri Lanka and he was a proud product of 

the Moors' Islamic Cultural Home and I wish the Hon. 

Minister good luck!  

 
Race එක� +)ව0 "රාජප�ෂ" oයා oයනවා න2, 

ෙබෝලය� දැ2ම0, "රාජප�ෂ" oයා oයනවා න2, රග� 
ෙබෝලය� ඇGiව0 "රාජප�ෂ" oයා oයනවා න2, එෙහම න2 
රාජප�ෂ ප®ල ඉතාම0ම �$ කර� ප®ල� oයන එක 
ත|$නා$ෙසේලාෙ\ අවධානයට ෙගන එa$, ෙමම ෙයෝජනාව 
ෙගන ආ ෙජෝ$ අමරCංග මහ0මයාට නැවත0 ස්C`ව$ත 
ෙවa$ මම නව`නවා.  

 
ග" ග" ග" ග" ෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතාෙජෝ$ අමරCංග මහතා    
(மா��மி� ேஜா
 அமர�க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
oය$න ෙදය� නැහැ ෙ$. 

 
ග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒ....එ�එ�එ�එ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතා    
(மா��மி� அ1ஹா6 ஏ.எ'.எ�. அ9வ�) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඒක හ[. ඒක තමj. �$ කර ග$න. එත ෙකොට රාජප�ෂ 

ප®ෙG ෙකෙන� ෙවලා ත|$නා$ෙසේලාට ඉපෙද$න ��ව$. 

  
[[[[பிபிபிபி....    பபபப. . . . 6666....15151515]]]]    
    
ග" ෙ�ග" ෙ�ග" ෙ�ග" ෙ�. . . . ~~~~ රංගා මහතා රංගා මහතා රංගා මහතා රංගා මහතා    
(மா��மி� ெஜ. : ற�கா) 
(The Hon. J. Sri Ranga) ெகளரவ தைலைமதா�� உ��பின� அவ�கேள, இ�சைபயி� நீ டெதா" உைர#� பி$% என#� ேப'வத(� ச)த��ப� வழ�கியைம# ந$றி. ெகளரவ அைம�ச� அவ�க-# ந$றாக. தமி/ ெதாி0ெம$றா1� அவ� சி�கள உைரெபய��பிைன# ேக2பத(காக ஒ4வழ�கிைய# காதிேல இைண#க 6ய(சி#கி$றா�. அவ� 

ேத�த� கால�களி� நாவல�பி27� பிரேதச.தி� நைடெப�கி$ற பிரசார# 82ட�களிேல தமிழி� ேபசி, தமி/ ேப'� ம#க-ைடய வா#கைள� ெப(றைத நா�க9 பா�.தி"#கி$ேறா�. அதைனவிட, கிளிெநா�சி, யா/�பாண� ேபா$ற பிரேதச�களி�8ட அவ� '.த. தமிழி�  ேப'வைத# ேக2:#ெகா 7")த சில�, "தமிழ� ஒ"வ�தா$ இத( அைம�சராக இ"#கி$றாரா" எ$�  ேக2டா�க9.  
 இ$� இ�சைப cricket விைளயா2: ப(றி விவாத� நட.த�ப:கி$ற ஒ" 6#கிய ேமைடயாக# காண� ப:கி$ற<. அதாவ<, உலக# கி ண Twenty20 கிாி#ெக2 ேபா27யி� ஏ$ இல�ைக அணி  ேதா�வியைட)த< எ$ப< ப(றி விவாதி#க�ப:கிற<. இைதவிட 6#கிய விடயமாக# காண�ப:கி$ற, ஐ#கிய ேதசிய# க2சியான<  ேத�த4� ெதாட��சியாக  பல6ைற - 29 தடைவக-# ேம� -  ஏ$ ேதா(றி"#கி$ற<; அத$ தைலைம ேதா(றி"#கி$ற<" எ$ப< ப(றி ஒ" விவாத.ைத இ�சைபயி� ெகா : வ"ேவாேமயானா� அ< மிகB� ெபா".தமாகB� அ#க2சி# வா#களி.த ம#க-#�  பிரேயாசனமாகB� இ"#�. அ.<ட$, இ)த நா27� ஜனநாயக.ைத நிைலநா2:வத(� அ< உதவியாக இ"#ெம$� நா$ நிைன#கி$ேற$. ஆனா�, <ரதிEடவசமாக இ$� நா�க9 ஒ.திைவ�%� பிேரரைண ெகா :வ)தி"�ப< ஒேரெயா" 

Twenty20 match ேதா(றத(காகேவ. Twenty20 World Cup 

match இFைடய இ�தி� '(றி� இல�ைக அணியின� ெவ(றி இல#ைக. ெதா:�வைகயி� இ")தெபாG<, ெகளரவ அைம�ச� மஹி)தான)த அ1.கமேக அவ�க9 எதி�#க2சி. தைலவ� அவ�கைள Minister's box இ4")< 
President's box# அைழ.<#ெகா : வ)தா�. அ�ெபாGதி")ேத எ�க-ைடய அணி ெகாIச� ெகாIசமாக ேதா(�# ெகா 7")தைத நா�க9 பா�.<# ெகா 7")ேதா�.  

 இ$� இ�சைபயிேல இ)த நா27� எ)தளB# ஜனநாயக� நிைலநா2ட�ப:கி$ற<; எ)தளB# நீதி நிைலநா2ட�ப:கி$ற< எ$ப< ப(றிய விடய�கைளேய நா�க9 ேபசேவ :�. இ)த விவாத.தி� <ரதிEடவசமாக  நாF� ேபசேவ 7ய நிைலைம ஏ(ப27"#கி$ற<. இ$� நா�க9 கிாி#ெக2 விைளயா2ைட எ:.<#ெகா டா�,- மா %மி "வ$ ரண<�க அவ�க9 எதி��ப#க.தி� இ")<ெகா : நா$ ேப'வைத ந$றாக# ேக2:# ெகா 7"#கி$றா�. உ ைமயிேல அவ"ைடய :�ப.ைத ஒ" கிாி#ெக2 :�ப� எ$� 8றலா�- மா %மி அ�ஜுன ரண<�க அவ�களி$ தைலைமயிலான இல�ைக அணி 1996ஆ� ஆ : World Cupஐ ெவ$ெற:.த<.    அ$�    இல�ைகயி� இ")த கிாி#ெக2 ஆதரவாள�க-#ேகா அ�ல< கிாி#ெக2 ரசிக�க-#ேகா அ�ல< cricket playerக-#ேகா ெவ(றிெபற ேவ :ெம$ற ஓ� ஆேவச� இ")த<. அதாவ<, "இல�ைக அணி World 

