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ෙගන  එන ග% ම!aව%!ෙg වාහන 
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2010 ව�ෂය සඳහා ඉඩ+ ප[සංස්කරණ ෙකොdෂ! සභාෙ' වා�|ක 
වා�තාව. - [අගාමාතP7මා සහ ~�ධ ශාසන හා ආගdක කටz7 අමාතP 
ග% -.H. ජයර:න මහතා ෙවcවට ග% -ෙ!ෂ් �ණව�ධන මහතා] 

 
 
     

 

ග% -ෙ!ෂ ් �ණව�ධන මහතා ග% -ෙ!ෂ ් �ණව�ධන මහතා ග% -ෙ!ෂ ් �ණව�ධන මහතා ග% -ෙ!ෂ ් �ණව�ධන මහතා ((((ජලස+පාදන හා ජලස+පාදන හා ජලස+පාදන හා ජලස+පාදන හා 

ජලාපවහන අමාතPජලාපවහන අමාතPජලාපවහන අමාතPජලාපවහන අමාතP7මා සහ ආ�� පා�ශව්ෙv ප7මා සහ ආ�� පා�ශව්ෙv ප7මා සහ ආ�� පා�ශව්ෙv ප7මා සහ ආ�� පා�ශව්ෙv පධාන ධාන ධාන ධාන 

සං.ධායක7මාසං.ධායක7මාසං.ධායක7මාසං.ධායක7මා))))    
(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% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, අගාමාතP7මා සහ ~�ධ 

ශාසන හා  ආගdක කටz7 අමාතP7මා ෙවcෙව!, 2011-2012 
ව�ෂය සඳහා �. එෆ.් n. n. බැං�ෙ' .ගණකව%!ෙg වා�තාව 
හා �&+ මම ඉ-Mප: කරd. 

ෙමම වා�තාව HදK හා කම ස+පාදන කටz7 �3බඳ 
උපෙ�ශක කාරක සභාවට ෙයොH කළ z7 යැb මම ෙයෝජනා 
කරd. 

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

 

 (i) 2011 ව�ෂය සඳහා ෙමොනරාගල -ස්�� ෙKක+ කා�යාලෙv 
කා�ය සාධන වා�තාව හා �&+; සහ 

 

 (ii) 2011 ව�ෂය සඳහා ෙපොෙළො!න%ව -ස්�� ෙKක+ 
කා�යාලෙv වා�|ක කා�ය සාධන වා�තාව හා �&+. - [ රාජP 
පMපාලන හා ස්වෙ�ශ කටz7 අමාතP ග% ඩmS'.�.ෙ�. 
ෙසෙන.ර:න මහතා ෙවcවට ග% -ෙ!ෂ් �ණව�ධන මහතා] 

 

සභාෙ+සය මත [�ය z7යb �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ+සය මත [�ය z7යb �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ+සය මත [�ය z7යb �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ+සය මත [�ය z7යb �ෙ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% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, .uSබල හා බලශ�[ 

අමාතP7මා ෙවcෙව!, 2010 ව�ෂය සඳහා ලංකා .uSබල 
ම�ඩලෙv වා�|ක වා�තාව සහ �&+ මම ඉ-Mප: කරd. 

 

සභාෙ+සය මත [�ය z7යb �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ+සය මත [�ය z7යb �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ+සය මත [�ය z7යb �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ+සය මත [�ය z7යb �ෙයෝග කරන ලI....    சபா�ட�தி� இ��க� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

745  746  



පා�Sෙ+!7ව 

ෙමම වා�තාව .uSබල හා බලශ�[ කටz7 �3බඳ 
උපෙ�ශක කාරක සභාවට ෙයොH කළ z7 යැb මම ෙයෝජනා 
කරd. 

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

   
 

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%ග%ග%ග%    වbවbවbවb....����. . . . ප�මLM මහතාප�මLM මහතාප�මLM මහතාප�මLM මහතා    
(மா��மி� ைவ.ஜீ. ப�மசிாி) 
(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, තා�ෂණ හා ප�ෙvෂණ 
කටz7 �3බඳ උපෙ�ශක කාරක සභාෙ' සභාප[ ෙවcෙව!, 
පහත සඳහ! වා�තා ස+බ!ධෙය! තා�ෂණ හා ප�ෙvෂණ 
කටz7 �3බඳ උපෙ�ශක කාරක සභාෙ' වා�තාව මම ඉ-Mප: 
කරd. 

 

(i) 2008 සහ 2009 ව�ෂ සඳහා අc�ලතා ත�ෙසේ% �3බඳ 
� ලංකා ප�තන ම�ඩලෙv වා�|ක වා�තා; 

(ii) 2008 සහ 2009 ව�ෂ සඳහා � ලංකා පd[ ආයතනෙv 
වා�|ක වා�තා; 

(iii) 2008 සහ 2009 ව�ෂ සඳහා නව �පැz+ක%ව!ෙg 
ෙකොdසෙ+ වා�|ක වා�තා; 

(iv) 2008 සහ 2009 ව�ෂ සඳහා ජා[ක .දPා පදනෙ+ 
වා�|ක වා�තා; 

(v) 2009 සහ 2010 ව�ෂ සඳහා කා�dක තා�ෂණ 
ආයතනෙv වා�|ක වා�තා; 

(vi) 2009 සහ 2010 ව�ෂ සඳහා න>න තා�ෂණ �3බඳ 
ආත� n. �ලා� ආයතනෙv වා�|ක වා�තා; සහ 

(vii) 2008 සහ 2009 ව�ෂ සඳහා � ලංකා ජා[ක ඉං�ෙ!% 
ප�ෙvෂණ සහ සංව�ධන මධPස්ථානෙv වා�|ක 
වා�තා. 

 

සභාෙ+සය මත [�ය z7යb �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ+සය මත [�ය z7යb �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ+සය මත [�ය z7යb �ෙයෝග කරන ලIසභාෙ+සය මත [�ය z7යb �ෙයෝග කරන ලI....    சபா�ட�தி� இ��க� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ෙප:ස+ෙප:ස+ෙප:ස+ෙප:ස+    

ம��க� 
PETITIONS 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 

ග% �S�ස් ෙපෙ�රා මහතා - පැdණ නැත.  

ග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතා ග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතා ග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතා ග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතා ((((ජා[ක භාෂා හා ජා[ක භාෂා හා ජා[ක භාෂා හා ජා[ක භාෂා හා 

සමාජ ඒකාබ�ධතා අමාතPසමාජ ඒකාබ�ධතා අමාතPසමාජ ඒකාබ�ධතා අමාතPසමාජ ඒකාබ�ධතා අමාතP7මා7මා7මා7මා))))    
(மா��மி� வா�ேதவ நாணாய�கார - ேதசிய ெமாழிக�, ச#க ஒ%ைம&பா'( அைம�ச�) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, මම පහත සඳහ! ෙප:ස+ 
දහය �3ග!වd.  
 

(1) උjෙගොඩ, ෙමොරදන, LM න!දනාරාමෙයt ප-ං6 
ඇ;Mයගල pම[ tdෙග! ලැ~& ෙප:සම; 

(2) බරව��ක, LයඹලාකDව, අංක 793 දරන ස්ථානෙයt 
ප-ං6 ෙ�. p�K �ණර:න මහතාෙග! ලැ~& 
ෙප:සම; 

(3) �Sයා��ය, �%දKෙපොත ප-ං6 එ�.එ+.එස්.එස්. 
ජාන� ෙහේර: මහ:dයෙග! ලැ~& ෙප:සම; 

(4) උඩෙ�රාෙදsය, ෙපොස්ෙප�� tK, අංක 193/8 ඒ දරන 
ස්ථානෙයt ප-ං6  මාS� අ-කාර+ මහ:dයෙග! 
ලැ~& ෙප:සම; 

(5) බල!ෙගොඩ, ර:මල.!න, අංක 100/n දරන 
ස්ථානෙයt ප-ං6 ඩmS'.>.ආ�. ජය![ හබල�කාව 
මහ:dයෙග! ලැ~& ෙප:සම; 

(6) එ�පාවල, ර�ජKෙKගම ප-ං6 ඩmS'.එ�. ?ං�M 
මැsෙ� මහ:dයෙග! ලැ~& ෙප:සම; 

(7) �Sයා��ය, �%දKෙපොත ප-ං6 N.එ+.�. මාලක 
බ�ඩාර මහතාෙග! ලැ~&  ෙප:සම; 

(8) ප-යපැලැKල, කjරකෙ� ප-ං6 ඩmS'.�. 
ක%ණාර:න මහතාෙග! ලැ~& ෙප:සම; 

(9) ;රා!, පධාන පාර, "අෙනෝබවන+" �වෙසt ප-ං6 
ක!ෛදයා ආන!දරාජා මහතාෙග! ලැ~& ෙප:සම; 
සහ  

(10) බල!ෙගොඩ, බDව:ත ප-ං6 �.එ+. ක%ණාර:න  
මහතාෙග! ලැ~& ෙප:සම. 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග%. n.ඒ. �Mයආර�6 මහතා - පැdණ නැත.  

ග% සරණ �ණව�ධන මහතා - පැdණ නැත.  

ග% ~��ක ප[රණ මහතා - පැdණ නැත. 

ග%  . �යෙසේන මහතා - පැdණ නැත.  

 
ග%ග%ග%ග%    අ�:  අ�:  අ�:  අ�:  . . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    
(மா��மி� அஜி� ). ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, මම පහත සඳහ! ෙප:ස+ 

පහ �3ග!වd. 
 

(1)   ම7ගම, HණLංහ මාවත, අංක 26/1 දරන ස්ථානෙයt 
ප-ං6 �.එ+.�.එස්.ඩmS'.HණLංහ මහතාෙග! 
ලැ~& ෙප:සම;  

(2)   නෑෙබොඩ, � �ණපාල[ස්ස මාවත, ස්වශ�[ �වෙසt 
ප-ං6 අcර  . ෙපොKව:ත මහතාෙග! ලැ~& 
ෙප:සම;  

(3)   වස්ක�ව, cගෙගොඩ, පනා��ය පාර, අංක 209/1 දරන 
ස්ථානෙයt ප-ං6 එස්. රං�: මහතාෙග! ලැ~& 
ෙප:සම;  

747 748  

[ග% -ෙ!ෂ් �ණව�ධන මහතා] 



2012 ඔ�ෙතෝබ�  24 

(4)   පානuර, ෙෆො!ෙසේකා පාර, අංක 39/4ඒ දරන ස්ථානෙයt 
ප-ං6 ඩmS'.ඒ. ෙපෙ�රා මහතාෙග! ලැ~& ෙප:සම; 
සහ  

(5)   �3ය!දල, dMස්ව:ත, ගැඩ~වාන පාර, අංක 412/6 
දරන ස්ථානෙයt ප-ං6 ආ�.එ+. මංගSකා ර:නායක 
මහ:dයෙග! ලැ~& ෙප:සම.  

 
ග% ජානක බ�ඩාර මහතා ග% ජානක බ�ඩාර මහතා ග% ජානක බ�ඩාර මහතා ග% ජානක බ�ඩාර මහතා     
(மா��மி� ஜானக ப�டார) 
(The Hon. Janaka Bandara) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, මම බ�ඩාරගම, මැදගම, 

ෙබොරkකැ�ය පාර, අංක 342 දරන ස්ථානෙයt ප-ං6 අb.�. 
ෙපේමර:න මහතාෙග! ලැ~& ෙප:සම� �3ග!වd.  

 
ඉ-Mප: කරන ලද ෙප:ස+ මහජන ෙප:ස+ �3බඳ ඉ-Mප: කරන ලද ෙප:ස+ මහජන ෙප:ස+ �3බඳ ඉ-Mප: කරන ලද ෙප:ස+ මහජන ෙප:ස+ �3බඳ ඉ-Mප: කරන ලද ෙප:ස+ මහජන ෙප:ස+ �3බඳ 

කාරක සභාවට පැවMය z7 යb �ෙයෝග කරන ලIකාරක සභාවට පැවMය z7 යb �ෙයෝග කරන ලIකාරක සභාවට පැවMය z7 යb �ෙයෝග කරන ලIකාරක සභාවට පැවMය z7 යb �ෙ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 වා6ක �37%ශන්වලට වා6ක �37%ශන්වලට වා6ක �37%ශන්වලට වා6ක �37% 
வினா�க��� வா
�ல விைடக� 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 

පශ්න අංක 2-2109/'11-(5), ග% ෙජෝ! අමර7ංග මහතා. 

 
ග% ග% ග% ග% ෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතා    
(மா��மி� ேஜா� அமர��க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, මා ඒ පශ්නය අහනවා.  

 
ග%ග%ග%ග%    ¢තාංජන �ණව�ධන මහතා ¢තාංජන �ණව�ධන මහතා ¢තාංජන �ණව�ධන මහතා ¢තාංජන �ණව�ධන මහතා ((((HදK හා කHදK හා කHදK හා කHදK හා කම ස+පාදන  ම ස+පාදන  ම ස+පාදන  ම ස+පාදන  

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP අමාතP අමාතP අමාතP අමාතP7මා7මා7මා7මා))))    
(மா��மி� கீதா�ஜன �ணவ�தன - நிதி, தி டமிட! பிரதி அைம�ச� ) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of 

Finance and Planning) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, HදK හා කමස+පාදන 
අමාතP7මා ෙවcෙව! මා ;යා L�!ෙ! ෙමම පශ්නයට �37ර 
Iම සඳහා මාසයක කාලය� අමාතPාංශය .L! ඉKලා ඇ[ බවb.  

 

ග% ග% ග% ග% ෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතා    
(மா��மி� ேஜா� அமர��க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
 හැම දාම ෙ+ පශ්නයට කK ග!නවා. �ෙයෝජP ඇම[7මා 

කK මරනවා.  
 

ග% ර�K .කග% ර�K .කග% ර�K .කග% ර�K .කමLංහ මහතා මLංහ මහතා මLංහ මහතා මLංහ මහතා ((((.%�ධ පා�ශ්වෙv .%�ධ පා�ශ්වෙv .%�ධ පා�ශ්වෙv .%�ධ පා�ශ්වෙv 
නායක7මානායක7මානායක7මානායක7මා))))    

(மா��மி� ரணி! வி#கிரமசி�க - எதி�#க சி %த!வ�) 
    (The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ස්ථාවර  �ෙයෝගවලට 
අcව ඇම[7මා පශ්නවලට �37% Iමට [ෙබනවා. [බාධා 

;<ම�] ලබන මාසෙv ෙ+ පශ්නයට �37ර ෙදනවාද, නැ�ද -
[බාධා ;<ම�] ඔබ7මා �ෙයෝගය� ෙද!න, ග% �ෙයෝජP 
කථානායක7ම�.    
    
    

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% �ෙයෝජP ඇම[7මා, �37ර Iමට කටz7 කර!න.  

 
පපපපශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලI....    வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 3-2149/'11- (1), ග% දයාLM ජයෙසේකර මහතා. 

HදK හා කම ස+පාදන අමාතP7මාෙග! ඇnමට.   

 
ග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, 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% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, එම පශ්නය පළHවැ� 
වතාවටb අහ!ෙ!. පශ්නයට අදාළව 2005 ව�ෂෙv ඉඳලා 
.ස්තර ලබා ග�d! පව[නවා. HදK හා කමස+පාදන 
අමාතP7මා ෙවcෙව! මම එම පශ්නයට �37ර Iම සඳහා 
මාසයක කාලය� ඉKලා L�නවා. 

 
පපපපශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලI....    வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

. 
    

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 9-2525/'12-(1), ග% අcර -සානායක මහතා. 

අධPාපන අමාතP7මාෙග! ඇnමට.  

 
ග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතා    
(மா��மி� அ'ர திஸாநாய#க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, 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% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, අධPාපන අමාතP7මා 
ෙවcෙව! මම එම පශ්නයට �37ර Iම සඳහා ස[ 7නක 
කාලය� ඉKලා L�නවා. 

 
පපපපශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලI....    வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 
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පා�Sෙ+!7ව 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 12-2150/'11-(1), ග% දයාLM ජයෙසේකර මහතා. 

L.K �ව! ෙසේවා අමාතP7මාෙග! ඇnමට.  

 
ග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ග% �යංකර ජයර:න මහතා ග% �යංකර ජයර:න මහතා ග% �යංකර ජයර:න මහතා ග% �යංකර ජයර:න මහතා ((((L.K �ව! ෙසේවා L.K �ව! ෙසේවා L.K �ව! ෙසේවා L.K �ව! ෙසේවා 
අමාතPඅමාතPඅමාතPඅමාතP7මා7මා7මා7මා))))    
(மா��மி�  பிய�கர ஜயர*ன - சிவி! விமான� ேசைவக� அைம�ச�) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ෙ+ පශ්නය HදK 
අමාතPාංශයට �tKලා �ය ස[ෙv තමb අෙ� අමාතPාංශයට 
ලැ~ෙ�. HදK අමාතPාංශයට අදාළ පශ්නය� තමb අපට ෙ+ 
ඇ.Kලා [ෙබ!ෙ!. එම �සා එම පශ්නයට �37ර Iම සඳහා 
ස[ ෙදකක කාලය� ඉKලා L�නවා. ග% ම!a7ම�, ඔබ7මා 
ෙමය HදK අමාතPාංශයටb ෙයොH කරලා [~ෙ�.  

 
ග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ෙ+ පශ්නය ඔබ7මාට ෙයොH කළ එක වැර-b. ෙමය 
ඔබ7මාෙg අමාතPාංශයට අදාළ පශ්නය� ෙනොෙවb. ග% 
�ෙයෝජP කථානායක7ම�, ෙ+ පශ්නයට �37ර එ!න ඕනෑ 
HදK හා කම ස+පාදන අමාතPාංශෙය!.  