Cupஐ. N#க ேவ :�; இல�ைகயணியினரா� இ)த 
cricketஐ விைளயாட670� எ$பைத நிOபி#கேவ :�" எ$�. ஆனா�, இ$� அ)த நிைலைம இ�ைல எ$�தா$ நா$ நிைன#கி$ேற$. இத(காக ெகளரவ அைம�ச� அவ�க9 ைமதான.<#�ேபாP கிாி#ெக2 விைளயாட 67யா<. மாறாக, நா�க9 எம< நா2:#காக# கி ண.ைத ெவ�லேவ :� எ$ற எ ண� எம< கிாி#ெக2 Qர�க9 ம.தியி� வரேவ :�. ஆனா�, <ரதிEடவசமாக இ$� Qர�க9 ம.தியிேல அ�ப7யான எ ண� இ"#கி$றதா? எ$றெதா" ேக9வி எGகி$ற<.  
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පා�Jෙ2$Cව அ$� உலக# கி ண.ைத இல�ைக ெவ$றெபாG<, உல# கிாி#ெக2 விைளயா2ைட அறி6க� ப:.தியவ�க-� ஏைனய உலக கிாி#ெக2 ரசிக�க-�  இல�ைக அணியினா� உலக# கி ண.ைத ெவ�ல670மா? இல�ைக அணி test match விைளயா:மா? 
One-day international match விைளயா:மா? எ$� விய�%ட$ பா�.தா�க9. ஆனா�, இ$� 3 - 4 தடைவக-#ேம� இல�ைக அணியான< final# ெதாிவாகியெபாG<�8ட, இல�ைக Qர�க9 ம.தியி� விேவக� எ$பத( அ�பா�, நா�க9 எம< நா2:#காக நம< ம ணி� இ)த# கி ண.ைத# ைக�ப(ற ேவ :� எ$றெதா" ஆ�வ� அ�ல< ஆேவச� இ")ததாக. ெதாியவி�ைல. நி�சயமாக Qர�க-# ம.தியிேல இUவாறான ஆ�வ� இ"#க ேவ :�. நா$  கிாி#ெக2 ச�ப)தமான சில க2:ைரகைள� ப7.ததி4")<, அ$� அ�ஜுன ரண<�க ேபா$றவ�க9 கிாி#ெக2 Qர�களாக இ")தேபா< அவ�க-# வழ�க�ப2ட ச�பளமான<, இ$� கிாி#ெக2 விைளயா:பவ�க-#. த ணீ�� ேபா.தைல எ:.<#ெகா:#கி$றவ�க-# கிைட#கி$ற ச�பள.<# அ மி.ததாக இ")தி"#ெமன அறிய 67கிற<. இUவாறான கEட�க-# ம.தியி1� அவ�களிட.தி� தா�க9 கி ண.ைத# ைக�ப(றேவ :� எ$றெதா" ஆேவச� அ$றி")த<. ஆனா�, இ$� அதைன எம< Qர�களிட.தி� காண67வதி�ைல. இ$� கிாி#ெக2 விைளயா2டான< ஓ� ஆட�பர விைளயா2டாகேவ அவ�களா� பா�#க�ப:கி$ற ஒ" நிைலைம காண�ப:கி$ற<. பிேரசி� ேபா$ற நா:கைள எ:.<# ெகா டா�,  அ�9ளவ�க9 உலக# கி ண உைத ப)தா2ட.ைத ெவ$றபி$%�8ட ஏைனய விைளயா2:# க-#� 6#கிய.<வ� ெகா:.< வ"கி$றா�க9. ஆனா�, இல�ைகயி� கிாி#ெக2:# மா.திர� 6#கிய.<வ� ெகா:�பேதா:, அதைன ைமயமாக ைவ.<.தா$ பல ேபா27கைள0� நட.<கி$றா�க9.  
 றி�பாக squash, tennis ேபா$ற விைளயா2:#க-# ஏைனய நா:களி� 6#கிய.<வ� அளி�பைத�ேபா$� எம< நா27� 6#கிய.<வ� ெகா:#க�ப:வதி�ைல. இல�ைகயி� நா�க9 cricket ஐ ம2:� ந�பியி"#கி$ேறா�.  எம< நா: கிாி#ெக2 விைளயா27� ேதா�வியைட)தா�,   ேத�த� வ"�வைர அ<ப(றி எ)த விதமான க".<� ெவளியிடா< ேத�த� 67Bகைள எதி�பா�.தி"�ப<�  ேத�த4� ேதா�வியைட)த பி$ன�  எதி�#க2சியி� இ")< ெகா : அ<ப(றி விவாதி�பைத0ேம இ� காண# 87யதாக இ"#கி$ற<. எனேவ, நா�க9 cricket# ேபாலேவ ஏைனய விைளயா2:#க-#� 6#கிய.<வ� ெகா:#கேவ :�.   ெகளரவ விைளயா2:.<ைற அைம�ச� அவ�க-ைடய தைலைமயி� நாF� 6�ைல.தீB மாவ2ட.<#� ெச$றி")ேத$. அ�ெபாG< அ�பிரேதச.தி19ள விைளயா2: Qர�கைள. ெதாிBெசPயேவ 7ய நிைலைம ஏ(ப2ட<. இேதேபா$� இல�ைகயி19ள அைன.<# கிராம�களி4")<� விைளயா2: Qர�க9 ெதாிB ெசPய�படேவ :�. என# 6$ன� உைரயா(றிய மா %மி உ��பின� ஏ.எ�.எ�. அVவ� அவ�க-�  பிரபல  
cricket commentator ஆக இ"#கி$றா�. அ$� ம#க9 ம.தியிேல cricket Qர�க-# இ")த மதி�%� 6#கிய.<வ6� இ$றி�ைல. இ$� cricket match இ� ேதா�வியைட)தBட$, " ඒ අය සGJ ග0තා" எ$F� opinion 

வ"வத(கான காரண� எ$ன?அ$� அ�ஜுன ரண<�க அவ�க9 cricket விைளயா7ய காலக2ட.தி� இ.தைகய அபி�பிராய�க9 எ<B� ெவளிவரவி�ைல. 6.ைதயா 6ரளிதர$ அBVதிேர4யாவி� cricket விைளயா7யெபாG< ஏ(ப2ட பிர�சைன# captainship எ$றா� எ$ன எ$பதைன அ�ஜுன ரண<�க அவ�க9 எ:.<# கா27யைம என# ந�ல ஞாபகமி"#கிற<. அ< மிகB� பாரா2ட#87ய விடயமா�.அதாவ<, தன< Gவி19ள ஒ"வ"#� பாதி�% ஏ(ப2டேவைளயி� தைலைம தா�கியவரான அவ� அ)த� பாதி�பான<  ground இ4")<  ெவளி�ெச�வத( 6$ன� அத(9ேளேய இ")< ெகா : ேபாரா7  ெவ(றி0� க டா�. அத$ பி$ன� 6.ைதயா 6ரளிதரைன ‘எறிப)தாள�’ என# 8றி# ெகா 7")த அBVதிேர4யா ேபா$ற நா:க9, அேத 6ரளிதரைன  திறைமயான 'ழ�ப)< Q�சாள�  என# 8�� அளB# நிைலைம மாறியி")த<.  ஆனா�, இ$�  நா�க9 இUவாறான  Qர�கைள  உ"வா#கி$ேறாமா?  அ�ல< உ"வா#க�ேபாகி$ேறாமா? எ$ப<தா$ இ$� எG)<9ள ேக9வி. நா�க9 cricket ேபா$ற விைளயா2:#களி� அ#கைற09ளவ�கைள மீ :� உ"வா#க 670மான என� சி)தி#க ேவ :�.   
 'ச)திகா ஒ4�பி# ேபா27யி� ெவ(றிZ27யெபாG< அவ"# ஏ(ப2ட பிர�சைனகைள0� அவ"# எU வைகயான உதவி வழ�க�ப2ட< எ$பதைன0� இ)த� சைப அறி0�.ஆனா�,  இ)த 6ைற  400 மீ(ற� Para Olympic இ� எம< நா2: Qர� இர டாவதாக வ)தி"#கி$றா�. 

Cricket \ல� கிைட#கி$ற நிதியி� நா�க9 ஏைனய விைளயா2:.<ைறக-#� 6#கிய.<வ� அளி.< ஊ#வி#க ேவ :�. நா� ஏைனய <ைறக-#  6#கிய.<வ� அளி#காவி2டா� நி�சயமாக எம< விைளயா2:.<ைற மீ :� பி$த�கிய நிைல#� ெச�1�.  ெகளரவ விைளயா2:.<ைற அைம�ச� அவ�க9 ஒUெவா" மாகாண சைப#� stadium அைம#� ேவைல.தி2ட.ைத ஆர�பி#கவி"�பதாக# 8றியி")தா�. க 7யி� பிற)த  6ரளிதர$ கிாி#ெக2 <ைறயி�  %க/ ஈ27னா�. அேதேபா$� _வெர4யா மாவ2ட.ைத0� அைம�ச� அவ�க9 கவன.திெல:.< அ�கி"#கி$ற பல திறைமவாP)த இள�Qர�கைள0� விைளயா2:.<ைறயி� இைண.<#ெகா9ளேவ :� என# ேக2:# ெகா9கி$ேற$.   
 இ�சைபயி� ப�ேவ�ப2ட க".<#க9 6$ைவ#க�ப2டன.  அ ைம#கால�களி� இல�ைக 

cricket team  இ� இ"�பவ�க9 கா' வா�கினா�களா? அ�ல< contract ெசPதா�களா எ$ற ச)ேதக� எGகி$ற<. இ.தைகய ச)ேதக� ஏ$ எGகி$ற<? West Indies team ெவ(றிZ27ய பி$ன� அ)த ைமதான.<#9 மகி/�சி0ட$ '(றி வ)த<. ஆனா�, இல�ைகயி19ள ஒ" பா�ைவயாள�8ட அவ�க9மீ< த ணீ� ேபா.தைலேயா, க�ைலேயா, ெகா7ையேயா  எறியவி�ைல. ஆனா�, இேத நிக/B இ$ெனா" நா27� நிக/)தி")தா� அ)த West 

Indies team மீ< எUவளேவா க(க-� த ணீ�� ேபா.த�க-� விG)தி"#�.  ஆனா�, பா�ைவயாள�க9 நிதானமாக எG)< நி$� அவ�க-# ஆதரவாக# கரேகாஷ� ெசPதா�க9. எனிF�, அேத பா�ைவயாள�க9 ம.தியி� இல�ைக cricket team கா' வா�கி.தா$ ேதா(ற< எ$ற எ ண� வ"வத(கான காரண� எ$ன? எ$பைத நா�க9 நி�சயமாக ஆராயேவ :� என# 8றி, விைடெப�கி$ேற$.  ந$றி.   
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[ග" ෙ�. ~ රංගා  මහතා] 
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අහෙගන h�යා. 2000  ව�ෂෙ]  මා කJ$ oය� ආයතනය 
ස්ථා�ත කළාට පස්ෙසේ,  පාoස්තානය, ඉ$+යාව  ආI  තව0 
රටවG �ෙයෝජනය කරන ßඩකය$ ,h ෙදෙදෙන� තරග පාවා 
Iම  �සා  තරග තහනමට ල� ෙවලා `ෙබනවා.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ප� eය ,ස්සj-,ස්ස ·කv 

තරගාවJය0 එ�ක  �ට �ට හතර වතාව� අවසාන තරගයට 
|�ණ ෙද$න ~ ලංකාවට එ$න ��ව$ ®ණා. මා ද$නවා, 
ෙජෝ$ අමරCංග ම$gCමා ßඩාවට ෙබොෙහොම ආදරය කරන, 
ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙපේ�ෂකෙය� බව.  ඔබCම$ලා0, අ� hයi 
ෙදනාම0 එෙහමj.  එම �සා �ට �ට තරගාවJ හතරකIම 
අවසාන මහා තරගයට ඇ,Gලා පර+නෙකොට ෙපේ�ෂකය$ 
හැ�යට ත|$නා$ෙසේලාට ය2 සැකය� �ෙත$න ��ව$, 
එවැ� තරග පාවා Iම� h{ධ ®ණා ද oයලා. ඒක සාධාරණj. 
හැබැj VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, අෙ¦ ~ රංගා ම$gCමා 
o)ව ආකාරයට ඊට කJ$ වාරවලI අ� තරග පර+න ෙකොට 
රෙv ජනතාව Cළ  මතය� ඇ` ®ෙ� නැහැ, තරග පාවා Iම�  
ht®ණාද oයලා.  හැබැj අවාසනාවට රෙv ජනතාව අතෙ�  අද 
එවැ� මතය�  ඇ` ෙවලා `ෙබනවා. ඒක එ�චර ෙහොඳ ෙදය� 
ෙනොෙවj. එවැ� මතය� ඇ` ෙවලා `ෙබනවා න2 ßඩාෙ) 
උ$න`ය ෙවkෙව$ රජය� හැ�යට ඒ මතය �වැර+ කර$න 
ඕනෑ. ඒ �සා මා �තන හැ�යට අද ෙ2 කරන ෙ2 සංවාදය 
ෙහොඳj. ෙ2 සංවාදය ව�නවා. ෙ2 �Bබඳව පැහැ+J කර$න ෙ2 
උ0තpතර පා�Jෙ2$Cෙ) ෙමවැ� සංවාදය� පැවැ0ෙවන එක 
ෙහොඳj.   

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, match fixing oයන එක මහා 

බරපතළ පශ්නය�. දැ$ ෙ2 zÐක"ව$, umpire C$වන 
ඕවරෙ]I ෙතො¦�ය ගලවනවා  oයලා ඔv1 දමනවා. ඒ oයන 
,�යටම ඇ0තටම umpire ෙතො¦�ය ගලවනවා. සමහර 
ෙවලාවට ඔv1  දමනවා, අසවG ඕවරෙ]I umpire cooling 
glasses ගලවනවා oයලා. අෙ$, ඇ0තටම umpire  ඒක 
ගලවනවා. ඒ වාෙ\ම zÐක"ව$ ඔv1 දමනවා, 44 වන ප$t 
ඕවරෙ] C$වන ෙබෝලය no ball එක�  oයලා. ඇ0තටම  ඒ 
,�යටම  no-ball එක� යනවා. ඉ`$ ෙ2ක මහා බරපතළ 
ත00වය�. ෙමවැ�  h{�$ ෙවනවා, VලාසනාWඪ ග" 
ම$gCම�. එවැ� h{� ඇ` ෙව�ච �සා තමj  තරග තහනමට 
ල� ෙව�ච ßඩකය$ ,h ෙදෙදනාෙග$ වැT �[ස� 
�,තා$තය ද�වා තරග තහනමට ල� ෙවලා `ෙබ$ෙ$.  එම 
�සා ෙ2ක බරපතළ ත00වය�.   

 
අෙ¦ රෙv ය2 ය2 ßඩකය$ට ,"{ධව0 match fixing 

�Bබඳව පැa�J ලැ}ලා `ෙබන බව ßඩා අමාතNවරයා හැ�යට 
මම ඔබCම$ලාට oය$න ඕනෑ. අ� ඒක නැහැj oය$ෙ$ 
නැහැ. හැබැj, තරග පාවා Iම� ස2බ$ධෙය$ ලංකාෙ) ohම 
ßඩකය� ෙමෙත� වැර+ක"ව� ෙවලා නැහැ oයන එක වග 
Ðෙම$ bCව ෙ2 පා�Jෙ2$Cෙ)I මා oය$න කැමැ`j. 
ßඩකය$ ,h ෙදෙදෙදන�, තරග පාවා Iම �Bබඳ වරදක"ව$ 
වන ෙකොට ~ ලංකාෙ) එක ßඩකය�ව0 එවැ� අවස්ථාවකට 
ල� ෙවලා නැ` එක ගැන අ� ආඩ2බර ෙවනවා. ඒ �සා මා 
,ශ්වාස කර$ෙ$ නැහැ, එවැ� ෙදය� h{ධ ®ණා oයලා. 
එවැ� තරග පාවා Iම� h{ධ ®ණා න2  සාමානN  කමෙ)දය 
අkව ජාතN$තර ·කv ක®$සලය ,h$, Anti-Corruption  

Security Unit එෙක$ ~ ලංකා ·කv පාලක ම�ඩලයට දැk2 
ෙදනවා. ප� eය +නවල පැවැ` 20-20 ෙලෝක �සලාන 
තරගාවJය අවස$ ෙවලා දැනට සෑෙහන කාලය� ගත  ෙවලා 
`ෙබනවා. න|0 ෙමෙත� එවැ� oht පැa�Gල� ලැ}ලා 
නැහැ. එම �සා ග" ම$gCම�, ප� eය +නවල පැවැ` අවසාන 
තරගාවJෙ]I  oht තරග පාවා Iම� h{ධ ®ෙ� නැහැj oයන 
එක ඔබCමාට oය$න ඕනෑ.  
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 VලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gVලාසනාWඪ ම$gCමාCමාCමාCමා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member)    

The next speaker is the Hon. Mahindananda 

Aluthgamage. Before he starts, will an Hon. Member 

propose the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair? 