 
ග% �යංකර ජයර:න මහතාග% �යංකර ජයර:න මහතාග% �යංකර ජයර:න මහතාග% �යංකර ජයර:න මහතා    
(மா��மி�  பிய�கர ஜயர*ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ෙ+ පශ්නය HදK හා කම ස+පාදන අමාතPාංශයට ෙයොH 
කළාට පස්ෙසේ, අපට ඇ.Kලා [ෙබනවා.  

 
ග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ඒක වැර-b. ඇ:තටම ඒ ෙලොතTbය �ව! ෙතොDෙපොෙළේ 
තමb .�ණ!න [~ෙ�. නH: ෙ+ වන 7%: ෙලොතTbය 
-c+ ඇදලා නැහැ. ඒක ඔබ7මාෙg පශ්නය� ෙනොෙවb; HදK හා 
කම ස+පාදන අමාතPාංශෙv [ෙබන පශ්නය�.  

 
ග% �යංකර ජයර:න මහතාග% �යංකර ජයර:න මහතාග% �යංකර ජයර:න මහතාග% �යංකර ජයර:න මහතා    
(மா��மி�  பிய�கர ஜயர*ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

HදK හා කම ස+පාදන අමාතPාංශෙය! අෙ� අමාතPාංශයට 
එවා [ෙබනවා. ඒකb ෙවලා [ෙබ!ෙ!.  

    
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ඇම[7ම�, HදK හා කම ස+පාදන අමාතPාංශෙය! 

ද!වා [ෙබනවා, ෙ+ පශ්නය ඒ අයට අදාළ නැහැ ;යලා. ඒ අcව 
තමb L.K �ව! ෙසේවා අමාතPාංශයට ෙයොH කර [ෙබ!ෙ!. 

ග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ග% ඇම[7ම�, මා ද!නා �සාb ;ය!ෙ!. අ� ෙ+ 

කාරණය COPE එෙ�I: සාක�ඡා කළා. ෙ+ tickets dලI ග!න    
[ෙබ!ෙ!    �ව! ෙතොDෙපොෙළේ.... ෙඩොල� 10b ticket එක.  

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
HදK හා කම ස+පාදන අමාතPාංශෙය! පශ්නය අදාළ නැහැ 

;යලා ෙම7මාෙg අමාතPාංශයට ෙයොH කරලා [ෙබන �සා- 

 
ග% �යංකර ජයර:න මහතාග% �යංකර ජයර:න මහතාග% �යංකර ජයර:න මහතාග% �යංකර ජයර:න මහතා    
(மா��மி�  பிய�கர ஜயர*ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ඇ:තටම ෙ+ පශ්නය මෙg 
අමාතPාංශයට අදාළ එක� ෙනොෙවb.  

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබ7මාට: අදාළ නැ�ද?  

 
ග% �යංකර ජයර:න මහතාග% �යංකර ජයර:න මහතාග% �යංකර ජයර:න මහතාග% �යංකර ජයර:න මහතා    
(மா��மி�  பிய�கர ஜயர*ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

මෙg අමාතPාංශයට අදාළ නැහැ. ෙ+ පශ්නයට HදK හා කම 
ස+පාදන අමාතPාංශෙය! උ:තර ෙද!න ඕනෑ. ග% �ෙයෝජP 
කථානායක7ම�, �ව! ෙතොDෙපොළ ;ය!ෙ! හැම ෙදය�ම 
[ෙබන තැන�. ෙ+ක අ�ට අදාළ පශ්නය� ෙනොෙවb. 
ඔ�ෙකෝම අ�ට එව!න එපා. 

 
ග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ෙකොෙහොම: SriLankan 

Airlines එකට ෙ+ වන ෙකොට ticket එක ඇ-ලාb [ෙබ!ෙ!. 
අෙන� ඒවාට: ticket ඇෙද!න කS! මම ;'ෙ' ඒකb.  

 
ග% �යංකර ජයර:න මහතාග% �යංකර ජයර:න මහතාග% �යංකර ජයර:න මහතාග% �යංකර ජයර:න මහතා    
(மா��மி�  பிய�கர ஜயர*ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

මට ඇෙදbද ticket එක�?  

 
ග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ඔබ7මාට ඇ-ලා [ෙබ!ෙ!. 

 
ග% �යංකර ජයර:න මහතාග% �යංකර ජයර:න මහතාග% �යංකර ජයර:න මහතාග% �යංකර ජයර:න මහතා    
(மா��மி�  பிய�கர ஜயர*ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

නැහැ, නැහැ. මට ඇෙද!න ෙගොඩ� කK යනවා. ඔබ7මාට 
ඇuනාට පස්ෙසේ තමb මට ticket එක ඇෙද!ෙ!. [බාධා ;<+] 
Ticket එක ඇෙද!ෙ! පස්ෙසේ. [බාධා ;<ම�] �ව! 
ෙතොDෙපොෙළේ හැම එකම [ෙබනවා. නH: ෙ+ පශ්නය අදාළ 
නැහැ. 
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�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ම!a7මා, L.K �ව! ෙසේවා අමාතP7මා එ7මාට අදාළ 

නැහැb ;යලා ෙ+ පා�Sෙ+!7ෙ'I ;යා L�න �සා අ� නැවත 
ෙසොයා බලා අදාළ අමාතPාංශයට ෙයොH ;<මට කටz7 කරනවා. 

 
පපපපශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලI....    வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 15 -2526/'12- (1), ග% අcර -සානායක මහතා. 

 
ග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතා    
(மா��மி� அ'ர திஸாநாய#க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, 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% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, අධPාපන අමාතP7මා 
ෙවcෙව! මා එම පශ්නයට �37ර Iම සඳහා මාස ෙදක� කK 
ඉKලනවා. 

 
ග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතා    
(மா��மி� அ'ர திஸாநாய#க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, අද ;Lu පශ්නයකට ෙ+ 

පා�Sෙ+!7ෙ' උ:තර ලබා u!ෙ! නැහැ. [බාධා ;<+] අද 
-නට �යdතව පශ්න 15� [~ණා. [බාධා ;<+] ෙමොක�ද, ෙ+ 
ෙවලා [ෙබ!ෙ!? [බාධා ;<+] 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අහ!න සමහර ම!aව% නැහැ. උ:තර ෙද!න 

සමහර ඇම[ව% නැහැ. එම �සා ෙ+ ස+බ!ධෙය! 
ෙදපා�ශ්වෙvම අවධානය ෙයොH කරවනවා. ක%ණාකරලා පශ්න 
අහන ම!aව%! පශ්න ඇnමට පා�Sෙ+!7ෙ' ෙප� L�!න. 
ඇම[ව%! ක%ණාකර පා�Sෙ+!7වට පැdණ උ:තර ෙද!න. 
[බාධා ;<+]  

 
පපපපශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලI....    வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන වටය.  

[සස්මහාරාම -සා ෙරෝහල සඳහා උපකරණ [සස්මහාරාම -සා ෙරෝහල සඳහා උපකරණ [සස්මහාරාම -සා ෙරෝහල සඳහා උපකරණ [සස්මහාරාම -සා ෙරෝහල සඳහා උපකරණ : : : : RලPRලPRලPRලP    
පපපප[පාදන [පාදන [පාදන [පාදන     தி�ஸமஹாராம மாவ�ட ைவ�தியசாைல�� உபகரண�க� : நிதி ஒ��கீ� 

EQUIPMENT FOR TISSAMAHARAMA DISTRICT HOSPITAL : 

FINANCIAL ALLOCATION  

1885/’11 

 

1111.  .  .  .  ග% ග% ග% ග% ෙජෝ! අමර7ංග මහතා ෙජෝ! අමර7ංග මහතා ෙජෝ! අමර7ංග මහතා ෙජෝ! අමර7ංග මහතා ((((ග% ~��ක ප[රණ මහතා ග% ~��ක ප[රණ මහතා ග% ~��ක ප[රණ මහතා ග% ~��ක ප[රණ මහතා 

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

Pathirana)   

ෙසෞඛP අමාතP7මාෙග! ඇ� පශ්නය - (1):   

(අ) (i) හ+බ!ෙතොට -ස්��කෙv, [ස්සමහාරාම -සා 
ෙරෝහෙK ඉ- කර ඇ[ ෙතමහK 
ෙගොඩනැlKල භා.තයට ෙනොෙගන අත හැර 
දමා ඇ[ බව:; 

  (ii) එම ෙගොඩනැlKල .වෘත කළ ද ඊට අවශP 
උපකරණ ලබා ෙනොIම �සා භා.තයට 
ෙනොෙගන අ: හැර දැyමට Lu > ඇ[ බව:; 

එ7මා ද!ෙනtද? 

(ආ)  (i) එෙසේ න+, අවශP උපකරණ ක?නd! ලබා I 
ෙගොඩනැlKල මහජනතාවෙg පෙයෝජනය 
සඳහා ගැ�මට අවශP කටz7 කර!ෙ!ද; 

 (ii) අවශP උපකරණ ලබා ෙද!ෙ! න+, එම -නය 
කවෙ�ද; 

 (iii) ඊට අවශP ප[පාදන ෙව! කර [ෙmද; 

 (iv) එෙසේ න+, එම Hදල ෙකොපමණද; 

 (v) මහජනතාවෙg පෙයෝජනය සඳහා එම 
ෙගොඩනැlKල නැවත .වෘත කර!ෙ! 
කවදාද; 

ය!න එ7මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනtද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ න+,  ඒ ම!ද? 

 
  �காதார அைம
சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) அ�பா�ேதா�ைட மாவ�ட�தி� தி�ஸ மஹாராம மாவ�ட ைவ�தியசாைலயி  நி"மாணி�க$ப�%&ள (�)மா*� க�*ட� பய�ப%�த$படா+ ைகவிட$ப�%&ளெத� பைத-�; 
 (ii) ேம/ப* க�*ட� திற�+ைவ�க$ப�ட ேபாதி1� அத/2� ேதைவயான உபகரண4 க& வழ4க$படாைமயினா  பய�ப%�த$ படா+ ைகவிட ேந"�+&ள ெத�பைத-� அவ" அறிவாரா? (ஆ) (i) ஆெமனி ,ேதைவயான உபகரண4கைள +ாிதமாக வழ4கி க�*ட�ைத  ெபா+ம�க& பய�ப%�+வத/2� ேதைவயான நடவ*�ைக கைள ேம/ெகா&வாரா எ�பைத-�; 
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 (ii) ேதைவயான உபகரண4க& வழ4க$ப% ெமனி  அ� திகதி யாெத�பைத-�; 
 (iii) அத/2� ேதைவயான நிதி ஏ/பா%க& ஒ+�க$ப�%&ளதா எ�பைத-�; 
 (iv) ஆெமனி , அ$பண�ெதாைக எ<வளெவ� பைத-�; 
 (v) ெபா+ம�கள+ பய�பா�%�காக ேம/ப* க�*ட� மீ>%� திற�க$ப%வ+ எ$ேபா ெத�பைத-� அவ" இ
சைப�2 அறிவி$பாரா? (இ) இ�ேற , ஏ�? 

 
asked the Minister of Health:  

(a) Is he aware that - 

(i) the three-storeyed building constructed at 

the Tissamaharama District Hospital in 

Hambantota District has been abandoned 

without being used; and 

(ii)  the aforesaid building has been abandoned 

without being used as a result of not 

providing the equipment required by it even 

though it was declared open? 

(b) Will he inform this House - 

(i)  if so, whether necessary action will be taken 

to provide the aforesaid building with the 

equipment required by it and make it 

available for the use of the public;  

(ii)  if necessary equipment is provided to it, the 

date on which it will be done; 

(iii) whether necessary allocations have been 

made for that purpose ;  

(iv)  if so, the amount of money that has been 

allocated ; and 

(v)  of the date on which the aforesaid building 

will be reopened for the use of the public? 

(c) If not, why? 

 
ග% ලS: -සානායක මහතා ග% ලS: -සානායක මහතා ග% ලS: -සානායක මහතා ග% ලS: -සානායක මහතා ((((ෙසෞඛPෙසෞඛPෙසෞඛPෙසෞඛP �ෙයෝජP �ෙයෝජP �ෙයෝජP �ෙයෝජP අමාතP අමාතP අමාතP අමාතP7මා7මා7මා7මා))))    
(மா��மி� ல,* திசாநாய#க - -காதார பிரதி அைம�ச�) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ෙසෞඛP අමාතP7මා 
ෙවcෙව! මා එම පශ්නයට �37ර සභාගතසභාගතසභාගතසභාගත* * * * කරනවා. 

 
* * * * සභාෙ+සය මත තබන ලද �37රසභාෙ+සය මත තබන ලද �37රසභාෙ+සය මත තබන ලද �37රසභාෙ+සය මත තබන ලද �37ර::::    
* சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) [ස්සමහාරාම -සා ෙරෝහෙK ඉ- කර ඇ[ ෙතමහK 

ෙගොඩනැlKල අතහැර දමා ෙනොමැ[ අතර 2011 වසෙ�I එය 

.වෘත කර ෙ+ වන .ට ගැහැc හා �Md ශලP වා�D, ෙK 
බැං�ව, X ;රණ ඒකකය සහ ශවණාගාරය පව:වා ෙගන යc 
ලැෙm. 

 
(ii)  ශලPාගාරය සඳහා අවශP RSක උපකරණ ලබා ෙගන ෙ+ වන 

.ට pk ශලPක�ම Lu ;<ම ආර+භ කර ඇත. 
 

(ආ) (i) ඔ'. 
 

(ii),   (iii), (iv)  සහ (v)       ෙමම  ෙගොඩනැlKල  සඳහා  මධP  
වාz සyකරණ (Central Air-condition System) ය!ත dලI 
ගැ�+ 2012 වසෙ� අය වැය ප[පාදන මl! %�යK dSයන 
2.8ක Hදල;! Lu ;<මට RSක කටz7 කර ඇ[ අතර එය 
2012 වසර අවස! >මට පථම ඉD ;<මට �යdතය. 
��.!දන ය!ත සහ වාz ප�ධ[ය සැපµම ඉ-M වසෙ�I 
_යා:මක ;<මට කටz7 සැලp+ කර ඇත. 

 
(ඇ) පැන ෙනොන¶. 

  

පපපපවාහන අමාතPාංවාහන අමාතPාංවාහන අමාතPාංවාහන අමාතPාංශය ශය ශය ශය : : : : ව:ක+ ෙKඛනයව:ක+ ෙKඛනයව:ක+ ෙKඛනයව:ක+ ෙKඛනය    ேபா��வர�	 அைம�� :ெசா�	� பதி�� ��தக� 
MINISTRY OF TRANSPORT: ASSETS REGISTER  
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4444. . . . ග% ග% ග% ග% ෙජෝ! අමර7ංග මහතා ෙජෝ! අමර7ංග මහතා ෙජෝ! අමර7ංග මහතා ෙජෝ! අමර7ංග මහතා ((((ග% ර. ක%ණානායක ග% ර. ක%ණානායක ග% ර. ක%ණානායක ග% ර. ක%ණානායක     

ෙවcවටෙවcවටෙවcවටෙවcවට))))    
(மா��மி� ேஜா� அமர��க - மா��மி� ரவி க.ணாநாய#க சா�பாக)                              
(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi 

Karunanayake)    

පවාහන අමාතP7මාෙග! ඇ� පශ්නය - (1):  

(අ) (i) පවාහන අමාතPාංශය 7ළ ව:ක+ ෙKඛනය� 
පව:වා ෙගන ය!ෙ!ද;  

 (ii) එෙසේ න+, එ� ෙKඛනය පව:වා ෙගන යන 
·�ගලයාෙg නම කවෙ�ද;  

 (iii) අමාතPාංශෙයt ¸�ධ ව:ක+වල ව�නාකම 
ෙකොපමණද;  

 (iv) අමාතPාංශෙv වැ?ම වැදග:කම සtත ව:ක+ 
පහ කවෙ�ද;  

ය!න එ7මා සඳහ! කර!ෙනtද?         

(ආ) (i) අමාතPාංශය 7ළ ;Lය+ වPාජ ව:ක+ 
පව[න බව ව:ක+ ප<�ෂා කර බැxම 73! 
අනාවරණය > [ෙmද;  

 (ii) එෙසේ න+, එම ව:ක+ හා ඒවාෙv ව�නාක+ 
කවෙ�ද;  

 (iii) එම ව:ක+ ෙපො:වල සටහ! කර [ෙmද; 

ය!නද එ7මා සඳහ! කර!ෙනtද?         

(ඇ) ෙනො එෙසේ න+,  ඒ ම!ද?  ேபா��வர�	 அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) ேபா��வர�	 அைம�சிேல ஒ� ெசா�	� பதி�� ��தக  ேபண�ப"கி#றதா எ#பைத& ; 
 (ii) அ(வாறாயி# ேம*�றி�பி�ட பதி�� ��தக�ைத� ேப+  நபைர& ; 
 (iii) அைம�சி# ேதறிய ெசா�தி# ெப-மதி எ(வள� எ#பைத& ;  
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 (iv) அைம�சி# மிக /�கியமான 5 ெசா�	�க1 எைவ எ#பைத&  அவ2 3-வாரா? (ஆ) (i) ெசா�	 உ-தி�ப"�த7#ேபா	 க8டறிய� ப�ட ஏதாவ	 க*பைன� ெசா�	�க1 அைம�சிேல உ1ளனவா எ#பைத& ; 
 (ii) அ(வாறாயி# அ�ெசா�	�களி# ெபய2, ெப-மதி ேபா#றவ*ைற& ; 
 (iii) அ�ெசா�	�க1 ெதாட2பான பதி�க1 ேபண�ப�"1ளனவா எ#பைத&  அவ2 3-வாரா? (இ) இ#ேற<, ஏ#? 