 
ග" `ලංග �ම`පාල මහතාග" `ලංග �ම`පාල මහතාග" `ලංග �ම`පාල මහතාග" `ලංග �ම`පාල මහතා    
(மா��மி� தில�க 4மதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now 

take the Chair. 

 
ග" ෙ�ග" ෙ�ග" ෙ�ග" ෙ�. . . . ~~~~ රංගා මහතා රංගා මහතා රංගා මහතා රංගා මහතා    
(மா��மி� ெஜ. : ற�கா) 
(The Hon. J. Sri Ranga) 

 
,h$ සò්ර කරන ලI,h$ සò්ර කරන ලI,h$ සò්ර කරන ලI,h$ සò්ර කරන ලI....    ஆேமாதி�தா�. 
Seconded. 

 
අනC"ව ග" �ෙනjස ් ෆාW� මහතා Vලාසනෙය$ අනC"ව ග" �ෙනjස ් ෆාW� මහතා Vලාසනෙය$ අනC"ව ග" �ෙනjස ් ෆාW� මහතා Vලාසනෙය$ අනC"ව ග" �ෙනjස ් ෆාW� මහතා Vලාසනෙය$ 

ඉව0 ®ෙය$ඉව0 ®ෙය$ඉව0 ®ෙය$ඉව0 ®ෙය$, , , , ග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒග" අGහා� ඒ....එ�එ�එ�එ�....එ2එ2එ2එ2. . . . අස්ව� මහතා අස්ව� මහතා අස්ව� මහතා අස්ව� මහතා 
|ලාසනාWඪ ,ය|ලාසනාWඪ ,ය|ලාසනාWඪ ,ය|ලාසනාWඪ ,ය....    அத� பிற�, மா��மி� ஹுைன� பா�� அவ�க� அ�கிராசன�தினி�� அகலேவ, மா��மி� அ!ஹா" ஏ.எ%.எ&. அ�வ�  அவ�க�  தைலைம வகி�தா�க�. 
      Whereupon THE HON. HUNAIS FAROOK  left the Chair, 

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

 
     
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 6666....25252525]]]]    
    
ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා ( ( ( ( ßßßßඩා අමාතNඩා අමාතNඩා අමාතNඩා අමාතNCමාCමාCමාCමා)))) 
(மா %மி  மஹி)தான)த அ1.கமேக -  விைளயா2:. <ைற அைம�ச�) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  

Sports ) 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ෙ2 රෙv ·කv ßඩාෙ) පැන 
නැ¸ `ෙබන ගැටi �Bබඳව අද +න සභාව කG තබන අවස්ථාෙ) 
,ප�ෂය ,h$ ඉ+[ප0 කළ ෙ2 ෙයෝජනාව ස2බ$ධෙය$ 
අදහස් ඉ+[ප0 කර� ,ප�ෂෙ] සහ ආ�; ප�ෂෙ] hයiම ග" 
ම$gCම$ලාට |J$ම මෙ\ ස්C`ය �ද කර$න කැමැ`j. 
ßඩාෙ) උ$න`ය ෙවkෙව$ ඒ hයi ෙදනාෙ\ම අදහස්  
සැලoGලට ග$නා බව අමාතNවරයා හැ�යට  මා සඳහ$ 
කර$න කැමැ`j.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ල�ෂ්ම$ o[ඇGල 

ම$gCමාෙ\ කථාව හැර ,ප�ෂෙ] අ�� කòකය$ෙ\ කථා 
සාරාංශය� හැ�යට ග0තාම, ඒවාj$ ,ෙශේෂ අවධානය ෙයො| 
®ෙ� ප� eය දා පැවැ` තරගය පාවා Iම� h{ධ ®ණා ද oයන 
කාරණය ගැනj.  ·කv ßඩාෙ) බරපතළ උවtර� හැ�යට අද 
ජාතN$තර ·කv ක®$සලය හÕනා ග0 කාරණය� තමj තරග 
පාවා Iම.  තරග පාවා Iම බරපතළ ෛවරසය� හැ�යට0 ෙ2 
වනෙකොට ජාතN$තර ·කv ක®$සලය ,h$ හÕනා ෙගන 
`ෙබනවා. 

 

ඒ  �සා  2000 ව�ෂෙ]  Anti-Corruption Security Unit  
නa$ ආයතනය� හදලා,  ඒක ඒ  ඒ රටවල ස්ථා�ත කරලා, 
තරග පාවා t$ අයට ,"{ධව අවශN කටbC කර$න ෙ2 
ෙවනෙකොට �යවර අරෙගන `ෙබනවා. තරග පාවා t$k හත ර-
පස්ෙදන�ෙ\ නාම ෙGඛනය� ග" ම$gCම$ලා oෙය)වා මා 



පා�Jෙ2$Cව 

මෙ\ aත ~ රංගා ම$gCමා ෙහොඳ කථාව� o)වා. ලංකාව 
හතර වතාව� අවසාන මහා තරගයට ඇ,Gලා පැරtණාය oයa$ 
තරග පාවා Iමකට ල� ®ණාය oයලා ,ප�ෂය oයනවා න2, 
මැ`වරණ 29o$ පැරtණ එ�ස0 ජා`ක ප�ෂය0 මැ`වරණ 
පාවා Iමකට eයාද oයන එක ෙසොයා බල$න Anti-Corruption 

Security Unit එකට භාර ෙද$න ඕනෑ oයලා ~ රංගා ම$gCමා 
o)වා. ඒ �Bබඳව මම ෙමතැන කථා කර$ෙ$ නැහැ.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, තරග පාවා Iම �Bබඳව 

ඔබCමාට oය$න ඕනෑ. ෙ2 ෙවන ෙකොට ෙලෝකෙ] රටවG 
o�පය� ඒ ස2බ$ධෙය$ අවශN �` p` ස2පාදනය කරලා 
පා�Jෙ2$Cවට ඉ+[ප0 කරලා `ෙබනවා. ඉ$+යාව 
Prevention of Corruption Act  එක පා�Jෙ2$Cෙ) ස2මත 
කරලා, ඒ අවශN �` p` ෙගනැGලා අවශN කටbC කරලා 
`ෙබනවා. ඒ වාෙ\ම එංගල$තය0  Criminal Law Act එක 
යටෙ0  Prevention of Corruption Act 1906 oයන එක 
සංෙශෝධනය කරලා අවශN ,�,ධාන ෙගනැ,0 `ෙබනවා. ඒ 
වාෙ\ම ද�( අ�කාව0 Prevention of Corruption Bill oයලා 
එවැ�ම පනත� ෙගනැGලා අවශN �`, අණ පන0 සකස් කරලා 
`ෙබනවා. ඒ වාෙ\ම ඕස්ෙ�Jයාව0 anti-corruption unit එක� 
හදලා ඒ අවශN �` ස2පාදනය කරලා `ෙබනවා.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, “Sri Lanka Cricket : Anti-

Corruption Code for Players and Player Support Personnel”  
oයන document එක මම ෙ2 අවස්ථාෙ)I සභගතසභගතසභගතසභගත**** කර$න 
කැමැ`j.  

 
ෙ2 වන ,ට අෙ¦ අමාතNාංශෙ] ෙGක2Cමාෙ\ 

පධාන0වෙය$ කa1ව� ප0 කරලා `ෙබනවා. ඒ කa1ෙ) 
වා�තාව සකස් කර අවස$ ®( වහාම අ� ඉතා කTනa$ එය 
�`ප`Cමාට ෙයො| කරලා, කැ}නv ම�ඩලයට ඉ+[ප0 
කරලා, පා�Jෙ2$Cවට ඉ+[ප0 කරලා, තරග පාවා Iම �Bබඳව 
අදාළ �`මය කටbC ~ ලංකාව Cළ ස්ථා�ත කර$න 
බලාෙපොෙරො0C ෙවනවා. ඒ අkව ~ ලංකාෙ) ය2 ßඩකෙය� 
එවැ� තරග පාවා Iමකට ල� ®ෙණො0 ඔ�ට ,"{ධව උප[ම 
ද�ව2 ලබා Iම සඳහා අවශN අණපන0 පා�Jෙ2$Cවට ෙගන 
ඒම සඳහා ෙ2 වන ,ට0 කටbC කර ඇ` බව ඉතාම සC�$ 
oය$න කැමැ`j, VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�.  