 
 

asked the Minister of Transport: 

(a) Will he  state - 

(i)  whether an assets  register is maintained in 

the Ministry of Transport; 

(ii)  if so, the person who maintains the aforesaid 

register; 

(iii) the net asset value of the Ministry; and  

(iv) the five most important assets in the 

Ministry? 

(b) Will he also state - 

(i)  whether there are any fictitious assets found 

in the Ministry through assets verification; 

(ii)   if so, the names and the values of those 

assets; and 

(iii)  whether those assets have been brought into 

the books? 

(c) If not, why? 

 

ග% ෙරෝහණ -සානායක මහතා ග% ෙරෝහණ -සානායක මහතා ග% ෙරෝහණ -සානායක මහතා ග% ෙරෝහණ -සානායක මහතා ((((පපපපවාහන �ෙයෝජPවාහන �ෙයෝජPවාහන �ෙයෝජPවාහන �ෙයෝජP    

අමාතPඅමාතPඅමාතPඅමාතP7මා7මා7මා7මා))))    
(மா��மி� ேராஹண திசாநாய#க - ேபா#�வர*� பிரதி அைம�ச�) 
(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 

Transport) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, පවාහන අමාතP7මා 

ෙවcෙව! මා එම පශ්නයට �37ර සභාගතසභාගතසභාගතසභාගත* * * * කරනවා. 

 
* * * * සභාෙ+සය මත තබන ලද �37රසභාෙ+සය මත තබන ලද �37රසභාෙ+සය මත තබන ලද �37රසභාෙ+සය මත තබන ලද �37ර::::    
* சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ)  (i)   ඔ'. 
 

(ii)  ෙමම අමාතPාංශෙv ගණකා�කාM, එස.් . >රර:න මහතාෙg 
අ¹�ෂණය යටෙ:, සැලp+ සහකාර,  .වb.එස.්�. ෙහේවාර�6 
dය .L�. 

 

(iii) ගණනය ෙකොට ෙනොමැත. 

(iv) අමාතPාංශය ස7 හjනා ග: .ෙශේෂ වැදග:කම;! z: 
ව:ක+ ෙනොමැත. 

(ආ) (i) නැත. 
 

(ii) පැන ෙනොන¶. 
 
(iii) පැන ෙනොන¶. 

 
(ඇ) අදාළ නැත.  

  
 
අවතැ! ºව! ය3 ප-ං6 කර>ම අවතැ! ºව! ය3 ප-ං6 කර>ම අවතැ! ºව! ය3 ප-ං6 කර>ම අවතැ! ºව! ය3 ප-ං6 කර>ම : : : : ෙව! කළ Hදලෙව! කළ Hදලෙව! කළ Hදලෙව! කළ Hදල    இட�ெபய��ேதாைர மீ���யம���த�: நிதி ஒ��கீ�  
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5555. . . .     ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி
 பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

 ඉ-;<+, ඉං�ෙ!% ෙසේවා, �වාස හා ෙපොu පහpක+ 
අමාතP7මාෙග! ඇ� පශ්නය - (1):   

(අ) මt!ද 6!තන ඉ-M දැ�ම ප[ප:[ මාලාෙ', "සැමට 
�වස� - tතට ෙසවණ�" වැඩ �3ෙවළ යටෙ:, 
උ7% සහ නැ ෙඟනtර පළා:වල අවතැ! ºව! ය3 
ප-ං6 කර>ම සඳහා �වාස 15,000� ඉ- ;<ෙ+ වැඩ 
සටහන� ක?නd! _යා:මක ;<මට HදK ෙව! 
කරන බවට ෙපොෙරො!uව� I ඇ[ බව එ7මා 
ද!ෙනtද? 

(ආ) (i) ඉහත ෙපොෙරො!uව පM- ෙ+ වන .ට ෙව! කර 
ඇ[ Hදල  ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වැඩසටහන යටෙ: ෙ+ වන .ට ඉ- ;<+ 
අවස! කර ඇ[ �වාස සංඛPාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම �වාසවල ප-ං6 කර ඇ[ ප»K සංඛPාව 
ෙකොපමණද; 

ය!න එ7මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනtද?      

(ඇ)  ෙනොඑ ෙසේ න+, ඒ ම!ද? 

 
 நி�மாண, ெபாறியிய ேசைவக�, �டைம��, ெபா� வசதிக�  அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) மஹி$த சி$தைன ெதாைலேநா�&� ெகா�ைககளி "ெசமட நிவச� - ஹிதட ெசவண�" ேவைல) தி�ட)தி*கீ,, வட�& ம-./ கிழ�& மாகாண1 களி இட/ெபய�$த ம�கைள மீள� &3யம�)� வத-காக 15,000 �7கைள நி�மாணி�&/ நிக,�சி) தி�டெமா*ைற) �ாிதமாக நைட8ைற�ப7)� வத-& நிதி ஒ��க�ப7வதாக வா�&.தி அளி�க�ப�7�ளெத*பைத அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) ேம-ப3 வா�&.தி�கைமய இ*றளவி ஒ��க�ப�7�ள நிதி எ=வளெவ*பைத>/; 
 (ii) ேம-ப3 நிக,�சி)தி�ட)தி* கீ, இ*றளவி நி�மாணி��க� @�)தி ெசAய�ப�7�ள �7களி* எBணி�ைக எ)தைனெய*ப ைத>/; 
 (iii) ேம-ப3 �7களி &3யம�)த�ப�7�ள &7/ப1களி* எBணி�ைக எ)தைனெய*ப ைத>/ அவ� இ�சைப�& அறிவி�பாரா? (இ) இ*ேற, ஏ*? 
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පා�Sෙ+!7ව 

   asked the Minister of Construction, Engineering 
Services, Housing and Common Amenities: 

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

“Samata Niwasak - Hithata Sevanak” programme 

of the Mahinda Chinthana - A vision for the 

future Manifesto that funds would be allocated 

for the speedy implementation of a programme to 

construct 15,000 houses to re-settle displaced 

persons from the Northern and the Eastern 

Provinces? 

(b)  Will he inform this House, of - 

(i)  the amount of money allocated as per the 

above pledge; 

(ii)  the number of houses completed by now 

under the aforesaid programme; and 

(iii)  the number of families settled in those 

houses? 

(c) If not, why? 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ස�: ෙපේමදාස ම!a7මා පශ්නය අහනවා. ග% .මK 

>රවංශ ඇම[7මා සභාෙ' L�න �සා:, කාලය ඉ[Mව [ෙබන 
�සා:, ෙදපා�ශ්වෙvම ½රණය මත ග% ඇම[7මාට උ:තර 
ෙද!න අවස්ථාව ලබා ෙදනවා.  

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මම �සා: උ:තර ෙද!න ;යලා ;ය!න ග% �ෙයෝජP 
කථානායක7ම�.  

 
ග% ම!aග% ම!aග% ම!aග% ම!aවරෙය�වරෙය�වරෙය�වරෙය� 
(மா��மி� உ��பின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

ඔ', ඔබ7මාට .ෙශේෂ සැල�ම� කරලා උ:තර ෙදනවා.  

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා .මK >රවංශ මහතා .මK >රවංශ මහතා .මK >රවංශ මහතා ((((ඉ-;<+ඉ-;<+ඉ-;<+ඉ-;<+,,,,    ඉං�ෙ!% ෙසේවාඉං�ෙ!% ෙසේවාඉං�ෙ!% ෙසේවාඉං�ෙ!% ෙසේවා,,,,    

�වාස හා ෙපොu පහpක+ අමාතP�වාස හා ෙපොu පහpක+ අමාතP�වාස හා ෙපොu පහpක+ අමාතP�වාස හා ෙපොu පහpක+ අමාතP7මා7මා7මා7මා) ) ) )     
(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% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, එම පශ්නයට �37ර 

ෙමෙසේb.  
 

(අ) ඔ'.  
                                         %�යK dSයන%�යK dSයන%�යK dSයන%�යK dSයන 

(ආ) (i)  ජා[ක �වාස සංව�ධන අ�කාMය 200.00 
 නැවත ප-ං6 ;<ෙ+ අමාතPාංශය         2697.02 
 ඉ!-යාc ආධාර              3300.00 
  

 එක7ව       6197.02 

(ii)   8858� ෙ'. 
 

(iii)  දැනට ප»K 8858� ප-ං6ව L�. 

 

(ඇ)    පැන ෙනොන¶. 

 
 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
අ7% පශ්න [ෙබනවාද? 

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

අ7% පශ්න [ෙබනවා ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�. 
මෙg පළHෙව� අ7% පශ්නය ෙමයb. ග% ඇම[7ම�, උ7%, 
නැ ෙඟනtර බල පෙ�ශෙv �වාස ෙනොමැ[ ජනතාවට �වාස 
ලබා Iම සඳහා ඒ පෙ�ශෙv �වාස ෙනොමැ[ ජනතාවෙg 
පමාණය! දැන ගැ�මට සංගණනය� කර [ෙබනවාද? 

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ග% ම!a7ම�, මම ඊෙv: ඔබ7මාට සඳහ! කළා ජන හා 
සංඛPා ෙKඛන ෙදපා�තෙ+!7ෙව!  කළ ජන සංගණනෙv: 
ෙ+ �3බඳ වා�තා [ෙබන බව. ඒ වාෙgම නැවත ප-ං6 ;<ෙ+ 
අමාතPාංශය ස7ව: ෙ+ �3බඳ ¾�ණ වා�තා [ෙබනවා.  

  
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවැ� අ7% පශ්නය. 

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඇ:තටම මම ඒ පළHවැ� අ7% පශ්නයට I· �37ෙර! 
සෑ¿මකට ප: ව!ෙ! නැහැ, ග% � ෙයෝජP කථානායක7ම�.  

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක මෙg පශ්නය� ෙනොෙවb. 

    
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඒ ම!ද උ7% නැ ෙඟනtර බල පෙ�ශෙv �වාස හද!නට 
ෙපර සංගණනය� කරලා, සy�ෂණය� කරලා, ශකPතා 
වා�තාව� හදලා තමb ඒ වැඩසටහන _යා:මක ව!න ඕනෑ. 
එෙහම හද!න ඕනෑ පමාණය ෙනොදැන ෙකොෙහොමද ෙගවK �ක 
හද!ෙ!? 

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම ;'වාද ෙනොදැන ;යලා. ක! ඇෙහ!ෙ! නැ�ද?  

759   760 

[ග% ස�: ෙපේමදාස මහතා] 
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�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ඇම[7මා, �37% ෙද!න. 

 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, මා එ7මාට උ:තරය� 

u!නා. ෙමොක�ද u!c උ:තෙ�? ඒ සංගණනය �3බඳ 
ෙතොර7% නැවත ප-ං6 ;<ෙ+ අමාතPාංශය ස7ව [ෙබනවාය, 
ජන හා සංඛPාෙKඛන ෙදපා�තෙ+!7ව කරලා [ෙබන 
සංගණනෙv: ඒ ගැන ෙතොර7% [ෙබනවාය ;යා මම ;'වා. 
පශ්නයට උ:තරය� නැ:ෙ: ඇb? උ:තර u!නා. 

 

ග%ග% ස�: ෙපේග%ග% ස�: ෙපේග%ග% ස�: ෙපේග%ග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

පමාණය ;ය!න බැM ඇb? 
 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබ7මා ෙ+ පශ්නෙය! ඒ ගණන අහලා නැහැ ෙ!. [බාධා 

;<ම�] ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ෙම7මාට ඒක අ7% 
පශ්නය;! අහ!න ෙදය� නැහැ. ඕනෑ න+ ෙ+ පශ්නයටම 
අහ!න [~ණා. නැවත ප-ං6 ;<ෙ+ අමාතPාංශය ස7ව ඒ 
ෙතොර7% [ෙබනවා. අෙ� අමාතPාංශය ස7ව ඒ ෙතොර7% නැහැ. 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ස�: ෙපේමදාස ම!a7මා, 7!වැ� අ7% පශ්නය 

අහ!න. 
 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம	 
ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මා ද!ෙ! නැහැ, ෙමොෙළේ කලව+ ෙවලාද ;යලා. 

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

7!වැ� අ7% පශ්නය ෙනොෙවb, මෙg ෙදවැ� අ7% 
පශ්නය.  
 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
දැ! ඔබ7මා ෙදවැ� අ7% පශන්ය ඇÀවා. 7!වැ� අ7% 

පශ්නය අහ!න.   
 

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

නැහැ, මෙg ෙදවැ� අ7% පශ්නය. ග% �ෙයෝජP 
කථානායක7ම�, අර පළHවැ� අ7% පශ්නයට u! උ:තරය 
එ7මාෙග! පැහැ-S කර ගැ�ම� කෙළේ.  

 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
පැහැ-S කර ගැ�මට අවස්ථාව ෙමතැන නැහැ.  

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ෙවලාව [ෙබන �සා ෙපො�ඩ� ඉඩ ෙද!න. මෙg ෙදවැ� 
අ7% පශ්නය ෙමයb. ග% ඇම[7ම�, උ7% නැ ෙඟනtර බල 
පෙ�ශෙv �වාස වPාපෘ[ සඳහා dSයන 6,197� ෙව! කරලා 
[ෙබනවාය ;යලා දැ! ඔබ7මා ;යනවා. ඒ වාෙgම ඔබ7මා 
;යනවා,  ෙමෙත� �වාස හදලා [ෙබ!ෙ! 8,858b ;යලා. 

 

ඇ:ත වශෙය!ම "මt!ද 6!තන ඉ-M දැ�ම" 73! 
ෙපොෙරො!uව� ෙවලා [ෙබනවා, �වාස 150,000� හදනවා 
;යලා. ඉ[! ෙ+ �වාස 150,000 හද!නට ෙකොපමණ කාලය� 
ගත කරනවාද ;යන එක මම අහ!න කැමැ[b. "මt!ද 
6!තන ඉ-M දැ�ෙ+" 37වන �Dෙ' තමb සඳහ! ෙවලා 
[ෙබ!ෙ!, "උ7% සහ නැ ෙඟනtර පළා:වල අවතැ! ºව! 
ය3 ප-ං6 කර>ම සඳහා �වාස 150,000� ඉ- කරනවා." ;යන 
එක. 

 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක ඔබ7මාෙg පශ්නෙv Sයලා [ෙබනවා. නැවත 

අH7ෙව! ඒක ;ය!න ෙදය� නැහැ. අහ· පළHවැ� පශ්නෙv 
සංඛPාව දමලා [ෙබනවා, මt!ද 6!තන ඉ-M දැ�ෙ+ 37වන 
�Dෙ' ෙමෙහම ;යලා [ෙබනවා ;යලා.  

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ෙමොක�ද ග% ඇම[7ම�? 

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක කථා කර!න �ෙයො: තව ෙවලාව යනවා ෙ!. 

ඔබ7මාෙg පශ්නය අහ!න. 
 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ෙ'ලාව ඕනෑ තර+ [ෙබනවා. 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මට ෙවලාව නැහැ, මට වැඩ [ෙබනවා. 

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, mike එක දම!ෙ! නැහැ. 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
Mike එක දමා [ෙබ!ෙ!. ඔබ7මාට ෙපෙන!ෙ! නැහැ. 
 

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඒක t�හැ�ෙv off කරනවා. Mike එක ෙබොෙහොම 
උපකමÁxව off වනවා. 

          762 761   



පා�Sෙ+!7ව 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
මට ෙමතැන ඉඳෙගන ඒ ගැන පකාශය� කර!න බැහැ. 

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�,- 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 

දැ! ඔබ7මා පශ්නය ඇÀවා ෙ! ග% ම!a7මා. 

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මම ඔබ7මාෙg අවධානයට ෙ+ කාරණය ෙයොH කරව!න 
කැමැ[b. ඔබ7මා ෙපො�ඩ� පශන්ය අහ!න. 

    
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 

ඔ'. 
 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ෙ+ පශ්නය ග% ඇම[7මා ;ෙය'ෙ' නැ[ බවට මට 
ෙබොෙහොම පැහැ-Sb. ඒකට ෙහේ7ව� [ෙබනවා. 

 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ම!a7මා, ප�ෂ නායක Tස්>ෙ+I ඒ ගැන ෙවනම කථා 

කරH. ඔබ7මා දැ! පශ්නය� ඇÀවා. ග% ඇම[7මා �37ර 
ෙද!න. 

 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
පශ්නය ඇÀවාද? 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ඇÀවා. දැ! �37ර ෙද!න. 
 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

නැවත පශ්නය අහ!නද? 
 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம	 
ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අහ!න.  
 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්නය ඇÀවා. ග% ඇම[7ම�, ඔබ7මා �37ර ෙද!න. 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම උ:තර ෙදනවා.  

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ෙ+ සංඛPා ෙKඛනවලට 
අb[ ව!ෙ! නැවත ප-ං6 ;<ෙ+ අමාතPාංශෙv අරHදK 
ෙයොදවලා, ජා[ක �වාස සංව�ධන අ�කාMය තම අරHදK 
ෙයොදවලා ඉ- කර· �වාස සංඛPාව ස+බ!ධෙය! පමණb. ග% 
ම!a7ම�, ෙ+ සංඛPා ෙKඛනය අb[ ෙව!ෙ! ඒ 
ස+බ!ධෙය! පමණb. 

 

yට අමතරව ෙ+ අයට ආර�ෂක හHදා මl! �වාස සාදා 
Iෙ+ වැඩ �3ෙවළ� -ය: ෙවලා [ෙබනවා. ඒ ෙතොර7% 
ෙමතැන ඇ7ළ: ෙවලා නැහැ.  ඔබ7මාට �37ර ලබා ෙද!න 
කS! ඒ ෙතොර7% ෙග!වා ග!න මම උ:සාහ කළා. නH: ඒ 
උ:සාහය සා�ථක »ෙ� නැහැ. ඒ �සා තමb ෙ+ ෙතොර7% මත 
පමණ� පදන+ ෙවලා ෙ+ �37ර Iලා [ෙබ!ෙ!. ඊට අමතරව 
ඉ!-යාc ආධාර කමය යටෙ: �වාස දහසක �යH වPාපෘ[ය� 
ඒ අය අවස! කරලා [ෙබනවා. ඒ සංඛPා ෙKඛන: ෙමතැන 
නැහැ. ඊට අමතරව නැවත ඒ අය �වාස 49,000ක පමණ 
වPාපෘ[ය�  සඳහා ෙදෙව� අ-යර පට! ග:තා. දැ! ඒක 
_යා:මක ෙවd! යනවා. �වාස සංව�ධන අ�කාMෙය! �වාස 
6,000� කරනවා. UN-HABITAT ආI තව: ..ධ ආයතනවS! 
තව: �වාස ඉ- ;<+ කරනවා. ෙ+ LයKලම එක7 »ණාම අ� ඊ 
ළඟ ජනා�ප[වරණයට යන අවස්ථාව වන .ට, -අෙ� ර�K 
.කමLංහ මහ:මයා ආෙය: ඒ තරගයට ඉ-Mප: ෙ'.ද ;යා මා 
ද!ෙ! නැහැ. එ7මා නැ:න+ ඔබ7මා ෙහෝ ඉ-Mප: ෙවb 
;යලා අ� බලාෙපොෙරො:7 ෙවනවා.- ෙ+ සංඛPාව �යද ;යලා 
ඔබ7මාට බලා ග!න ·kව!.  දැ! ෙමතැනI ඔය ගණන ගැන 
කථා කරලා ෙ:%ම� නැහැ. 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 

7!ෙව� අ7% පශ්නය අහ!න. 

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, මාෙg 7!ෙව� අ7% 
පශ්නය ෙමයb. මම ග% ඇම[7මාට ස්7[ව!ත ෙවනවා,  
ඉ!-යාc ආධාර යටෙ: උ7% - නැ ෙඟනtර ඉ- ෙවන �වාස 
ෙයෝජනා කම ගැන සඳහ! ;<ම ගැන.  ඔබ7මාෙg �37ෙ� 
සඳහ! කළා  � ලංකා ආ��ෙව! උ7% - නැ ෙඟනtර �වාස 
ඉ- ;<ෙ+ වැඩසටහනට ෙව! කරලා [ෙබ!ෙ! %�යK 
dSයන 6,197b ;යලා. [බාධා ;<ම�] 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 

පශ්නය අහ!න ඉඩ ෙද!න. 

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මට පශ්නය අහ!න ඉඩ ෙද!න. නH: ඇම[7මාෙg 
පළHෙව� �37ර පකාරව ඔබ7මා සඳහ! කළා %�යK dSයන 
6,197b උ7% - නැ ෙඟනtර �වාස ඉ- ;<ෙ+ වැඩසටහනට 
ෙව! කර [ෙබ!ෙ! ;යා. නH: ඉ!-යාc ආ��ව �වාස 
50,000� හද!න %�යK dSයන 35,100� -ෙඩොල� dSයන 
270�- ෙව! කර [ෙබනවා. හැබැb, ඒ �වාස 50,000 හැIම 
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වසර ෙදකහමාර� HkKෙK පමාද ෙවලා [ෙබ!ෙ! pupක+ 
ලැbස්7ව ලබා ෙද!නට ෙ+ ආ��ව අෙපොෙහොස: ෙවලා 
[ෙබන �සාb. ඒ pupක+ ලැbස්7ව ලබා ෙද!න කටz7 
කර!ෙ! කවදාද?  

 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ඉ!-යාc ආ��ෙ' 
ම!aව% ෙ+ පා�Sෙ+!7ෙ' ඉ!ෙ! ෙකොෙහොමද? දැ! ෙ+වා 
;ය!ෙ! ඉ!-යාc ආ��ෙ' �ෙයෝ�තෙය� වාෙගb ෙ!. 
ඔබ7මා ඒක ද!ෙ! ෙකොෙහොමද?  

 
[[[[Rලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලIRලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලIRලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලIRලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලI.].].].]    
[அ�கிராசன� க
டைள�ப� அக�ற�ப
��ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
එෙක! සKS ග!න අය ඒක ද!නවා. ෙමෙහ! ෙKඛන 

පමාදb ;යලා ඔබ7මා ද!ෙ! ෙකොෙහොමද? ඉ!-යාc 
තානාප[7මා එෙහම ;යනවා න+ අ� ඒකට උ:තර ෙද!න+. 
ඔබ7මා ඉ!-යාc රජ ෙv �ෙයෝ�තෙය� ෙනොෙවb. ඒ �සා ඒවා 
;ය!න බැහැ. 

 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ඇම[7ම�,  පශ්නයට �37ර ෙද!න. 
 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ෙKඛනවල පමාදය� ෙනොෙවb [~ෙ�. [බාධා ;<ම�] 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ස�: ෙපේමදාස ම!a7මා.  

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 

[[[[Rලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලIRලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලIRලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලIRලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලI.].].].]    
[அ�கிராசன� க
டைள�ப� அக�ற�ப
��ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
එෙක! සKS ග!න අයට  හMයට Mෙදනවා. [බාධා ;<ම�]  

 
Rලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලIRලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලIRලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලIRලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලI.].].].]    
[அ�கிராசன� க
டைள�ப� அக�ற�ப
��ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
අයට ඉ!-යාවට ෙමොනවා හM ;'වාම හMයට Mෙදනවා.  

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, මම පැහැ-S �MLu 
පශ්නය� ඇÀෙ'. [බාධා ;<ම�] 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්නයට �37ර ෙද!න. 

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி
 பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, -[බාධා ;<ම�] 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% .මK >රවංශ ඇම[7ම�, එ7මා අහ· පශ්නයට �37ර 

ලබා ෙද!න.  
 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

  

[[[[Rලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලIRලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලIRලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලIRලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලI.].].].]    
[அ�கிராசன� க
டைள�ப� அக�ற�ப
��ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ල�ජා නැ�ද?  

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ෙඩොල� dSයන 270� -[බාධා ;<ම�] 

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� �ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 

[[[[Rලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලIRලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලIRලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලIRලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලI.].].].]    
[அ�கிராசன� க
டைள�ப� அக�ற�ப
��ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
එෙක! සKS අර ෙගන දැ! ¸�ධව!තෙය� ෙව!න 

එනවා. ඔය ඔ�ෙකොම ෙ�වK .ප�ෂ නායක7මා ද!නවා. [බාධා 
;<ම�] 

 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ඇම[7ම�, ක%ණාකරලා �37ර ලබා ෙද!න.  

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� �ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මම �37ර u!නා.  

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මම පශ්නය අහනෙකොට ඇb මෙg මb� එක switch off  
කර!ෙ!? 

765 766 



පා�Sෙ+!7ව 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ෙමතැ�! switch off කර!ෙ! නැහැ. දැ! ඔබ7මා පශ්නය 

අහලා ඉවරb ෙ!.  

  
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මම ඔබ7මාට ආම!තණය කරනවා. ක%ණාකර, මb� එක 
දම!න ;ය!න. 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ස�: ෙපේමදාස මහතා. 

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, එ7මාෙg පළHවන 
�37රට පකාරව මම අහන පශ්නය ෙ+කb.  

 
� ලංකා ආ��ෙව! උ7% නැ ෙඟනtර �වාස පශ්නය 

.සÍමට ෙව! කර [ෙබ!ෙ! %�යK dSයන 6197b. උ7% 
නැ ෙඟනtර ෙගවK 50,000� හද!න ඉ!-යාc ආ��ව 
dSයන 35,100� ෙව! කරනවා න+ � ලංකා ආ��වට අෙ�ම 
රෙ� අෙ�ම ජනතාව ෙවcෙව! වැ? Hදල� ෙව! කර!න බැM 
ඇb? ඒකb, මෙg පශ්නය. ඒකට උ:තර ෙද!න. 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ඒකb පශ්නය. දැ! �37% ෙද!න. 

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� �ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ෙම7මා ජනා�ප[ 
ෙකෙන� ෙව!න tතා ෙගන ඉ!නවා ෙ!ද? [බාධා ;<ම�] මම 
උ:තර ෙදන 7% ඉ!න.  

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ෙකොෙහේද ය!ෙ! මල ්ෙK ෙපොK. 

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� �ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මම උ:තර ෙදන 7% ෙපො�ඩ� ඉ!න. ෙමොකද, ඔ�චර 
කලබල?  

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මෙg පශ්නයට උ:තර ෙද!න. 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� �ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

මම  

[[[[Rලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලIRලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලIRලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලIRලාසනෙv අණ පM- ඉව: කරන ලI.].].].]    
[அ�கிராசன� க
டைள�ப� அக�ற�ப
��ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගැන ;'වාය ;යලා ඔ�චර කලබල ෙව!න එපා.  
 

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

පශ්නයට උ:තර ෙද!න.  
 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� �ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, පශ්නයට උ:තර ෙද!න+.  
 

� ලංකා රජය ෙව! කළ Hk Hදල ෙමපමණb ;යලා එ7මා 
අ�ථ �Xපණය කරනවා. ඒක වැර-b. [බාධා ;<ම�] 
ක%ණාකර, ශmද ෙනොකර ඉ!න.  [බාධා ;<ම�] ඔබ7මා කථා 
කරලා ඉවර ෙව!න.  

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
�37% ෙද!න අවස්ථාව ෙද!න.  
 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� �ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මම උ:තර Iලා ඉවර »ණාම ඕනෑම  ෙදය� ;ය!න. මා: 
අහෙගන t�යා.  

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please!  
ග% ඇම[7මාට �37% ෙද!න අවස්ථාව ෙද!න.  

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� �ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ෙ+ ;යන  සංඛPාව           
� ලංකා රජය ෙ+ ෙවcෙව! ෙව! කළ Hk HදෙK එක7ව 
ෙනොෙවb. ඒක මම කS! �37ෙ�I: එ7මාට සඳහ! කළා. 
උදාහරණය� හැ�යට මම ;'වා, � ලංකා රජෙv ආර�ෂක 
හHදා, ඒ වාෙgම ආ�Îක සංව�ධන අමාතPාංශෙv සමෘ�� 
අ�කාMය හරහා ෙ+ පෙ�ශවල කරන �වාස වැඩසටහ! ෙ+ 
Hදලට ඇ7ළ: ෙවලා නැහැ ;යලා.  ඒෙක!ම පැහැ-Sව ගමP 
ෙවනවා, -ෙම7මාට ඒක ෙ:ෙරනවා න+- ෙමතැන [ෙබ!ෙ!   
� ලංකා රජය ෙ+ ෙවcෙව! ෙයොH කර· ස+¾�ණ HදෙK 
එක7ව ෙනොවන බව.  
 

මම එ7මාට පැහැ-S කළා, ඒ ෙතොර7%: ලබා ෙගන උ:තර 
ෙද!න �යා න+ තව කK යන �සා ෙ+ ෙතොර7% පමාණය මත 
පදන+ ෙවලා මම �37% ෙද!න ආව බව.  ඒක ඒ උ:තරෙv 
පළH වන ෙකොටසb.  
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ෙදවන එක තමb, ඉ!-යාc රජය �මන ෙහෝ අරHණ� මත  
�වාස 50,000� හද!න ඉ-Mප: ෙවනවා න+ ඒ ෙගොKල! 
ඒකට අවශP සKS ෙව! කර!න ඕනෑ. ග% ම!a7ම�, 
ඉ!-යාc රජය එක �වසකට %�යK ල�ෂ පහ� ෙව! 
කරනවා. හැබැb ෙ+  වනෙකොට අ� වැSඔය  පෙ�ශෙv �වාස 
500� හදනවා. ඒ එක �වසකට වැය ෙව!ෙ! %�යK ල�ෂ 
7න හමාරb.  ඒ: හද!ෙ! ෙගවK. ඒ ෙගොKල! හද!ෙ!: 
ෙගවK. එතැන %�යK ල�ෂ පහb, %�යK ල�ෂ 7න හමාරb 
අතර ෙවනස� තමb [ෙබ!ෙ!. %�යK ල�ෂ  පහ  ගණෙ! 
බැ`වාම ඒකට  .ශාල Hදල� ඕනෑ ෙවනවා. නH: රජය  හැ�යට  
ඊට වඩා අ� Hදල;! ඒ ප»Kවල අය: ස+බ!ධ කරෙගන ඒ 
�වාස හදනවා, එක එක තැ!වල එක එක  පමාණෙය!, ඒ ඒ 
ප»Kවල ස්වභාවය සහ අවශPතාව අcව.  ඒකට එකම ගණන� 
;යලා එක� නැහැ.  

 

අ�� අතට, ඒ ෙගවK 50,000 හද!න ඉ!-යාc රජය 
ඉ-Mප: ෙවනවා න+, ඒ ෙගවK 50,000 හද!න අ� සKS ෙව! 
කර!න ඕනෑ නැහැ. � ලංකා රජයට තරගය� නැහැ ඉ!-යාc 
රජය: එ�ක.  ඉ!-යාc රජයට වඩා වැ? HදK ෙයොදවා  
අවතැ! ºව! ප-ං6 කරව!න, වැ? �වාස  සංඛPාවකට HදK 
ෙයද>ෙ+  තරගය� ලංකාවට නැහැ. ඒ අය �වාස 50,000� 
හද!න බාර ග:ත �සා, ඉ[M �ක හද!න තමb � ලංකා රජය 
කැප >ෙම!  වැඩ කර!ෙ!.  ඒ වැඩ �ක ෙවනවා. ග% 
ම!a7මා පශ්නය� අහනවා, �වාස  15,000�  ඉ- කර!ෙ! 
කවදාද  ;යලා.  [බාධා ;<ම�] 

 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
�37% u!නාද ග% ඇම[7ම�?  

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� �ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

�වාස 150,000� ගැන ෙ! ග% ම!a7මා ;ය!ෙ!. ඉ-M 
කාලය  7ළ ෙ+ වැඩ �3ෙවළ අcව ඒ �වාස 150,000 හැ-ලා 
ඉවර ෙවb, ඔබ7මාට බලා ග!න ·kව!. 

 
 

ෙපෞ�ගSක උසස ්අධPාෙපෞ�ගSක උසස ්අධPාෙපෞ�ගSක උසස ්අධPාෙපෞ�ගSක උසස ්අධPාපන ආයතන පන ආයතන පන ආයතන පන ආයතන : : : : .සත්ර.සත්ර.සත්ර.සත්ර    தனியா� உய�க
வி நிவன�க� : விபர� 
PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTES: DETAILS  
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6.  ග% ග% ග% ග% ෙජෝ! අමර7ංග මහතා ෙජෝ! අමර7ංග මහතා ෙජෝ! අමර7ංග මහතා ෙජෝ! අමර7ංග මහතා ((((ග% අ;ල .රා� කාMයවස+ ග% අ;ල .රා� කාMයවස+ ග% අ;ල .රා� කාMයවස+ ග% අ;ල .රා� කාMයවස+ 
මහතා ෙවcවටමහතා ෙවcවටමහතා ෙවcවටමහතා ෙවcවට))))                
    (மா��மி� ேஜா) அமர(!க - மா��மி� அகில விரா+ காாியவச, சா�பாக) 
(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila 

Viraj Kariyawasam) 

උසස් අධPාපන අමාතP7මාෙග! ඇ� පශ්නය - (2):   

(අ) (i) ෙ+ වන .ට � ලංකාව 7ළ රජෙv අcමැ[ය 
ඇ[ව _යා:මක වන .ෙ�Áය 
.ශ්ව.දPාලවලට අcබ�ධව උපා� සහ පශ්චා: 
උපා� �Mනමන ෙපෞ�ගSක උසස් අධPාපන 
ආයතන සංඛPාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ� එ� ආයතනෙv  නම, S�නය, 
uරකථන අංකය සහ Sයාප-ං6 ව�ෂය ෙව! 
ෙව! වශෙය! කවෙ�ද; 

 (iii)  එම ආයතනවල පd[ය  අ¹Ïණය කරන 
 රජෙv ආයතනය කවෙ�ද; 

 (iv)  අවස! වරට පd[ අ¹Ïණය� Lu කරන ලද 
ව�ෂය සහ එම පd[ අ¹�ෂණයට ල� º 
උසස් අධPාපන ආයතන කවෙ�ද; 

ය!න එ7මා ෙමම සභාවට  ද!ව!ෙනtද? 

(ආ) (i) රජෙv අcමැ[ය  ෙනොමැ[ව ෙ+ වන .ට � 
ලංකාව 7ළ _යා:මක උපා� සහ පශ්චා: 
උපා� �Mනමන ෙපෞ�ගSක උසස් අධPාපන 
ආයතන සංඛPාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආයතන Sයාප-ං6ය ලබා ගත z7 
ආයතනය කවෙ�ද; 

 ය!න එ7මා සඳහ! කර!ෙනtද? 