 
ඊළඟට අ� oය$න ඕනෑ, අෙ¦ රෙv ෙ2 වැර+ අවම කර$න 

~ ලංකා ·කv ආයතනයට කර$න ��ව$ උප[ම උ0සාහය 
දරලා `ෙබන බව. වැT වශෙය$ o)ෙවො0, ප� eය +නවල 
පැවැ` �aය� ¤\ තරගාවJෙ]I0 අj�� එක ස2බ$ධ 
කරෙගන anti-corruption  සඳහා අවශN කටbC කළා. ඒ 
oය$ෙ$ අෙ¦ අ$ත� පළා0 තරගාවJවලට පවා අදාළ 
�ලධා[$ ෙග$වලා anti-corruption �Bබඳව අෙ¦ අවධානය 
ෙයො| කර `ෙබනවා. අ� ඒ hයi කටbC වළ�ව$න ~ ලංකා 
·කv ආයතනය හැ�යට කටbC කර `ෙබනවා, VලාසනාWඪ 
ග" ම$gCම�.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ග" ෙජෝ$ අමරCංග 

ම$gCම�, ඒ වාෙ\ම ෙ2 තරග හතෙ� පරාජය �Bබඳව ßඩා 
අමාතNවරයා හැ�යට මම0 අෙ¦ aත ල�ෂ්ම$ o[ඇGල 
ම$gCමා0 -එකම +ස් �කෙ]ම ඉ$න �සාද ද$ෙ$ නැහැ, 
අප ෙදෙදනාම- දර$ෙ$ එකම මතය. අ� �ට �ට අවසාන මහා 

තරගාවJවලට හතර පාර� ආවා. හැබැj, අ� අවසාන 
තරගාවJෙය$ පරාජය ®ණා. අෙ¦ ග"  ල�ෂ්ම$ o[ඇGල 
ම$gCමා oය� හැ�යට ෙලෝක �සලානය ජයගහණය කර 
ග$න බැ[ රට� ෙනොෙවj අ�. මම ද$නා හැ�යට අෙ¦ ßඩක 
ßTකාව$ට කර$න බැ[ ෙදය� නැහැ. ෙ2 තරගාවJ අපට 
ජයගහණය කර ග$න ��ව$.  

 
ග" ම$gCම�, මම hයයට hයය� එකඟ ෙවනවා, ෙ2 

ßඩා ක�ඩායමට මෙනෝ ,දNාව �Bබඳ psychologistලා 
ෙගෙන$න. ෙ2ක අෙ¦ අවධානය ෙයො| ෙනො®( කාරණය�. 
ෙ2 �Bබඳව අ� ·කv පාලක ම�ඩලයට උපෙදස් Iලා 
`ෙබනවා. ෙලෝකෙ] ඉතාම ෙහොඳ මෙනෝ ,දNාඥෙයෝ - 
psychologistලා- ෙගනැ,0 අෙ¦ ක�ඩායම0 එ�ක ඉඳලා ෙ2 
අය0 එ�ක කටbC කරලා ෙ2ක හද$න ඕනෑ. ඔබCමා 
ද$නවා, ·කv තරගාවJ ගහනෙකොට ,ශාල |දල� ßඩකය$ට 
ලැෙබන බව. ඉස්සර වාෙ\ ෙනොෙවj. ෙ2 ßඩකය$ෙ\ 
මානhක ත00වය ෙ2 hයGල ෙකෙර� අවධානය ෙයො| 
කර$න ඕනෑ.  මෙ\ අ0 දැÐම හැ�යට න2 ෙ2 ßඩකය$ට 
අෙප$ ®( ෙලො�ම අ;ව ඒකj.  ඔ®$ට ඉතාම ෙහොඳට තරග 
කර$න ��ව$. ඔ®$ට තරගාවJවලට |�ණ ෙද$න ��ව$. 
ජයගහණය කර$න ��ව$. ෙ2 ෙවලාෙ) ෙ2 අයෙ\ 
psychological පැ0ත, ෙ2  ෙගොGල$ෙ\ `ෙබන stress එක, ඒ 
වාෙ\ම අවසාන තරගාවJයකට ආවට ප� ඔ®$ |�ණ ෙදන 
අfෙයෝගය ෙම$න ෙ2 කාරණා ෙකෙර� අෙ¦ අවධානය ෙයො| 
ෙවලා නැහැ.  

 
මම ßඩා අමාතNවරයා හැ�යට, ෙලෝක �සලාන ෙදක�  

සඳහා අෙ¦ ßඩකj$ ෙයො| කර$න මට වාසනාව ලැzණා. ප� 
eය දා පැවැ` ඕව� 50-50 ෙලෝක �සලානය හා ඕව� 20-20 
ෙලෝක �සලානය.  ßඩා අමාතNවරයා හැ�යට මම ආඩ2බර 
ෙවනවා, ඒ තරගාවJ ෙදෙ�ම අපට අවසාන මහා තරගාවJයට 
එ$න ��ව$ ®ණා. ෙ2  ෙලෝකෙ]ම ßඩාවට ආදරය කරන 
එංගල$තයට බැ[ ෙවලා `ෙබනවා, තවම ෙලෝක �සලානය� 
ජයගහණය කර$න. හැබැj, අපට ��ව$ ®ණා, ෙ2 අවසානෙ] 
පැවැ` තරගාවJ ෙදෙ�ම අවසාන මහා තරගාවJයට එ$න. ඒ 
�සා මම කැමැ` නැහැ, ඉ+[ෙ]I එන ßඩා අමාතNවරෙය�ෙ\ 
කාලෙ] ෙහෝ ෙලෝක �සලානය ෙහෝ 20-20 තරගාවJය� 
අවසාන මහා තරගාවJෙය$ පරාජයට ප0 කර$න. ඒ �සා 
·කv පාලක ම�ඩලය හැ�යට, අෙ¦ අමාතNාංශය හැ�යට, 
·කv පාලක ම�ඩලය0 එ�ක එ�කා� ෙවලා පැහැ+Jව ඒ 
අ;පා;ක2 hයGල සැලoGලට අරෙගන කටbC කරනවා.  

 
ග" ල�ෂ්ම$ o[ඇGල ම$gCම�, ඔබCමාට oය$න 

ඕනෑ ·කv structure  එෙ� පශ්නය� `ෙබන බව. අද ßඩාව 
ගමට e�$ නැහැ. ඔබCමා o)වා වාෙ\ම ෙ2ක පළා0 මvටමට 
ය$න ඕනෑ. ෙ2 Premier League  එක පට$ ග0ෙ0 ඒකj. අ� 
ෙ2ක  පළා0 මvටමට ෙගන  ය$න ඕනෑ. අද අෙ¦ ßඩාෙව$ 
අපට ලැෙබන ආදායෙම$ hයයට 60� ,යද2 කර$ෙ$ 
ßඩකය$ට. ඊළඟට අ� clubsවලට තව ගණන� ,යද2 
කරනවා. 