(ඇ) ව�ෂ 2000 Lට 2010 ද�වා උසස් අධPාපනය සඳහා 
.ෙ�ශගත > ඇ[ � ලාං;ක Lp! සංඛPාව හා .ෙ�ශ 
රටවS! � ලංකාවට සංකමණය > ඇ[ Lp! සංඛPාව 
වා�|කව, ෙව! ෙව! වශෙය! ෙකොපමණද ය!න: 
එ7මා සඳහ! කර!ෙනtද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+,  ඒ ම!ද? 

 
 உய� க�வி அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) த�ேபா� இல�ைகயி� அரச அ�கீகார �ட! இய�"# ெவளிநா�' ப�கைல�கழக� க)ட! இைண+த ப�ட,ப-,. ம�/# ப�ட,பி!ப-,. ப�ட�க0 வழ�"# தனியா� உய�க�வி நி/வன�களி! எ2ணி�ைக எ தைன எ!பைத3#; 
 (ii) ேம�ப- ஒ6ெவா7 நி/வன தின�# ெபய�, 9கவாி, ெதாைலேபசி இல�க# ம�/# பதி: ெச;ய,ப�ட ஆ2' ெவ6ேவறாக யாைவ ெய!பைத3#; 
 (iii) ேம�ப- நி/வன�களி! தர ைத ேம�பா�ைவ ெச;3# அரச நி/வன# யாெத!பைத3#; 
 (iv) இ/தியாக தர ேம�பா�ைவ ேம�ெகா0ள, ப�ட ஆ2' ம�/# தர ேம�பா�ைவ�"� ப' த,ப�ட உய� க�வி நி/வன�க0 யாைவெய!பைத3# அவ� இ�சைப�" அறிவி,பாரா? (ஆ) (i) அரச அ�கீகாரமி!றி த�ேபா� இல�ைகயி� இய�"# ப�ட,ப-,. ம�/# ப�ட,பி! ப-,. ப�ட�க0 வழ�"# தனியா� உய� க�வி நி/வன�களி! எ2ணி�ைக எ தைனெய!பைத3#; 
 (ii) ேம�ப- நி/வன�க0 பதிவிைன ெப�/� ெகா0ள ேவ2-ய நி/வன# யாெத!பைத3# அவ� இ�சைப�" அறிவி,பாரா? (இ) 2000 ஆ# ஆ2' 9த� 2010 ஆ# ஆ2' வைர உய� க�விைய ெப/வத�" ெவளிநா'க)�" ெச!/0ள மாணவ�களி! எ2ணி�ைக ம�/# ெவளிநா'களிB7+� இல�ைக�" .ல# ெபய�+�0ள மாணவ�களி! எ2ணி�ைக ெவ6ேவறாக யாைவெய!பைத அவ� "றி,பி'வாரா? (ஈ) இ!ேற�, ஏ!? 
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    asked the Minister of Higher Education: 

(a) Will he inform this House - 

(i) the number of private higher education  

institutes affiliated to foreign universities that 

award degrees and postgraduate degrees that 

are in operation in Sri Lanka at present with 

the approval of the Government; 

(ii) separately, the name, address, telephone 

number and the year of registration of each of 

the aforesaid institutes; 

(iii)  the government institution which monitors the 

standards of those institutes; and 

(iv)  the year in which a monitoring of standard 

was carried out last and the higher education 

institutes that were subjected to the aforesaid 

monitoring of standards? 

(b) Will he state - 

(i) the number of private higher education 

institutes that award degrees and postgraduate 

degrees which are in operation in Sri Lanka at 

present without the approval of the 

Government; and 

(ii) the institution under which such institutes 

should obtain registration? 

(c) Will he also state separately on annual basis the 

number of Sri Lankan students who have gone 

abroad and the number of students who migrated 

to Sri Lanka for higher education from the year 

2000 to  2010 ? 

(d) If not, why? 

 
ග% න!-dතග% න!-dතග% න!-dතග% න!-dත ඒකනායක මහතා  ඒකනායක මහතා  ඒකනායක මහතා  ඒකනායක මහතා ((((උසස ් අධPාඋසස ් අධPාඋසස ් අධPාඋසස ් අධPාපන පන පන පන 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP අමාතP අමාතP අමාතP අමාතP7මා7මා7මා7මා))))    
(மா��மி� ந-திமி�ர ஏ/கநாய/க - உய� க�வி பிரதி அைம�ச�) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister 

of Higher Education)  
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, එම පශ්නයට උ:තර 

ලෑස්[b. ඒ: පශ්නය අහන ම!a7මා ග% සභාෙ' නැ[ �සා 
උසස් අධPාපන ඇම[7මා ෙවcෙව! මා එම පශ්නයට �37ර 
සභාගතසභාගතසභාගතසභාගත**** කරනවා.  

 
* * * * සභාෙ+සය මත තබන ලද �37රසභාෙ+සය මත තබන ලද �37රසභාෙ+සය මත තබන ලද �37රසභාෙ+සය මත තබන ලද �37ර::::    
* சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i)  � ලංකාව 7ළ _යා:මක වන .ෙ�Áය .ශ්ව.දPාලවලට 

අcබ�ධව උපා� සහ පශ්චා: උපා� �Mනමන ෙපෞ�ගSක 
උසස ්අධPාපන ආයතන Sයාප-ං6 කරc ලබ!ෙ! ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙv වPාපෘ[ වශෙය�.  

.ෙ�Áය .ශ්ව.දPාලය!t පd[ය සහ අ¹�ෂණය �3බඳ 
කටz7 ;<ම සඳහා 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.දPාල පනත 
මl! ෛන[ක ප[පාදන සැලn ෙනොමැ[ ෙහb! ෙ+ �3බඳ 
.ස්තර ෙමම අමාතPාංශය ස7ව නැත.  

(ii) අදාළ ෙනොෙ'.  

(iii) දැන ට ෙමම අමාතPාංශය යටෙ: Standing Committee on 

Accreditation & Quality Assurance (SCAQA) නd! 
කdDව� �tDවා ඇ[ අතර ඉ-MෙvI ෙමමl! ෙමම ආයතන 
Sයා ප-ං6යට හා පdත අ¹�ෂණයට කටz7 ෙයIමට 
අෙ��ෂා ෙකෙ�.  

(iv) අදාළ ෙනොෙ'.  

(ආ) (i) ෙනොද�.  

(ii) අදාළ ෙනොෙ'. 

(ඇ)  එම සංඛPා ෙKඛන ෙමම අමාතPාංශය ස7ව ෙනොමැත.  

(ඈ)  පැන ෙනොන¶. 
 
���� ජයව�ධන·ර මහ ෙරෝහල  ජයව�ධන·ර මහ ෙරෝහල  ජයව�ධන·ර මහ ෙරෝහල  ජයව�ධන·ර මහ ෙරෝහල : : : : පපපපධාන ආපනශාලාව  ධාන ආපනශාලාව  ධාන ආපනශාලාව  ධාන ආපනශාලාව      � ஜயவ�தன	ர ைவ�தியசாைல: பிரதான உணவக�  

SRI JAYAWARDENAPURA HOSPITAL : MAIN CAFETERIA 
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7777. . . .     ග% අcර -සානායක මහතා ග% අcර -සානායක මහතා ග% අcර -සානායක මහතා ග% අcර -සානායක මහතා ((((ග% p�K හj!ෙන:[ ග% p�K හj!ෙන:[ ග% p�K හj!ෙන:[ ග% p�K හj!ෙන:[ 
මහතා ෙවcවටමහතා ෙවcවටමහතා ෙවcවටමහතා ෙවcවට) ) ) )     

       (மா��மி� அ0ர திஸாநாய/க -மா��மி� 1னி� ஹ-()ென�தி சா�பாக) 
      (The Hon. Anura Dissanayake on behalf of the Hon. Sunil 

Handunnetti) 

ෙසෞඛP අමාතP7මාෙග! ඇ� පශ්නය - (2):  

(අ) (i) � ජයව�ධන·ර මහ ෙරෝහෙK පධාන 
ආපනශාලාව බu I ඇ[ ආයතනය කවෙ�ද; 

 (ii) එම ආයතනයට ෙරෝහK ආපනශාලාව බu u! 
-නය කවෙ�ද; 

ය!න එ7මා සඳහ! කර!ෙනtද? 

(ආ) ඉහත ආයතනය යටෙ: පාලනය වන ෙරෝහK 
ආපනශාලාව ම�! ෙසේවකය!ට හා ෙරෝ¢!ට සහන 
ගාස්7 මත ආහාරපාන සපයන බව එ7මා 
�3ග!ෙනtද? 

(ඇ) (i) එම ආයතනය ම�! පා!�� �ෂ්පාදනවලට 
අමතරව ෙවන: ආහාර ලබා ෙද!ෙ!ද; 

 (ii) -යවැ?යා ෙරෝ¢! සඳහා එම ආපනශාලාව 
ම�! ලබාෙදන පා!�� ෙනොවන ආහාර 
කවෙ�ද; 

         (iii) එම ආපනශාලාව ම�! -යවැ?යා ෙරෝ¢! හා 
අෙන�: ෙරෝ¢! සඳහා පා!�� ෙනොවන 
ආහාර ලබාIම පමාණව:ද; 

ය!න එ7මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනtද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම!ද? 

 �காதார அைம
சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) � ஜயவ�தன�ர ைவ�தியசாைலயி� பிரதான உணவக! "�தைக�" விட#ப�$%ள நி(வன! யாெத�பைத*!; 
 (ii) ேம,ப- நி(வன�தி," ைவ�தியசாைலயி� உணவக! "�தைக�" விட#ப�ட திகதி யாெத�பைத*! அவ� "றி#பி$வாரா? 
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[ග% ෙජෝ! අමර7ංග  මහතා] 



2012 ඔ�ෙතෝබ�  24 (ஆ) ேம,ப- நி(வன�தி�கீ2 நி�வகி�க#ப$! ைவ�தியசாைல உணவக�தினா3 ஊழிய�க6�"! ேநாயாளிக6�"! ச7ைக� க�டண�தி3 உண8, பான:க% வழ:க#ப$கி�றன எ�பைத அவ� ஏ,(�ெகா%வாரா? (இ) (i) ேம,ப- நி(வன�தினா3 ேகா>ைம மாவினாலான உண8 வைகக6�" ேமலதிக மாக ேவ( உண8க% வழ:க#ப$கி�றனவா எ�பைத*!; 
 (ii) நீாிழி8 ேநாயாளிக6�காக ேம,ப- உணவக�தினா3 வழ:க#ப$! ேகா>ைம மாவினா3 அ3லாத உண8 வைகக% யாைவ எ�பைத*!; 
 (iii) ேம,ப- உணவக�தினா3 நீாிழி8 ேநாயாளிக6�"! ஏைனய ேநாயாளிக6�"! வழ:க#ப$! ேகா>ைம மாவினா3 அ3லாத உண8 வைகக% ேபா>மானதாக இ3ைல ெய�பைத*! அவ� இ
சைபயி3 "றி#பி$வாரா? (ஈ) இ�ேற3, ஏ�? 
 

asked the Minister of Health: 

(a) Will he state - 

(i)   the institution to which the main cafeteria of 

the Sri Jayawardenapura  Hospital has been 

leased out; and 

(ii)   the date on which the hospital cafeteria was 

leased out to that institution?  

(b)  Will he admit that the hospital cafeteria which is 

managed by the above institution provides food 

and beverages to the employees and patients at 

subsidized rates? 

(c) Will he inform this House - 

(i)  whether this cafeteria sells food items other 

than those made of wheat flour; 

(ii)  of the non-wheat flour food items provided to 

diabetics by this cafeteria; and 

(iii) whether the provision of non-wheat flour food 

to diabetics and other patients by this cafeteria 

is sufficient? 

(d) If not, why ? 

 
ග% ලS: -සානායක මහතාග% ලS: -සානායක මහතාග% ලS: -සානායක මහතාග% ලS: -සානායක මහතා    
(மா��மி� ல3� திசாநாய/க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�,  ෙසෞඛP අමාතP7මා 

ෙවcෙව! මා ඒ පශ්නයට �37ර සභාගතසභාගතසභාගතසභාගත**** කරනවා. 

 
* * * * සභාෙ+සය මත තබන ලද �37රසභාෙ+සය මත තබන ලද �37රසභාෙ+සය මත තබන ලද �37රසභාෙ+සය මත තබන ලද �37ර::::    
* சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) ෙපෙ�රා සහ ·ත ෙපෞ�ගSක ආයතනය.  

 (ii) 2010.10.01 -න   

(ආ) ඔ'. 

(ඇ) (i) ඔ'. 

  වෙ�, �ර�ක!, මාkපා! (brown bun), එළවk/මාk/
��K මස ්සtත -වා ආහාර හා හැලප යන ආහාර ව�ග 
ලබා ෙ�.   

 
 (ii) එම ආපන ශාලාෙව! ෙ!වාLක ෙරෝ¢!ට ආහාර ලබා 

ෙනොෙ�.  
 
 (iii) ආපන ශාලාෙව! ෙ!වාLක ෙරෝ¢!ට ආහාර ලබා Iම� 

Lu ෙනොකරන බැ.! ගැට` ඇ[ ෙනොෙ'. 
 
(ඈ) පැන ෙනොන¢. 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 8-2491/'12-(1), ග% ර!ජ! රාමනායක මහතා. 

 
ග% ග% ග% ග% ෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතා    
(மா��மி� ேஜா) அமர(!க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ර!ජ! රාමනායක 

ම!a7මා ෙවcෙව! මා එම පශන්ය අහනවා. 

 
ග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතාග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතාග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතාග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன4 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, .ෙ�ශ T;යා පව�ධන හා 
pබසාධන අමාතP7මා ෙවcෙව! එම පශ්නයට �37ර Iම 
සඳහා ස[ ෙදකක කාලය� ඉKලා L�නවා.  

 
පපපපශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලI....    வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 10-2851/'12-(1), ග% අ�:  . ෙපෙ�රා මහතා. 

 
ග% ග% ග% ග% ෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතා    
(மா��மி� ேஜா) அமர(!க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ග% අ�:  . ෙපෙ�රා 

ම!a7මා ෙවcෙව! මා එම පශන්ය අහනවා. 

 
 

ග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතාග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතාග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතාග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன4 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, සමාජ  ෙසේවා අමාතP7මා 
ෙවcෙව! එම පශ්නයට �37ර Iම සඳහා ස[යක කාලය� 
ඉKලා L�නවා.  

 
පපපපශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලI....    வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 
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පා�Sෙ+!7ව 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 11-1886/'11-(1), ග% ~��ක ප[රණ මහතා. 

 
ග% ග% ග% ග% ෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතා    
(மா��மி� ேஜா) அமர(!க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ග% ~��ක ප[රණ 

ම!a7මා ෙවcෙව! මා එම පශන්ය අහනවා. 

 
ග%ග%ග%ග%    ඉ!-ක බ�ඩාරනායක මහතා ඉ!-ක බ�ඩාරනායක මහතා ඉ!-ක බ�ඩාරනායක මහතා ඉ!-ක බ�ඩාරනායක මහතා ((((පළා: පාලන හා පළා: පාලන හා පළා: පාලන හා පළා: පාලන හා 

පළා: සභා �ෙයෝජPපළා: සභා �ෙයෝජPපළා: සභා �ෙයෝජPපළා: සභා �ෙයෝජP අමාතP අමාතP අමාතP අමාතP7මා7මා7මා7මා))))    
(மா��மி� இ-திக ப�டாரநாய/க - உ�6ரா7சி, மாகாண சைபக� பிரதி அைம�ச�) 
(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of 

Local Government and Provincial Councils)  
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, පළා: පාලන හා පළා: 

සභා අමාතP7මා ෙවcෙව! එම පශ්නයට �37ර Iම සඳහා ස[ 
ෙදකක කාලය� ඉKලා L�නවා. 

 
පපපපශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලIශ්නය ම7 -නකI ඉ-Mප: ;<මට �ෙයෝග කරන ලI....    வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
 

 
ආ�Îක සංව�ධන අමාතPාංආ�Îක සංව�ධන අමාතPාංආ�Îක සංව�ධන අමාතPාංආ�Îක සංව�ධන අමාතPාංශය ශය ශය ශය : : : : ව:ක+ ෙKඛනය ව:ක+ ෙKඛනය ව:ක+ ෙKඛනය ව:ක+ ෙKඛනය     ெபா�ளாதார அபிவி��தி அைம�� : ெசா��� பதி�� ��தக� 

 MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT : ASSETS 

REGISTER 

                        
               2198/’11    

13. 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) 

ආ�Îක සංව�ධන අමාතP7මාෙග! ඇ� පශ්නය - (1):  

(අ) (i) ආ�Îක සංව�ධන අමාතPාංශය 7ළ ව:ක+ 
ෙKඛනය� පව:වාෙගන ය!ෙ!ද;  

 (ii) එෙසේ න+, එ� ෙKඛනය පව:වාෙගන යන 
·�ගලයාෙg නම කවෙ�ද;  

 (iii) අමාතPාංශෙයt ¸�ධ ව:ක+වල ව�නාකම 
ෙකොපමණද;  

 (iv) අමාතPාංශෙv වැ?ම වැදග:කම� සtත 
ව:ක+ පහ කවෙ�ද;  

ය!න එ7මා සඳහ! කර!ෙනtද?         

(ආ) (i) අමාතPාංශය 7ළ ;Lය+ වPාජ ව:ක+ පව[න 
බව ව:ක+ ප<�ෂාකර බැxම 73! 
අනාවරණ > [ෙmද;  

 (ii) එෙසේ න+, එම ව:ක+ හා ඒවාෙv ව�නාක+ 
කවෙ�ද;  

 (iii) එම ව:ක+ ෙපො:වල සටහ! කර [ෙmද; 

ය!න එ7මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනtද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+,  ඒ ම!ද? 

ெபா�ளாதார அபிவி��தி அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) ெபா�ளாதார அபிவி��தி அைம�சிேல ஒ� ெசா��� பதி�� ��தக  ேபண�ப"கி#றதா எ#பைத& ; 
 (ii) அ(வாறாயி# ேம*+றி�பி�ட பதி�� ��தக�ைத� ேப,  நபைர& ; 
 (iii) அைம�சி# ேதறிய ெசா�தி# ெப.மதி எ(வள� எ#பைத& ;  
 (iv) அைம�சி# மிக /�கியமான 5 ெசா���க1 எைவ எ#பைத&  அவ2 3.வாரா? (ஆ) (i) ெசா�� உ.தி�ப"�த7#ேபா� க8டறிய� ப�ட ஏதாவ� க*பைன� ெசா���க1 அைம�சிேல உ1ளனவா எ#பைத& ; 
 (ii) அ(வாறாயி# அ�ெசா���களி# ெபய2, ெப.மதி ேபா#றவ*ைற& ; 
 (iii) அ�ெசா���க1 ெதாட2பான பதி�க1 ேபண� ப�"1ளனவா எ#பைத&  அவ2 3.வாரா? (இ) இ#ேற<, ஏ#? 
 asked the Minister of Economic Development: 

(a) Will he  state - 

(i)  whether an assets  register is maintained in 

the Ministry of Economic Development; 

(ii)  if so, the person who maintains the 

aforesaid register; 

(iii)  the net asset value of the Ministry; and  

(iv)  the 5 most important assets in the 

Ministry? 

(b) Will he also state - 

(i)  whether there are any fictitious assets 

found in the Ministry through assets 

verification; 

(ii)  if so, names and the values of those assets; 

and 

(iii)  whether those assets have been brought 

into the books? 

(c) If not, why ? 

 

ග% ලÏ්ග% ලÏ්ග% ලÏ්ග% ලÏ්ම! යාපා අෙmව�ධන මහතා ම! යාපා අෙmව�ධන මහතා ම! යාපා අෙmව�ධන මහතා ම! යාපා අෙmව�ධන මහතා ((((ආ�Îක සංව�ධන ආ�Îක සංව�ධන ආ�Îක සංව�ධන ආ�Îක සංව�ධන 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP අමාතP අමාතP අමාතP අමාතP7මා7මා7මා7මා))))    
(மா��மி�  ல8ம) யா�பா அேபவ�தன - ெபா�ளாதார அபிவி��தி பிரதி அைம�ச�) 
(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Deputy Minister 

of Economic Development) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ආ�Îක සංව�ධන 
අමාතP7මා ෙවcෙව! මා එම පශ්නයට �37ර ෙදනවා. 

775 776 
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(අ) (i) ඔ'. HදK ෙර�ලාL 454 �යමකර ඇ[ පM-, 
ෙපොu 44 ආකෘ[ පතය කා�යාල උපකරණ සඳහා 
පව:වාෙගන යc ලබb. 

 

(ii) ගණකා�කාM - ඉ ෙනෝකා රණ7ංග මහ:dය 
 
(iii) ව:ක+වල ¸�ධ ව�නාකම %�යK dSයන 

12,403.42;. (%�යK dSයන ෙදොෙළොස්දහස් 
හාරLය 7නb දශම හතරb ෙදක;.) 

 
 (iv) 1. ෙපරHp ය!තාගාර 

  2. ගK කඩන ය!තය 

  3. තාර අ-න ය!ත 

  4. වbෙÔ�! ෙරෝල 

  5. �'ම�� ටය� ෙරෝල 

 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙ'. 

 (iii) අදාළ  ෙනොෙ'. 

 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙ'. 

 
ඊට අමතරව ඔබ7මාෙg දැන ගැ�ම සඳහා මම ෙ+ 

කාරණය: ;ය!න+. අප අමාතPාංශෙv වාහන 250� 
[ෙබනවා. ඒ වාහන පා.�6 කරන අයෙg  න+  ලැbස්7ව� මා    
සභාගතසභාගතසභාගතසභාගත**** කරනවා.         

    
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% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, මා tතන හැ�යට අෙන� 
අමාතPාංශ: ෙමb!  ආද�ශය� ගත z7b.   පශ්නය� ඇÀවාම 
උ:තරය� ලැෙබනවා.  උ:තරය හMද, වැර-ද ;යන එක ෙවනම  
කාරණය�.  

 
 මෙg පළHවන අ7% පශ්නය ෙමයb. ග% �ෙයෝජP 

ඇම[7ම�, ඔබ7මා ෙමතැන %�යK �Sයන 12ක -ෙකෝ� 
1,200ක- ස+¾�ණ ව:කම� [ෙබනවාය ;යා දැcව: කර 
[ෙබනවා. නH: අප ද!නා .�යට ඔබ7මාෙg  අමාතPාංශය 
ඉඩ+ ගණනාව�: ෙගොඩනැlS ගණනාව�: අර ෙගන 

[ෙබනවා. ෙ+ assets register  එකට රථවාහන 15� ඇ7ළ: 
කර  නැහැb ;යා අපව  දැcව: කර [ෙබනවා.  

 
ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා  
(மா��மி� ல8ம)  யா�பா  அேபவ�தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 ඒ පශ්නය ආපp අහ!න, ග% ම!a7මා. 

 
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 ඔබ7මාට එම අංක- 

 
 
 
 

ග%  ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග%  ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග%  ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග%  ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා  
(மா��மி� ல8ம)  யா�பா  அேபவ�தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ග% ම!a7මා, මට ඒ පශ්නය ෙ:%ෙ� නැහැ. ඔබ7මා 
නැවත: අහ!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) 

ඔබ7මාෙg  අමාතPාංශෙv  ව:ක+ ෙKඛනයට - assets 
register එකට - රථවාහන 15� ඇ7ළ: කර නැහැb ;යා අපව 
දැcව: කර [ෙබනවා.  

 
ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා  
(மா��மி� ல8ம)  யா�பா  அேபவ�தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

එෙහම එක� නැහැ.  දැ! අෙ� අමාතPාංශෙv ඉ!නවා, 
ජනා�ප[ කා�යාලෙය!- [බාධා ;<ම�] 

 
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, can you please tell the Hon. Members to be 

silent?  They are talking while the Hon. Minister is 

answering Questions. 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
Do not disturb.  ග% �ෙයෝජP ඇම[7මා උ:තර ෙද!න. 

 
ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා  
(மா��மி� ல8ம)  யா�பா  அேபவ�தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

.ග% ම!a7ම�,  ඔබ7මා  සඳහ! කරන සමහර ඒවාb! 
මට ෙ:ෙරනවා,  ෙ+ ;ය!ෙ! ෙමොක�  ද ;යා. [බාධා ;<ම�]  
හM. මට ෙ:ෙරනවා.  [බාධා ;<ම�]   

 
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) 

රථවාහන 15� [ෙබනවා.  ඒවා ව:ක+ ෙKඛනයට ඇ7ළ: 

කර නැහැ.  එතෙකොට ඒවා  fictitious assets  යටතට ඇ7ළ: 
ෙවනවා ද ;යන පශ්නයb  මම අහ!ෙ!. 

 
ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා  
(மா��மி� ல8ம)  யா�பா  அேபவ�தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

අෙ� අමාතPාංශයට  ජනා�ප[ කා�යාලෙය! අcz�ත කළ  
අය: ඉ!නවා.  ඒ වාහන අපට අදාළ ව!ෙ! නැහැ.    ..ධ  
ෙකො�ඨාසවල,  අෙ�  අමාතPාංශය  යටෙ: [ෙබන ආයතන 
.ශාල  සංඛPාව� [ෙබනවා. ඒවාෙv අ¹�ෂණ කටz7 සඳහා 
ජනා�ප[ කා�යාලෙය! ප: කර· ස+බ!¹කරණ �ලධාM! 
ඉ!නවා. ඔ»!ට ඒ ෙකො�ඨාස අ¹�ෂණය භාර Iලා [ෙබනවා. 
ඒවා අෙ� ෙKඛනවලට ඇ7ළ: ෙව!ෙ! නැහැ. නH: 
ඔබ7මාෙg දැන ගැ�ෙ+ පහpව සඳහා අපට අcz�ත කර· ඒවා 
ඇ7ළ: Lය`ම ෙKඛන මා සභාගත කළා. ඒ ෙKඛනවල 
·�ගලයාෙg නම: සඳහ! ෙවනවා.   ඒවා අනාවරණය ;<ම 
�3බඳව අපට ගැට`ව� නැහැ.  

777 778 

*  *  *  *  ·සත්කාලෙv තබා ඇත·සත්කාලෙv තබා ඇත·සත්කාලෙv තබා ඇත·සත්කාලෙv තබා ඇත....    
*   �னிைலய�தி	 ைவ�க�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



පා�Sෙ+!7ව 

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% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ෙ+ක ෙවලා [ෙබ!ෙ! 
ය+ �ලධාM!- 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ම!a7මා, ඔබ7මා පළH වැ� අ7% පශ්නය ඇÀවා. 

දැ! ෙදවන අ7% පශ්නය අහ!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) 

ග% �ෙයෝජP ඇම[7ම�, සමහර �ලධාM! ෙ+වා 
තම!ෙg ෙපෞ�ගSක ව:ක+ වශෙය! පා.�6 කරන 
ස්වXපය� ඇ[ ෙවලා  [ෙබනවා. ඒ ස+බ!ධෙයcb ෙ+ 
පශ්නය ඇ[ ෙවලා [ෙබ!ෙ!. 

 

ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා  
(மா��மி� ல8ம)  யா�பா  அேபவ�தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 ෙ+ වාහන ෙපෞ�ගSක පMහරණයට ග!නවාය ;යා ඔබ7මා 
න+ වශෙය! ඉ-Mප: කරනවා න+ ඒ සඳහා අවශP �යවර අප 
ග!නවා. මම ඒක වග�ෙම! ;යනවා. ඒ .�යට ෙපෞ�ගSක 
පMහරණයට ග!න වාහන අෙ� අමාතPාංශෙv නැහැ. අ� 
වග�ම� ඇ[ව හැම ෙකනාටම වග�+ පවරා [ෙබනවා.  

 

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% �ෙයෝජP ඇම[7ම�, ඔබ7මා ය+ .�යක වග�ම;! 
එෙහම ;යනවා. නH: �ලධාM! පහෙළොස් ෙදන� ෙ+වා 
ෙපෞ�ගSකව පMහරණය කරනවා. 

 

ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා  
(மா��மி� ல8ம)  யா�பா  அேபவ�தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔබ7මා මට ලැbස්7ව� ෙද!න, ෙ+ වාහන ෙපෞ�ගSකව  
පMහරණය කරන ·�ගලෙයෝ ෙ+ අයb ;යලා. 

 

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) 

අ� ඒ .ස්තර ලබා u!නාට පස්ෙසේ ඔබ7ම!ලා ජා[ක ඉ[M 
;<ෙ+ බැං�ෙ' වාෙg, මහ බැං�ෙ'- 

 

ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා  
(மா��மி� ல8ம)  யா�பா  அேபவ�தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

අපට එෙහම ;Lම ගැට`ව� නැහැ. 
 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ම!a7ම�, ෙමය .වාදය� කර ග!න එපා. 

 
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) 

.වාදය� ෙනොෙවb, ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�. මම 
අ7% පශ්නය අහනවා. ෙමොකද, ආ��ෙ'    අ�කරණය පා.�6 

කර!ෙ! .ප�ෂයට ගහ!න ෙහෝ පශ්නය� ඇ[ කර!න. 
ඉ[!  වැඩ කරන අමාතPාංශවලට මා ;යනවා, අෙන� 
අමාතPාංශ වැ�ලා [ෙබන වළට වැෙට!න එපාය ;යලා.  
 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
දැ! 7! වන අ7% පශ්නය අහ!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) 

මෙg 7! වන අ7% පශ්නය ෙමයb. ග% �ෙයෝජP 
ඇම[7ම�,  ෙ+ ;යන .�යට %�යK ෙකෝ� 1,200ක ව:ක+  
[ෙබනවා.  ඒ: එ�කම ඔබ7ම!ලාෙg බැං� අbරා [ෙබනවා.  
ෙ+ ව:ක+ ඇපය� ෙලස තබලාද ඒවා අරෙගන [ෙබ!ෙ! 
;යන කාරණය �3බඳව ක%ණාකර දැcව: කරනවාද? 

 
ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා  
(மா��மி� ல8ம)  யா�பா  அேபவ�தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ග% ම!a7ම�, අෙ� අමාතPාංශය ;Lව� ඇපයට තබා 
බැං� ණය අරෙගන නැහැ. ඒක මම පැහැ-Sව ;යනවා. අෙ� 
අමාතPාංශයට HදK [ෙබනවා. ඒ ගැන ;Lම ගැට`ව� නැහැ.  
අ� "නැ ෙඟනtර නෙවෝදය" කර!ෙ! .ෙ�ශ ආධාර යටෙ: 
[ෙබන HදKවScb. ..ධ ස්ථානවල- [බාධා ;<+] ..ධ 
වැඩසටහ! [ෙබනවා. ඒවාෙv HදK [ෙබනවා.  

 
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) 

"නැ ෙඟනtර නෙවෝදය" යටෙ: [~& සKS පමාණය� 
ඔබ7ම!ලාෙg අමාතPාංශයට මා% කරලා ඒක  assets register  
එකට ඇ7ළ: කරලා [ෙබනවාද ;යලාb මා ඔබ7මාෙග! 
අහ!ෙ!.   

 
ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා  
(மா��மி� ல8ம)  யா�பா  அேபவ�தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

අ�වා�යෙය!ම ඒවා ඇ7ළ: කර [ෙබනවා.  ඒ වාෙgම 
අෙ� "ගැd-Mය" වැඩසටහන [ෙබනවා. ඒවා .ෙ�ශ ආධාර 
යටෙ: ඉD ෙවනවා. ඒවාෙv ස+¾�ණ-  

 
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) 

අමාතPාංශය යටෙ:ද - 

ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා  
(மா��மி� ல8ம)  யா�பா  அேபவ�தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

අමාතPාංශය යටෙ:b [ෙබ!ෙ!. [බාධා ;<+] 
අමාතPාංශය යටෙ: [ෙබන ඒවා මා ස+¾�ණෙය! ඔබ7මාට 
;ය!න+.  එ� එ� අංශවS! අමාතPාංශය යටතට- [බාධා 
;<+] ඔ', ඉ-Mප: කරනවා, අපට ;Lම ගැට`ව� නැහැ.  

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
දැ! �37ර u!නා ෙ!ද? 
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ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා ග% ල�ෂම්! යාපා අෙmව�ධන මහතා  
(மா��மி� ல8ம)  யா�பா  அேபவ�தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

HදK අමාතPාංශෙv ෙර�ලාLවලට අc�ලව .ගණකා�ප[ට 
වග ;ව z7 අෙ� ය+ ;L පශ්න [~& තැ! [~ණා. අ� ඒවා 
�ර»K කරලා [ෙබනවා. උදාහරණය� හැ�යට සංචාරක 
ෙකොටස ගැන අ� tතH. ඒ �3බඳව .ගණකා�ප[ වා�තාෙ' 
[~& ඒවා අ� ඉතාම:ම පැහැ-Sව �වැර- කරලා [ෙබනවා. 

 

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) 

එතෙකොට .ගණකා�ප[ෙg ෙර�ලාLවලට අcවද අවශP 
කටz7 කර [ෙබ!ෙ!? 

 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
හරස් පශ්න අහ!න ෙ+ක උසා.ය� ෙනොෙවb. දැ! අ7% 

පශ්න 7� .තර ඇÀවා. 

 
රජෙv �වාස ඉ- ;<ම රජෙv �වාස ඉ- ;<ම රජෙv �වාස ඉ- ;<ම රජෙv �වාස ඉ- ;<ම : : : : සැලp+සැලp+සැලp+සැලp+    அரச ��க� நி�மாண� : தி�ட�க� 

 CONSTRUCTION OF GOVERNMENT HOUSES : PLANS 

2228/’12 

14141414. ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
        (மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
        (The Hon.  Sajith Premadasa) 

 ඉ-;<+, ඉං�ෙ!% ෙසේවා, �වාස හා ෙපොu පහpක+ 
අමාතP7මාෙග! ඇ� පශ්නය - (1) :  

(අ) මt!ද 6!තන ඉ-M දැ�ම ප[ප:[ මාලාෙ' "සැමට 
�වස� - tතට ෙසවණ�" වැඩ �3ෙවළ යටෙ:, 
�වාස අtd සැමට ඉ-M ව�ෂ හය 7ළ තම!ෙgම 
�වසක tdකාM:වය ලබා Iම සඳහා රජෙv ¾�ණ 
මැ-හ: >ෙම! අ`[! �වාස ලÏ  හය� ඉ- ;<ම 
සඳහා සැලp+ සකස් කරන බවට ෙපොෙරො!uව� I 
ඇ[ බව එ7මා ද!ෙනtද? 

(ආ)  (i) ෙ+  වන .ට ඉහත සඳහ! සැලp+ _යා:මක 
ව!ෙ!ද; 

 (ii) එෙසේ න+, ෙ+ වන .ට  �වාස td º ප»K 
සංඛPාව ෙකොපමණද; 

ය!න එ7මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනtද?      