 
 VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ßඩා ෙ) සංව�ධනයට 

hයයට10�ව0 අ� ,යද2 කර$ෙ$ නැහැ. මම ප� eය කාලෙ] 
උCර නැ ෙඟන�ර මඩකළ� +ස් �කයට0 eයා. එ� ßඩකයන ් 
600� ßඩා කරනවා. හැබැj, මඩකල� +ස් �කෙ] side wicket  
එක� නැහැ. අ� oBෙනො�Aයට eයා. ßඩකය$ ,ශාල �[ස� 
ßඩා කරනවා. හැබැj, ඔ®$ට අවශN පහ�ක2 නැහැ. අ�ට 
හ2බ ෙවන hයi |දG අ� ,යද2 කර$ෙ$ ßඩකය$ට. 
ඔබCමා ද$නවා, ඕස්ෙ�Jයාෙ) ßඩකය$ට ෙගව$ෙ$ hයයට 
25� බව. අ� hයයට 60� ෙගවනවා. ඒ �සා අ� අ�ක |දල� 
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*  *  *  *  �සත්කාලෙ] තබා ඇත�සත්කාලෙ] තබා ඇත�සත්කාලෙ] තබා ඇත�සත්කාලෙ] තබා ඇත....    
*   �னிைலய�தி	 ைவ�க�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 

[ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\ මහතා] 
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ෙගවන බව oය$න ඕනෑ. ඒ �සා අ� හW$ ෙලෝ�ගාv    
මහ0මයා ෙගනැ,0 අෙ¦ cricket structure  එක  change කරන 
එක �Bබඳ කa1ව� ප0 කරලා අ� ඒ කටb0ත කර ෙගන 
යනවා. අෙ¦ VලN ප[හරණය �Bබඳව ලබන මාසය වන ,ට 
oය$න ��ව$. මම ෙලෝක �සලානයට ඉස්ෙසGලා o)වා, 
·කv ßඩාෙ) ,ශාල ප[ව�තනයකට යන බව.  

 
ග" ම$gCම�, ඉ+[ කාලෙ] ·කv පාලක ම�ඩලය ෙ2 

කටb0තට අත ගහනවා. ෙමෙත� කාලය� ·කv පාලක 
ම�ඩල ෙ2වාට අත ගැ�ෙ) නැ` ෙහේCව� `ෙබනවා. 
ඔබCම$ලා ද$නවා ඇ`, අ®"{ෙද$ අ®"{ද �ල වරණයකට 
යන බව. ඔබCම$ලා ඡ$ද ගැන o)වා. ග" ම$gCම�, �ල 
වරණයකට eයාම අ®"{දo$ �ල වරණය� `ෙබනවා. මාස 
හය� ·කv පාලක ම�ඩලයට එනවා. එහාට ෙමහාට හැෙරනවා. 
ඊළඟ මාස හෙ] ආප� ඡ$දයට tවනවා. ඒ �සා මම ද$නා 
තරමට පව`න කමෙ)දය Cළ ·කv පාලක ම�ඩලය ·කv 
+b( කරනවාට වැTය තම$ට ඡ$දය t$k ßඩා සමාජ +b( 
කර$න තමj කටbC කර$ෙ$. ඒ �සා ßඩා සමාජවලට සGJ 
ෙද$න, ßඩා සමාජවලට ෙබෝල ෙද$න, ßඩා සමාජවලට බැv 
ෙද$න, ßඩකය$ට ෙගව$න වාෙ\ ඒ අයව තෘ¦`ම0 කරන 
වැඩ කරනවා aස ßඩාෙ) උ$න`ය ෙවkෙව$ ·කv පාලක 
ම�ඩලය Cළ දැනට ht වන කටbC  �Bබඳව මා සෑëමකට 
ප0ව$ෙ$ නැහැ. ෙ2ක ·කv පාලක ම�ඩලය0 �Bග$නවා.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඒ �සා මම ßඩා පනෙ0 

ෙර.ලාh සංෙශෝධනය කරලා ලබන ව�ෂෙ]  ඉඳලා 
මැ`වරණයo$ ෙතොරව වසර හතර� අ� ඔ®$ට ඉ+[යට ය$න 
ෙදනවා. ෙමොකද ජාතN$තර තරගාවJය� අ®"t හතෙර$, 
හතරට `ෙබනවා. එතෙකොට එන ඕනෑම පාලකෙය�ට ßඩාව 
+b( කර ඕනෑම තරගාවJයකට ය$න කාලය� `ෙබනවා. මම 
ඒ guarantee එක t$k �$දා තමj අද ·කv පාලක ම�ඩලය 
ඒ hයi ෙවනස්ක2වලට ය$න ¬දාන2. එෙහම කෙළේ නැ0න2 -
ලබන අ®"{ෙ{ ඡ$දය� `zණා න2- අ�වා�යෙය$ ෙ2 
¥රණය ග$ෙ$ නැහැ. ෙමොකද ඔ®$ට ඡ$දය ෙදන ßඩා සමාජ 
�ක ඡ$දය ෙද$ෙ$ නැහැ. ඒ �සා අ� ßඩා සමාජ සC1 
කර$න eෙයෝ`$ අපට ෙ2ක ෙගන ය$න බැහැ.  

 
ග" ල�ෂ්ම$ o[ඇGල ම$gCම�, ෙ2 ßඩාව පළා0 

මvටමට ෙගන ය$න oයන කාරණයට මා එකඟj. ග" 
ම$gCම�, පළා0 මvටමට ෙනොෙවj, අ� පාෙ{�ය ෙGක2 
ෙකොvඨාස මvටමට ය$න ඕනෑ. අ� ගමට ය$න ඕනෑ. ද�ෂ 
ßඩකෙයෝ ගෙ2 ඉ$නවා. අද බල$න උC", නැ ෙඟන�[$ 
එකම ßඩකෙය�ව0 අපට එ$ෙ$ නැහැ. ඒ �සා අ� උC", 
නැ ෙඟන�රට ෙ2 ßඩාව තවම වNා¦ත කරලා නැහැ. උC", 
නැ ෙඟන�ර ඉතාම ද�ෂ ßඩකෙයෝ ඉ$නවා. අ� තවම ßඩාව ඒ 
පළා0වලට වNා¦ත කරලා නැහැ. අ� ෙ2 වන ,ට උC", 
නැ ෙඟන�ර  දැවැ$ත වැඩ �Bෙවළ� ෙගන යනවා. ඒ �සා 
·කv structural change එකකට අපට ය$න ෙවනවා.  

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඒ වාෙ\ම අ� ·කv ßඩාෙ) 

අ; පා;ක2 hයGල හÕනා ෙගන `ෙබනවා. ඒ �සා නැවත 
වතාව�, ~ ලංකාව අවසාන මහා තරගාවJයකට ඇ,Gලා ෙලෝක 
�සලානය ලබා ෙනොග$න කටbC ht ෙනොෙව$න -පරාජය 
ෙනොෙව$න- ßඩා අමාතNවරයා හැ�යට මා ·කv පාලක 
ම�ඩලය0 එ�ක දැT �යවර ග�a$ h�නවා. ඒ �සා ඉ+[ 
කාලෙ] අ� ග$නා ° ය2 ¥රණ0 එ�ක අපට ය2 ගැ12 ඇ` 
ෙවj. අ� ග$නා ය2 ¥රණ0 එ�ක අ�0 එ�ක අමනාප ෙවj. 
ßඩා සමාජ අමනාප ෙවj. අපට ෙචෝදනා එj. ඒ ෙමොන අfෙයෝග 
ආව0 ßඩාෙ) උ$න`ය ෙවkෙව$ අ� ඒ ¥රණ ග$නවාය 
oයන කාරණය ,ෙශේෂෙය$ මත� කර$න ඕනෑ. 

VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ෙමතැනI කථා කර� o�ප 
ෙදෙන� සඳහ$ කළ කාරණාවලට උ0තර Ðපය� ෙද$න මා 
බලාෙපොෙරො0C ෙවනවා. ,ප�ෂෙ] ම$gCම$ලා o�ප 
ෙදෙන� o)වා, ·කv පාලක ම�ඩලෙ] �ල වරණය �Bබඳව. 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, අ� ·කv පාලක ම�ඩලෙ] 
�ල වරණය� පැවැ0°වා. ඕනෑම ෙකෙන�ට, ßඩා සමාජයකට 
නාම ෙයෝජනා Iෙ2 හැoයාව� `zණා. පා�ශව්ය$ ෙදක� අපට 
නාම ෙයෝජනා ලබා t$නා. න|0 නාම ෙයෝජනා I� එ� 
පා�ශ්වය� මැ`වරණය `ෙබන දවෙසේ උෙ{ -අවසාන 
ෙමොෙහොෙ0- ෙ2 තරගාවJෙය$ ඉව0 ®ණා. ෙ2 තරගාවJෙය$ 
ඉව0 ෙකෙර)වා oයලා ත|$නාන ්ෙසේලා අපට ෙචෝදනා එGල 
කළා. අ� ක®"ව0 ඉව0 කර$න කටbC කෙළේ නැහැ. ග" 
ම$gCම�, ෙ2කට ෙහේCව ව$ෙ$, hයiම ßඩා සමාජ 
තම$ෙ\ mandate එක ඡ$දයට දවසකට කJ$ ග$නවා. 
ෙමොකද ßඩා සමාජ තම$ෙ\ ඡ$දදායකයාට oයනවා, "ඔබ 
ඡ$දය ෙද$න ඕනෑ ෙ2 පා�ශ්වයටj." oයලා. එතෙකොට 
ඡ$දයට දවසකට කJ$ ද$නවා, +න$ෙ$ ක®ද, පර+$ෙ$ 
ක®ද oයලා. එතෙකොට ඒ club එෙ� mandate එක අරෙගන 
තමj ඒෙගොGල$ ඡ$දය ෙද$න ය$ෙ$. එ� පා�ශ්වයකට 
වාhj oයලා අෙන� පා�ශ්වය දැන ග0තා. ඔ®$ ඉGලා අස් 
®ණා. අමාතNවරයා හැ�යට මෙ\ කාලෙ] මට කර$න ��ව$ 
එකම ෙ{ තමj, interim committee සංස්කෘ`ය අෙහෝh කරන 
එක.   
 
අ� interim committee කමය අෙහෝh කළාට පස්ෙසේ අ`ග" 

ජනා�ප`Cමා මෙග$ දැTව ඉGල� ෙදය� තමj වහාම ·කv 
පාලක ම�ඩලෙ] �ල වරණයකට ය$නය oයන එක. ßඩාවට 
ආදරය කරන නායකෙය� හැ�යට එCමා o)ෙ) ෙ2 ෙ0p2 
කa1 සංස්කෘ`ය අපට හ[ ය$ෙ$ නැහැj oයලාj. ඒ �සා අ� 
�ල වරණයකට eයා. ßඩා සමාජj ඡ$දය t$ෙ$. අපට 
ක®"0 oයලා නැහැ, අ� ෙහොර ඡ$ද දැ2මා oයලා. ohම 
ෙකෙන� oයලා නැහැ, අ� ඡ$දදායකෙයෝ }ය ගැ$°වා 
oයලා. hයයට 95කට ආස$න පමාණය� ඡ$දය ෙද$න 
ඇ,Gලා `ෙබනවා. ohම ඡ$ද දායක ෙය�ෙග$ ෙචෝදනාව� 
නැහැ. එෙහම න2 අ� ෙකොෙහොමද ෙ2 �ලවරණය අසාධාරණj 
oයලා oය$ෙ$. ෙමCම$ලා oයනවා රාජප�ෂ පාලනය 
·කv පාලක ම�ඩලයට ඇ,Gලාය oයලා. ඉ`$ නරක නැහැ  
ෙ$. රාජප�ෂ පාලනය� ·කv පාලක ම�ඩලයට ඇ,Gලා ඒ 
පාලනය ,h$ අෙ¦ ·කv ක�ඩායම ෙලෝක මහා �සලාන 
අවසාන තරගයට ෙගනැGලා `ෙබනවා. ඉ`$ ඒක නරක නැහැ 
ෙ$, ෙහොඳj ෙ$. එංගල$තයට බැ[ ෙව�ච ෙදය�, 
ඕස්ෙ�Jයාවට බැ[ ෙව�ච ෙදය� රාජප�ෂ පාලනය කරලා 
`ෙබනවා න2 ඒක ෙහොඳj ෙ$. ඒක �සා එක, එක අයට 
ඇ±Gල +. කර$න එපා. ඒක අසාධාරණj.  

 
ඒ �සා ය2 oh පා�ශ්වය� ප0 ®ණාම ඒක අසවලාෙ\ 

පා�ශ්වය oයලා oය$න එපා. ඒක අසාධාරණj. `ලංග 
�ම`පාල ම$gCමා ෙ2කට ප0 ®ණා න2 ඔය ෙචෝදනාවම 
අෙන� පා�ශ්වය ,h$ එGල කරනවා. එෙහම නැ0න2 අ��න 
රණCංග ම$gCමා ප0 ®ණා න2 තව0 පා�ශ්වය� ,h$ ඔය 
ෙචෝදනාව එGල කරනවා. න|0 අ� �ල වරණයකට eයා. ßඩා 
අමාතNවරයා හැ�යට මම සාධාරණ �ල වරණය� පැවැ0°වා. 
�ල වරණෙය$ ප0 ෙව�ච කa1ව අද කටbC කරනවා. ඒ �සා 
ක"ණාකරලා ෙචෝදනා එGල කර$න එපා. අ� ඒ කටb0ත 
කළා.  

 
ඒ වාෙ\ම ග" ල�ෂ්ම$ o[ඇGල ම$gCමා o)වා, 

�ශා$ත රණCංග මහ0මයා CSN නාJකාෙ) ,ධායක �ලධා[ 
,�යට0, අෙ¦ ·කv පාලක ම�ඩලෙ] ෙGක2 හැ�යට0 
කටbC කරන කාරණය �Bබඳව. ග" o[ඇGල ම$gCම�, මා 
ඔබCමාට o)ෙ), අප කටbC කර$ෙ$  ßඩා පනත0 එ�ක 
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පා�Jෙ2$Cව 

oයලාj. ßඩා පනතට අkව,  එවැ�  ßඩා සංගමයක කටbC 
කරන �{ගලෙය�ට  තව0 ආයතනයක - ඔබCමා oය$නා 
වාෙ\  මාධN ආයතනයක - එෙහම  ඉ$න බැහැ oයා පනෙ0 
සඳහන� නැහැ.  එම �සා  ප0 ෙනොR ඉ$නට අපට ඉඩ ෙද$නට 
බැහැ.  ඔබCමා oයන කාරණය �Bබඳව ය2 පශ්නය� 
`ෙබනවා.  එම �සා නැවත ෙර.ලාh  සංෙශෝධනය opෙ2I   
ßඩා පනතට  ඒ ස2බ$ධ ෙර.ලාh ඇCළ0 කර$නට 
බලාෙපොෙරො0C ෙවනවා.   

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ඒ වාෙ\ම මා ඔබCමාට  ෙ2 

කාරණය0  oය$නට  ඕනෑ. CSN නාJකාෙ) කටbC �Bබඳව 
අප පp�ෂණය� පැවැ0°වා.  ග" අ��න රණCංග ම$gCමා 
පැa�Gල� කළා.  ෙ2 �Bබඳව පා�Jෙ2$Cෙ) �ට�  ම හ 
ෙGක2Cමාෙ\ පධාන0වෙය$  කa1ව� ප0 කර, ෙ2 වන,ට  
ඒ කa1ෙ)  පp�ෂණ  කරa$ යනවා.  ඒ පp�ෂණ වා�තාව 
ෙහට අ�{දා වනෙකොට ලැෙ£,.  ෙමොකද, ග" අ��න රණCංග  
ම$gCමා ෙ2 පැa�Gල  කෙළේ අ`ග" ජනා�ප`Cමාට.  ග" 
ජනා�ප`Cමා ඒ ෙවලාෙ)ම  මට වහාම ෙ2 ගැන පp�ෂණය�  
පව0ව$නය oයා  o)වා. පා�Jෙ2$Cෙ) �ට�  මහ 
ෙGක2Cමාෙ\  පධාන0වෙය$ ඒ සඳහා කa1ව� ප0 කළා.  
ග" අ��න රණCංග ම$gCමා ෙ2 වන ෙකොට ෙ2  �Bබදව 
සා�� ෙදනවා.  එම �සා CSN  ගkෙදkව �Bබඳව  ෙහට 
අ�{දා වන ෙකොට අප පා�Jෙ2$Cවට   වා�තාව� ඉ+[ප0 
කර$නට බලාෙපොෙරො0C ෙවනවා.  