(ඇ)  ෙනොඑ ෙසේ න+, ඒ ම!ද? 

 நி�மாண, ெபாறியிய ேசைவக�, �டைம��, ெபா� வசதிக� அைம�சைர� ேக�ட வினா:   (அ) மஹி$த சி$தைன ெதாைல ேநா�&� ெகா�ைககளி, "ெசமட நிவச� - ஹிதட ெசவண�" ேவைல)தி�ட)தி*கீ,, �-கைள இழ$த அைனவ0�&1 எதி�வ01 ஆ4 வ0ட5களி6� தம�கான ஒ0 ��8* உாிைமயிைன வழ5&வத: ெகன, அரசி* ;<ைமயான தைல=�-ட* �திதாக ஆ4 இல�ச1 �-கைள நி�மாணி�பத:கான தி�ட5க� வ&�க�ப-ெமன வா�&4தி அளி�க� ப�-�ளெத*பைத அவ� அறிவாரா? (ஆ) (i) த:ேபா� ேம:&றி�பிட�ப�ட தி�ட5க� ெசய:ப-)த�ப-கி*றனவா; 

 (ii) ஆெமனி, த:ேபா� �-க� கிைட�க�ெப:ற &-1ப5களி* எ@ணி�ைக யா� 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 “Semata 

Nivasak-Hithata Sevanak” Programme of the 

"Mahinda Chintana - A Vision for the Future" 

manifesto that plans would be prepared for the 

construction of six hundred thousand new houses 

with the full intervention of the Government to 

grant ownership for one’s own house for all those 

without houses within the next six years ? 

(b) Will he inform this House - 

(i)  whether the above-mentioned plans are being 

implemented by now; and 

(ii)  if so, the number of families who have been 

granted houses by now ? 

(c) If not, why? 

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, මා එම පශ්නයට �37ර 

ෙදනවා. 
 
(අ) ඔ'. 

(ආ) (i) ඔ'. 

 (ii) �වාස td º ප»K සංඛPාව 79,047b. 

(ඇ) පැන ෙනොන¶. 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
අ7% පශ්න [ෙබනවාද? 

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

[ෙබනවා. ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, මt!ද 6!තන 
ඉ-M දැ�ෙ+,- [බාධා ;<ම�] 

    
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! ග% ම!a7මා,  අ7% පශ්නය අහ!න. 

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, මt!ද 6!තන ඉ-M 
දැ�ෙ+ 37 වන �Dෙ' සඳහ! > ඇ[ ආකාරයට �වාස ල�ෂ 

781 782 



පා�Sෙ+!7ව 

6� වසර 6� 7ළ ඉ- ව!නට න+, වසරකට �වාස ල�ෂය� 
හැෙද!නට ඕනෑ. මසකට �වාස 8,333� හැෙද!නට ඕනෑ. 
-නකට �වාස 277� හැෙද!නට ඕනෑ. පැයකට �වාස 11� 
හැෙද!නට ඕනෑ. එතෙකොට වසරකට �වාස ල�ෂය�, මසකට 
�වාස 8,333�, -නකට �වාස 277�, පැයකට �වාස 11� 
හැෙද!නට ඕනෑ. මම ඔබ7මාෙග! අහ!නට කැමැ[b,- [බාධා 
;<ම�] මම තවම මෙg අ7% පශ්නය ඇÀෙ' නැහැ. 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ම!a7මාට අ7% පශ්නය අහ!න ඉඩ ෙද!න. 
 

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මට අ7% පශ්නය අහ!න ඉඩ ෙද!න. 
 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒකට අවශP වැS, ගෙඩොK පමාණය: ;'වා න+ මට 

ෙලෙහL ෙවb. 
 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
·kව! න+ ඒ �ක: හදලා ;ය!න ග% ම!a7මා. 
 

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග% ඇම[7මා,  ඇb, ඔබ7මා ඔ�චර කලබල ෙව!ෙ!? මම 
පශ්නය ඇÀවාම ඒකට උ:තර ෙද!නෙකෝ. 

 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ම!a7මා, ක?නd! අ7% පශ්නය අහ!න. 
 

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ක?නd! ;ය!ෙ!, මට අ7% පශ්නය අහ!න ඉඩ ෙද!න. 

    
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ඉ[! ඔබ7මා අහ!න. 
 

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ෙහොඳb. මt!ද 6!තන ඉ-M දැ�මට අcව �වාස 
හයල�ෂය වසර 6කI ඉ- කර!නට න+, වසරකට �වාස 
ල�ෂය�:,- 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබ7මා ඒ �ක ඇÀවා. 

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මසකට �වාස 8,333�:, -නකට �වාස 277�:, පැයකට 
�වාස 11�: හැෙද!නට ඕනෑ. මම ඔබ7මාෙග! අහ!න 
කැමැ[b, �වාස හයල�ෂය වසර 6කI _යා:මක කර!නට 
අවශP කාල සටහනට අc�ලව ෙගවK �ක අද හැෙදනවාද 
;යලා. 

 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�,  ෙ+ පශ්නයට �37% Iෙ+ 

I මට මඳ�  -� පැහැ-S ;<ම� කර!නට Lu වනවා.   ග% 
ආ�. ෙපේමදාස tට· ජනා�ප[7මා �වාස ඇම[වරයා හැ�යට:, 
ඊළඟට අගාමාතPවරයා හැ�යට:, ජනා�ප[වරයා හැ�යට: එම 
�වාස ල�ෂෙv, ඊළඟට දස ල�ෂෙv, ඊළඟට .L ල�ෂෙv - 
ග% ම!a7මා මා සමඟ එකඟ වනවා ඇ[. -   [බාධා ;<ම�] 
සමාව!න, �වාස පහෙළොස් ල�ෂෙv එම වැඩ �3ෙවළ 
පකාශයට ප: කර එය කළා. ෙමම අමාතPාංශය භාර ග:තාට 
පpව මා ෙසොයලා බැ`වා -  

 

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මම අහ· පශ්නයට ෙනොෙවb ෙ! උ:තර ෙද!ෙ!.  
 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒකට තමb ෙ+ එ!ෙ!. ඔබ7මාට ඕනෑ .�යට උ:තර 

ෙද!න බැහැ.  මම එතැනට එනවා. ෙපො�ඩ� ඉ!න. මම ඒ 
පැ:තට �tKලා tdtට එනවා.  

 
එතෙකොට මම ඒ සංඛPා ෙKඛන ෙසොයලා බැ`වා. එක 

අ»%�දකට �වාස සංව�ධන අ�කාMෙය!  හදලා [~& වැ?ම 
ෙගවK සංඛPාව [~ෙ� �යද?  ෙ+ �වාස පහෙළොස් ල�ෂෙv, 
දස ල�ෂෙv, එ� ල�ෂෙv  වැඩ �3ෙවළවK  [~& කාලෙv  
එ� අ»%�දකට �වාස සංව�ධන අ�කාMය හදලා [~& වැ?ම 
�වාස සංඛPාව [~ෙ� �වාස 43,000b ග% �ෙයෝජP 
කථානායක7ම�. පරණ Lය` වා�තා මා ෙසොයා බැ`වා. ඒකට 
අb[b ඔය උkවස්ස�, 3ඳ� හදා ග!න u!c %�යK 5,000ක 
Hදල:. ඒ ඔ�ෙකොම එක7 කරලා තමb �වාස 43,000ක ගණන 
[~ෙ�. එ7මා නැහැ b ;යලා ;යනවා න+, මම ඊළඟ දවෙසේ ඒ 
ෙතොර7% ඔ�ෙකෝම ෙගනKලා ෙ+ පා�Sෙ+!7ෙ' සභාගත 
කර!න ලෑස්[b.  

 
එතෙකොට  tට· ආ�. ෙපේමදාස �වාස ඇම[7මාෙg  ෙ+ 

·තර:නය  එදා ෙහොඳ ෙවලාවට ෙමt L�ෙv නැහැ. ෙම7මා 
t�යා න+ එදා එ7මාෙග! අහනවා,  "අ»%�දකට �වාස 
43,000b හදලා [ෙබ!ෙ!. එෙහම න+ ෙකොෙහොමද ෙ+ �වාස 
දස ල�ෂය හැෙද!ෙ!, පහෙළොස් ල�ෂය හැෙද!ෙ!?" ;යලා. 
ෙම!න ෙ+ .�යට පැයට ගණන හදලා වැS ෙකොපමණද, 
Lෙම![ ෙකොපමණද, උk  ෙකොපමණද, ගෙඩොK ෙකොපමණද 
;යලා ගණ! හදලා, homework  කරෙගන ඇ.Kලා ෙ+ .�යට 
අහනවා. ෙහොඳ ෙවලාවට එදා ඒ �වාස ඇම[7මාෙග! එෙහම 
අහ!න ෙ+ ·තර:නය ෙමt L�ෙv නැහැ. ෙම7මා රට L�ෙv. 
එෙහම ක»%ව: ඇÀෙ' නැහැ. ඉ[! ඇ:ත කථාව න+, ඒ 
�වාස දස ල�ෂය ෙහෝ පහෙළොස් ල�ෂය ස+¾�ණෙය! 
රජෙය! හදලා නැහැ, ඒක ප�ටපK අසතPය�.  එෙහම හැuවා 
න+ හැෙද!නට ඕනෑ, �වාස ල�ෂයb, දස ල�ෂයb, පහෙළොස් 
ල�ෂයb, ඔ�ෙකොම .L හය ල�ෂය�. එතෙකොට ඒ .L හය 

783 784 

[ග% ස�: ෙපේමදාස මහතා] 
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ල�ෂය ෙගවK හැuවා න+ - [බාධා ;<ම�] ෙපො�ඩ� ඉ!න. 
අෙ� tට· ක�ෙවල සං.ධායක7මා හMයට කලබල ෙවනවා. 
එතෙකොට ඒ �වාස .Lහය ල�ෂය හැuවා න+ ලංකාෙ' ප»Kවල 
L�න ගණනට වඩා �වාස සංඛPාව වැ?b. එෙහම �වාස හැ-ලා 
නැහැ, ග% ස�: ෙපේමදාස ම!a7ම�.  එක අ»%�දකI හදලා 
[ෙබන වැ?ම �වාස සංඛPාව 43,000b. ඒක වැT-b ;යලා 
ෙනොෙවb මම ;ය!ෙ!. ෙමොකද, රජය� හදන  �වාස සංඛPාව 
වැ? ;<ම සඳහා .ශාල ෙලස මැ-හ: වනවා. එතෙකොට 
ෙපෞ�ගSක බැං�, අෙන�: අංශ,  ෙ+ LයKල උෙදPෝ�ම: 
ෙවනවා. ඒ මl! තමb �වාස දස ල�ෂය ෙහෝ පහෙළොස් ල�ෂය 
ෙහෝ හැෙද!ෙ!.  
 

මම ;ය!ෙ! ආ�. ෙපේමදාස ජනා�ප[7මාෙg කාලෙv I 
�වාස පහෙළොස් ල�ෂය� හැuෙ� නැහැ b ;යලා ෙනොෙවb. 
හැබැb, රජය ඍÚව මැ-හ: ෙවලා ඒ ගණන හදලා නැහැ. 
එතෙකොට ෙමතැනI:  ඒ අcව අ� ඔබ7මාට ක%& පැහැ-S 
කර!න+.  ෙ+  අ»%u එකහමාර� වාෙg කාලය� ඇ7ළත ලබා 
ග: සංඛPා ෙKඛන. �වාස td º ප»K සංඛPාව 79,047b. 
එතෙකොට -  

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ජනා�ප[වරණය ජයගහණය කර අ»%u එකහමාරද?  

  
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නැහැ, නැහැ. ෙ+ වැඩසටහන ගැන කථා කර!ෙ!.  

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ඇම[7මා �37ර ෙද!න.  

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මම කථා කර!ෙ! මt!ද 6!තන ඉ-M දැ�ම ගැන.  

 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මt!ද 6!තන ඉ-M දැ�ම ව�තමාන ජනා�ප[7මා -න· 

ගම!ම පට! ග:ෙ: නැහැ ෙ!. 
 

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ඇb,  කාලය� අතරමඟ L�යාද? 

 
ග% ම!aග% ම!aග% ම!aග% ම!aවරෙය�වරෙය�වරෙය�වරෙය� 
(மா��மி� உ��பின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

ග% ඇම[7ම�, දැ! ඔබ7මා ;ය!ෙ! අ7ල ජයව�ධන:-
[බාධා ;<ම�]  

 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම එෙහම ;'ෙ' නැහැ. කාටද ෙකොෙහේIද ;'ෙ'? [බාධා 

;<ම�] 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ඇම[7මා �37ර ෙද!න.  

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
සමා ෙව!න ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�. ස�: 

ෙපේමදාස ම!a7මා ;යන  .�යට  අ»%�ද�  ඇ7 ළත හMයට 
�යdත �වාස ගණන� හැෙදනවාb ;යලා එක�  නැහැ. ෙ+ 
�වාස වැඩ �3ෙවළ යන ෙකොට �වාස tඟය [~& d�p! 
ෙපෞ�ගSකව ෙකොෙහොම ෙහෝ තම �වස හදා ග!නා ත::වය 
[ෙබනවා. ඒ පවණතාව: අ� ව�ධනය කරනවා. අවසානෙv  
රජය සෘÚවම කර ගහ!න ඕනෑ පමාණයට අ� කර ගහනවා. 
මහජනතාව උෙදPෝ�ම: කරලා ඒ අයව: ෙ+ _යාවSයට 
සහභා� කරවා ෙගන කරෙගන යන වැඩ �3ෙවළ� dස� රජය 
ස+¾�ණෙය!ම ඒ �වාස සංඛPාව හදනවා ;යන එක ෙනොෙවb 
ෙ+ ;ය!ෙ!. ඒ �වාස ල�ෂ හයක අවශPතාව ·රවනවා, 
d�p! උෙදPෝ�ම: කරවලා, ෙපෞ�ගSක අංශය උෙදPෝ�ම:  
කරවලා,  රජය මැ-හ: ෙවලා,  ඒ .�ෙv බÀ.ධ  පෙ'ශය� 
මl! ඒ වැඩ �3ෙවළ ෙකෙරනවා. ඔබ7මා ඔය .�යට  ගණන 
කපලා හදලා ;යන එක �වැර- නැහැ. එෙහම �වැර- න+ 
තා:තාෙg කාලයට: ඒ කමයම ආෙ�ශ කර!න ;යලා මා ඉතා 
ඕනෑකෙම! ඉKලනවා.  

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන අ7% පශ්නය අහ!න.  

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මෙg ෙදවන අ7% පශ්නය ෙමයb ග% �ෙයෝජP 
කථානායක7ම�. මt!ද 6!තන ඉ-M දැ�ම කෘ[ය එ3දැ� 
ºෙv රණLංහ ෙපේමදාස ෙනොෙවb, මt!ද රාජප�ෂ 
ජනා�ප[7මාb. මම ඇÀෙ' ඒ කෘ[ෙv සඳහ! ෙවලා [ෙබන 
ෙපොෙරො!uව ගැනb. දැ! ෙම7මා ස�pද� ෙසේ ෙබොෙහොම 
පැහැ-Sව සඳහ! කරලා [ෙබනවා, ෙ+ වසර ෙදක හමාරට ඉ- 
ෙවලා [ෙබ!ෙ! �වාස 79,047b ;යලා. නH: මt!ද 
6!තන ඉ-M දැ�ෙ+ ඉල�කයට පකාරව වසරකට ඉ- ෙව!නට 
ඕනෑ, �වාස ල�ෂය�. මම එ7මාෙග! අහ!න කැමැ[b, 
මt!ද 6!තන ඉ-M දැ�ෙ+ සඳහ! > ඇ[ ආකාරයට �වාස 
ල�ෂ හය� ඉ- කර!නට සැලp+ කර [ෙබන ෙ+ ෙමොෙහොෙ:,  
ෙ+ වන .ට: හMයාකාර ඉල�කය� ස·රලා නැ[ ෙමොෙහොතක 
කවදාද, ෙ+ වරද �වැර- කර!නට ෙ+ ආ��ව කටz7 
කර!ෙ! ;යලා.  

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, �වැර- ;<ම සඳහා වරද� 

Lu > නැත. වරද� Lu > [ෙm න+ �වැර- ;<මට මැ3    
ව!ෙ!ද නැත. 

 

 ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, කS! පශ්නෙයc: 
ෙම7මා  ඇÀවා, ඉ!-යාc රජය ෙ+ තර+ Hදල� දමනවා න+ � 
ලංකා රජය ෙ+ තර+ අ�ෙව! HදK දම!ෙ! ඇb ;යලා. [බාධා 
;<ම�]  ඔබ7මා අහන පශ්නවල වැT�ද ෙප!නලා ෙද!න 
හද!ෙ!. ඉ!-යාc රජය ෙගවKවලට .තරb සKS ෙද!ෙ!. 
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පා�Sෙ+!7ව 

� ලංකා රජය පාරවK හදනවා; .uSය  ෙදනවා; වාMමා�ග ප�ධ[ 
හදනවා. ඒ වාෙg  සංව�ධනෙv Hk කා�ය භාරයම � ලංකා 
රජයb කර!ෙ!. ඒ �සා එක �ෙෂේතයකට රජෙය! ෙදන 
ගණන අ�b, ඉ!-යාව තමb වැ?ෙය! ෙද!ෙ! ;යා එෙහම 
;ය!න ය!න එපා. ෙවන රටවලට ල�& දම!න ය!න එපා, 
අෙ� රට හෑK` කරලා.  