 
  VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, �කv ප0 ස2බ$ධෙය$ 

ìෂණය�  h{ධ ®ණාය oයා ෙචෝදනාව� එGල ®ණා.  ෙ2 
hයiම �කv ප0 ,o×2  කටbC කෙළේ ICC  එක ම±$.  අප 
ෙනොෙවj, ෙ2කට ස2බ$ධ ®ෙ�.  ඔ®$ තමj hයiම කටbC 
කෙළේ. හැබැj  අප  �Bග$නවා.  `ස්ප$දාහ�   නරඹ$න$ 
දම$න ��ව$  ßඩාංගනයක  ·කv තරගය බල$න  C$ ල�ෂ 
පණස්දාහ�  ආවාම  ඒ අයට අපට �කv ෙද$නට  බැහැ.  එම 
�සා අප �Bග$නවා.  ය2 ය2 පා�ශ්වය$ ,h$  �කv අර 
ෙගන  වැT aලට  ,�කා.  එම �සා අපට ඒක නව0ව$නට 
බැහැ. අප ඉතාම0 ,වෘතව  �ව0ප0වල  දැ$R2 දාලා,  
ෙ�Tෙයෝෙ) දාලා,  website වල දාලා, +ස් �ක Cෙ$ ෙවනම 
counters  හදා  �කv ,�කා.  අප ohම  පා�ශව්යකට ඒවා ලබා 
t$ෙ$ නැහැ.  අපට ය2 ෙචෝදනාව� ආවා, ·කv පාලක 
ම�ඩලෙ]  අෙ¦ �ලධා[ෙය�  ·කv පාලක ම�ඩලෙ]  
ප®ෙG අයට t$ �කv ,�ණා අ� ®ණාය oයා. අප ෙ2 
වන,ට0  ඔ�ෙ\ ෙසේවය අත �1වා `ෙබනවා.  ෙබොෙහොම �� 
�කv පමාණය�. න|0  ෙමවැ�   පධාන  තරගාවJ `ය{I අපට  
ෙබොෙහොම අපහ�j, ෙ2වා පාලනය කර$න.   

 
VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, මා �ට වඩා I�ඝ වශෙය$ 

කථා කර$නට බලාෙපොෙරො0C ව$ෙ$ නැහැ. ඔබCම$ලා 
o)ව  hයiම කාරණාවලට මම උ0තර t$නාය oයා මම 
,ශ්වාස කරනවා. VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�,  ඔබCමාට මම 
නැවත0 oය$ෙ$, ෙමොන ෙහේCවකටව0 අෙ¦ ~ ලංකා ·කv 

ක�ඩායම  ෙමොනම  අවස්ථාවකව0 තරග පාවා Iමකට 
ස2බ$ධ ®ණාය oයා  ßඩා අමාතNවරයා ,�යට  මම  ,ශ්වාස 
කර$ෙ$ නැහැ. ·කv පාලක ම�ඩලය හැ�යට, අෙ¦ 
අමාතNාංශය හැ�යට අප  �හතමා�ව     �Bග$නවා, අෙ¦  
අවධානය ෙයො| ෙනො®( කාරණය� ස2බ$ධව. ෙ2 වන ,ට0 
ග" o[ඇGල ම$gCම�,  - ඔබCමා oයනෙකොට0 - අප  
ෙ2ක ගැන අවධානය ෙයො| කර `zණා.  ප�eය ෙලෝක  
�සලාන තරගාවJෙ] පරාජය0 එ�කම අප ·කv පාලක 
ම�ඩලයට  උපෙදස් t$නා,  වහාම ෙ2 �Bබඳව අවධානය 
ෙයො| කර$නය oයා.  ෙලෝකෙ] ඉතාම ෙහොඳ psychologistලා 
ෙබොෙහොම  ද�ෂ �[ස� ඉ$නවා.  ඔබCමා oයන එකට මම 
hයයට hයය� එකඟj.  එCමා එක කාලයක ඇ,0 
ක�ඩායම0 එ�ක වැඩ කළා.  මා �තන ,�යට අෙ¦  අයට  
`ෙබන stress  එක -�ඩනය-  යනාI ෙ2 hයGල ෙකෙර�  අෙ¦  
අවධානය ෙයො| කර$නට ඕනෑ.   
 
 

ඒ වාෙ\ම  VලාසනාWඪ ග" ම$gCම�, ග" ~ රංගා  
ම$gCමාෙ\ කථාෙ)I o)වා, අ�ක ෙලස |දG වැය වන �සා 
ßඩක ෙයෝ රට ෙවkෙව$  ßඩා opම ගැන �ට වඩා අවධානය 
ෙයො| කරනවා න2 ෙහොඳj oයා.  ඒ hයGල අෙ¦ අවධානයට 
ෙයො| කරනවා.  සමහර ජාතN$තර තරගාව¤$ පව0ව{I 
සමහර ßඩකය$ ය2 ය2 ,�යට රට ෙවkෙව$  ßඩා 
කර$ෙ$ නැ`ව ෙවන0 ජාතN$තර තරගාවJවලට ස2බ$ධ 
ව$න  උ0සාහ කරනවා. න|0 ෙලෝකෙ]  අෙන� රටවල  
ßඩකෙයෝ එෙහම කර$ෙ$ නැහැ.   එම �සා ඒ �Bබඳව0 
අවශN  අනපන0  අප ඉ+[ කාලය CළI ෙගන  එ$නට 
බලාෙපොෙරො0C ෙවනවා.  මම නැවත0 ඔබCම$ලාට 
oය$ෙ$, ෙමවැ� තරගාවJය�  පව0වන ෙ)ලාවක අපට 
රට� හැ�යට අවසාන මහා තරගාවJෙය$ නව`$ෙ$ නැ`ව 
ෙලෝක �සලාන ජයගහණ කර$න අෙ¦ ßඩකය$ට අවශN ඒ 
පහ�ක2 ලබා ෙද$න, ප�}ම සකස් කර$න  ßඩා 
අමාතNාංශය0,  ·කv පාලක ම�ඩලය0 කටbC කරනවාය 
oයන එකj.  එෙසේම ෙ2 ෙයෝජ නාව  ස2බ$ධෙය$ අදහස් 
ඉ+[ප0 කළ ,ප�ෂෙ] ග" ම$gCම$ලා ට0, ,ෙශේෂෙය$ 
ආ�; ප�ෂෙ] ග" ම$gCම$ලාට0,  ෙ2  hයi ෙදනාටම0 
අෙ¦ ෙගෞරවය  ස්C`ය  �ද කරa$ මම නව`නවා. ෙබොෙහොම 
ස්C`j.  

 
පපපපශ්නය ,මසන ල+$ශ්නය ,මසන ල+$ශ්නය ,මසන ල+$ශ්නය ,මසන ල+$, , , , සභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,යසභා ස2මත ,ය....    வினா வி��க	ப�� ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
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eෙ]යeෙ]යeෙ]යeෙ]ය....    அத�ப� பி. ப. 6.47 மணி�� பாரா ம�ற", 2012 ஒ�ேராப) 24, *த�கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒ-திைவ�க	ப�ட�. 

Adjourned accordingly at 6.47  p.m. until 1.00 p.m.  on 
Wednesday, 24th October, 2012.  
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[ග" ම�$දාන$ද අi0ගමෙ\  මහතා] 
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ෙමම වා�තාෙ) අවසාන |දණය සඳහා ස්වÐය �වැර+ කළ bC තැ$ ද�වk [h ම$g$ a$ �ටපත� ෙගන �වැර+ කළ bC 
ආකාරය එ� පැහැ+Jව ල�( ෙකොට, �ටපත ලැH ෙදස`ය� ෙනොඉ�මවා හැ$සා³හැ$සා³හැ$සා³හැ$සා³ සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එ,ය bCය. 
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 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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