 
ඔබ7මා ෙ+ අහ!ෙ! ෙමොක�ද? වැඩ� පට! ග!නා 

පළHවැ� අ»%�ෙ� ඒ Hk ගණන cover කර!න බැහැ; 
ආවරණය කර!න බැහැ. මා ද!ෙ! නැහැ තH!නා!ෙසේට ෙමය 
ෙ:ෙරනවාද ;යලා. අදාළ කා�ය ම�ඩල LයKල ඒ _යාවSයට 
ආවාම තමb ඒ වැඩ �3ෙවළ කS! අ»%uවලට වඩා ෙ'ගව: 
ව!ෙ!. ඒක තමb දැ! ෙවd! පව[!ෙ!. තව: අ»%u 7න� 
හතර� පහ� �tKලා නැවත ෙ+ පශ්නය ඉ-Mප: කර බල!න 
;යලා මම ඉතා ඕනෑකd! ඔබ7මාෙග! ඉKලනවා.  

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මෙg 7!වන අ7% පශ්නය මම අහනවා. ග% �ෙයෝජP 
කථානායක7ම�, මම ;Lෙසේ: ව�තමාන ආ��ව හෑK`වට 
ල� කර!න ය!ෙ! නැහැ.  

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
රට. 

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

නH: ආ��ෙ' _යාකාරක+ 73!ම හෑK` >ම Lu ෙවලා 
[ෙබනවා. ග% ඇම[7ම�, �වාස �ෙෂේතෙv බලධාMයා .�යට 
කටz7 කරන ඔබ7මාෙග! මා 7!වන අ7% පශ්නය අහ!න 
කැමැ[b. අර ෙකොෙළො!නාෙ' �& ක!ද �සා �වාස .ශාල 
පමාණයකට හා� ෙවලා [ෙබනවා. 

 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක ෙ+ පශ්නයට අදාළ නැහැ ග% �ෙයෝජP 

කථානායක7ම�. [බාධා ;<+] 

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

අදාළb. [බාධා ;<+] 'අදාළ නැහැ' ;යලා තH!නා!ෙසේ 
ඇඟ ෙmරා ග!න ය!න එපා. තH!නා!ෙසේ උ:තර ෙද!න 
ෙකො!ද ෙක3! [යාෙගන. ෙකො!ද ෙක3! [යාෙගන උ:තර 
ෙද!න. [බාධා ;<+] 

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ෙ+ පශ්නෙය! පැන නlන 

අ7% පශ්නයකට ඇෙර!න ෙවන ;Lම පශ්නයකට මම උ:තර 
ෙද!ෙ! නැහැ.  

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මම පශ්නය අහලා ඉවර නැහැ. [බාධා ;<+] 
 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
පශ්නය අහ!න ෙද!න බැහැ. [බාධා ;<+] 
 

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

පශ්නය අහලා ඉවර නැහැ. [බාධා ;<+] 

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔය පශ්නය ෙකොෙහොමද ෙ+ පශ්නයට අදාළ ෙව!ෙ!?  

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ම!a7මා, ෙ+ක .වාදයට කාරණාව� ෙනොෙවb. 

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මම පශ්නය අහන කK ඉ!න. [බාධා ;<+] 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ක%ණාකර �ශ්ශmද ෙව!න. [බාධා ;<+] 
 

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මම පශ්නය අහන කK ඉ!න.  

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ම!a7මා, ඔබ7මා පශ්නය අහ!න.  
    

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ෙම7මාට ·රසාර+ 
ගහ!න ·kව! ෙගවK හදන එක ගැන. ෙම7මාට උජා%ව කථා 
කර!න ·kව!.  

 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබ7මා ෙක�ෙය! අහ!න, ෙ+ පශ්නෙය! පැන නlන 

අ7% පශ්නය� පමණ�.    
 

ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ෙගවK හදන ෙ+ මහා 
ෙක%මාෙග!    මම ෙ+ පශ්නය අහ!න කැමැ[b. 

787 788 

[ග% .මK >රවංශ මහතා] 
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ෙකොෙළො!නාව �& ක!ද �සා .පතට ප: º ඒ d�p!ට 
ෙගවK �ක හදලා ෙද!න බැM න+ ෙමොක�ද තH!නා!ෙසේෙg 
�වාස ඇම[කෙ+ [ෙබන වැදග:කම; ෙමොක�ද ව�නාකම? 
උ:තර ෙද!න. [බාධා ;<+] 

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, මම ෙගවK හදන ෙකෙන� 

dස� ෙගවK කඩන ෙකෙන� ෙනොෙවb. බtරවයාට- [බාධා 
;<+] 

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ක»ද ෙගවK කඩ!ෙ!? [බාධා ;<+] ක»ද කඩ!ෙ!? 
[බාධා ;<+] 

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙපො�ඩ� ඉ!න. [බාධා ;<+] අෙ!, ෙ+ ෙපො? ද%වාට- 

[බාධා ;<+] ෙපේමදාස ජනා�ප[7මා t�යා න+ ෙම7මාව 
ෙකෝDෙව! ගහලාb ම�D කර!ෙ!. [බාධා ;<+] ෙපේමදාස 
ජනා�ප[7මා අද �ව7! අතර t�යා න+, "මම ඇb ෙ+ වාෙg 
· ෙත� හැuෙ'?" ;යලා Lය -. නසාග!න: ඉඩ [~ණා. [බාධා 
;<+] ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�,- [බාධා ;<+] ඔබ7මා 
ෙපො�ඩ� ඉ!න. [බාධා ;<+] උ:තර ෙදන කK ඉ!න. [බාධා 
;<+] 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ක%ණාකර �ශ්ශmද ෙව!න.  

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ෙකොෙළො!නාව �& 

ක!ෙ� පශ්නය ෙනොෙවb ෙ+ පශ්නෙය! අහලා [ෙබ!ෙ!. 
ෙමt අහලා [ෙබ!ෙ! රෙ�ම �වාස ගැනb.  

 
ග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේග% ස�: ෙපේමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතාමදාස මහතා    
(மா��மி� சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

උ:තර ෙද!න, අහ· පශ්නයට. 

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒකට අදාළව අහන අ7% පශ්නවලට උ:තර ෙද!න+. ඒ:, 

ෙ+ පශ්නය අහ· �සා ෙ+ �ක ;ය!න+. ෙකොෙළො!නාෙ' 
�& ක!ද ෙකොළඹ නගර සභාෙ' �& ක!දb. ඒ පශ්නය 
.සÍම අb[ ෙකොළඹ නගර සභාවටb. අපට [~ණා ඒ d�p! 
උL ග!නලා ෙකොළඹ නගර සභාවට .%�ධ .ෙරෝධතා වPාපාරය 
එතැන පට! ග!න. එෙහම කරලා තH!නා!ෙසේලාෙg 
නගරා�ප[ ඇ7k පාලනය අn%තාවට ප: කර!න. නH: අ� 
ඒක කෙළේ නැහැ. ඒක වැT-ද, හMද? ඒ, පළHවැ� කාරණය.  
 

ෙදවන කාරණය, අ!තරායට ප: »ණ ඒ ෙගවKවල L�ය 
d�ස්p ෙකොෙළො!නාව නගර සභාව:, ආපදා කළමනාකරණ 

අමාතPාංශය:, අප: ස+බ!ධ ෙවලා ඉ�ම�!ම පාසලක ප-ං6 
කරලා, ඒ අයට අවශP කරන .ය3 ආහාර සලාක ඔ�ෙකෝම 
u!නා.  

 

ඊළඟට ඒ අය: එ�ක සාක�ඡා කළා, අ»%u ෙදක� ඇ7ළත 
ස්Îර �වාස හදලා ෙද!න; ෙගොඩ� ඈතට ය!ෙ! නැ7ව 
ෙකොෙළො!නාව සහ ෙකොළඹ ;යන පෙ�ශ ෙදක අතර Ûdයක, -
රජෙv Ûdයක- ඒ අයට අ»%u ෙදක� ඇ7ළත �වාස හදලා 
ෙද!න. නාගMක සංව�ධන අ�කාMය මl! ඒක කර!න අ� 
එකඟ »ණා. එෙත� -අ»%u ෙදක� ද�වා- ෙකොළඹ නගර සභාව 
භාර ග:තා, %�යK 10,000 බැ�! මාLක �වාස �Sය� ඒ 
අයට ෙගව!න. ඊට පස්ෙසේ මාස 7නක �වාස    �Sය එකවර 
ෙද!න අ� එකඟ »ණා. සමහ% �tKලා ඒ ජනතාව උL 
ග!වනවා. මා ද!ෙ! නැහැ ක»ද ;යලා.   

 

ග% p�ව ෙසේනLංහ මහතාග% p�ව ෙසේනLංහ මහතාග% p�ව ෙසේනLංහ මහතාග% p�ව ෙසේනLංහ මහතා    
(மா��மி� 1ஜீவ ேசனசி!க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
සමහ% ෙනොෙවb, මමb �ෙv. 
 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ආ, ඔය ඉ!ෙන ෙකොk පැ�යා. ඔ!න බල!න ග% .ප�ෂ 

නායක7ම�, අ� ෙකොළඹ නගර සභාව ගැන tතලා ඒ පශ්නය 
ෙm%වා. ෙම!න �tKලා �� [යන අය.  

 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! ග% p�ව ෙසේනLංහ ම!a7මා, වා? 

ෙව!න. ඔබ7මාb, අස්ව� ම!a7මාb ෙදෙදනාම එක ම�ටෙ+ 
දැ!. [බාධා ;<+] 

 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
වා? ෙව!න ෙකෝ ග% ම!a7මා. 
 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ම!a7මා ක%ණාකරලා වා? ෙව!න. 
 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මK ගස් වෙ� කැරෙකනවා වාෙg පහp නැහැ �& ක!ද� 

වෙ� කැරෙකන එක.  
 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ඇම[7මා, �37% ෙද!න. 
 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මා �37% ෙදනවා. ඊට පස්ෙසේ ග% �ෙයෝජP 

කථානායක7ම�, ෙම7ම!ලා �tKලා ඒ අයව උL ගැ!cවා. 
"උඹලා ය!න එපා. උඹලා %�යK 10,000 ම-b ;යපKලා. 
වැ?ෙය! ඉKලපKලා. අරවා ;යපKලා ෙ+වා ;යපKලා" 
;යලා.  

789 790 



පා�Sෙ+!7ව 

ග% p�ව ෙසේනLංහ මහතාග% p�ව ෙසේනLංහ මහතාග% p�ව ෙසේනLංහ මහතාග% p�ව ෙසේනLංහ මහතා    
(மா��மி� 1ஜீவ ேசனசி!க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නැහැ, නැහැ. ඔබ7මා ;'වා වැර-b. 
 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙපො�ඩ� ඉ!න. මා ඔබ7මාට ෙනොෙවb උ:තර ෙද!ෙ!. 

මා උ:තර ෙද!ෙ! ග% ස�: ෙපේමදාස ම!a7මාටb. 

 
ග% p�ව ෙසේනLංහ මහතාග% p�ව ෙසේනLංහ මහතාග% p�ව ෙසේනLංහ මහතාග% p�ව ෙසේනLංහ මහතා    
(மா��மி� 1ஜீவ ேசனசி!க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අසතPය� ෙ! ;ය!ෙ!. 
 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම නම� ;'ෙ' නැහැ. ඔබ7මා බෙල! ෙතො��ය දා 

ග:තාට මම ප3 නැහැ. මා කාෙgව: නම� ;'ෙ' නැහැ. 
ඔබ7මා බෙල! ෙතො��ය දා ග:තාට මට කර!න ෙදය� නැහැ. 
[බාධා ;<+] 

    
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ෙ+ක උ:තර ෙදන අවස්ථාව� ෙනොෙවb.  

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මා කාෙgව: නම� ;'ෙ' නැහැ.  
 

ග% p�ව ෙසේනLංහ මහතාග% p�ව ෙසේනLංහ මහතාග% p�ව ෙසේනLංහ මහතාග% p�ව ෙසේනLංහ මහතා    
(மா��மி� 1ஜீவ ேசனசி!க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, -[බාධා ;<+] 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ෙ+ ෙවලාෙ' උ:තර ෙද!න බැහැ. ග% ඇම[7මා �37% 

u!නාට පස්ෙසේ ඒක කථා කරH.  

 
ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මා එ7මාෙg නම ¿ෙන!ව: ;'ෙ' නැහැ. නම ;'ෙ' 

නැහැ, ඒක අසතPය�. එ7මා තමb ෙතො��ය දා ග:ෙ:.  

 
ග% p�ව ෙසේනLංහ මහතාග% p�ව ෙසේනLංහ මහතාග% p�ව ෙසේනLංහ මහතාග% p�ව ෙසේනLංහ මහතා    
(மா��மி� 1ஜீவ ேசனசி!க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
What is your point of Order? 

 

ග% p�ව ෙසේනLංහ මහතාග% p�ව ෙසේනLංහ මහතාග% p�ව ෙසේනLංහ මහතාග% p�ව ෙසේනLංහ මහතා    
(மா��மி� �ஜீவ ேசனசி�க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ග% ඇම[7මා ක»ද එ� 

ෙකෙන� �යා ;යන ෙකොට මා ;'වා, "මමb �ෙv"- [බාධා 
;<+] මා ;'වා, "මමb �ෙv" ;යලා. [බාධා ;<+] අ!න හM. 
ඔබ7මා ඇÀෙව:-  

 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
That is not a point of Order. 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, මා ද!ෙ! නැහැ "ක»ද 

එ� ෙකෙන�" ;යන එක ෙම7මාෙg නම ;යලා. දැ! 
ෙම7මාෙg නම "ක»ද එ� ෙකෙන�." "ක»ද එ� ෙකෙන�" 
;'ෙවො: ෙම7මාෙg නම. ඒ �සා එ7මා නැlටලා ;යනවා, 
"මා ගැන ;ය!න එපා" ;යලා. මා ;'ෙ', ක»ද එ� ෙකෙන� 
;යලාb. ෙහොඳb, ක»ද එ� ෙකෙන� ම!a7මා- 

 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ඇම[7මා, ෙ+ පශ්නවලට �37% ෙදන ෙවලාව. 
 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம�  ரவ!ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ක»ද එ� ෙකෙන� ම!a7මා, මා ඔබ7මා ගැන ෙනොෙවb 

;ය!ෙ!. ඔබ7මා "ක»ද එ� ෙකෙන�" ම!a7මා. [බාධා 
;<+] ක»ද එ� ෙකෙන� ගාවට වාසගම ෙමොක�ද?   

 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ග% ඇම[7මා, �37% ෙද!න. ග% ම!a7මා, වා? 

ෙව!න. 
 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� �ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, දැ! ඒ අයට එකඟ ෙවලා 

[ෙබනවා %�යK 10,000 බැ�! මාස හයක �වාස �x එකවර 
ෙද!න. නH: ඒකට: එකඟ ෙනො»ණ �Mස� ඉ!නවා. �& 
ක!දට �ක� ඈතට ෙව!න ස්Îර අb[ය [ෙබන �Mස� 
ඉ!නවා. ඒෙගොKෙලෝ කැමැ[ නැහැ. ඒෙගොKෙලෝ කැමැ[ 
ත::වය� ඇ[ »ෙණො: තමb ඒෙගොKල!ට: ෙ+ �යවර 
ග!ෙ!. දැ! ප»K හැට ගණන� වහාම අ� එතැ�! ඉව: 
කරලා [ෙබනවා. 

  

ස්Îර වශෙය!ම ඒ අයට අ»%u ෙදක� ඇ7ළත ස්Îර �වාස 
ලැෙබනවා. ඒ වාෙgම අර මාLක �Sය නගර සභාව මl! 
ෙදනවා. ක%ණාකර ෙමතැන ෙ�ශපාලනය කර!න ය!න එපා. 
එෙහම කරනවා න+ අපට තමb ෙ�ශපාලනය කර!න 

791 792 



2012 ඔ�ෙතෝබ�  24 

·kව!කම [~ෙ�. ෙකොළඹ නගර සභාවට �& �ක දමන තැන 
නැ[ කරලා, Hk ෙකොළඹම අ»K ජාලාව�    කර!න [~ණා. 
මාධP ඔස්ෙසේ නගර සභාවට .ශාල ෙචෝදනාව� ෙගොඩ නඟ!න 
[~ණා. එෙසේ ෙනොකර, ෙ+ පශන්ය -හා පD .�යට බල!ෙ! 
නැ7ව, ·kKව බලා ෙමය .සඳ!න කටz7 කළාම ෙම7ම!ලා - 
ක»ද එ� ෙකෙන� ;යන ම!a7ෙම� ඉ!නවා ෙ!. අ!න 
එ7මා- �t! ෙමතැන අ»K කළා. ඒකb »ෙ�. [බාධා ;<+] 
ක»ද එ� ෙකෙන� ;යන ම!a7මා �යා. එ7මා එතැන අ»K 
කළා. [බාධා ;<+] ෙහොඳb. ක»ද එ� ෙකෙන� ;යන 
ම!a7මා ඔබ7මා ෙ!. මා ෙ+ ඔබ7මා ගැනb ;ය!ෙ!. ක»ද 
එ� ෙකෙන� ;යා ;ය!ෙ! ඔබ7මා.  

 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
�37ර Iලා අවසානද ග% ඇම[7මා?  
 

ග%ග%ග%ග%    .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා  .මK >රවංශ මහතා      
(மா��மி� விம� �ரவ�ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔ', ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�. 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ඊළඟට පධාන කටz7 ආර+භෙvI ෙයෝජනා.  

 
 

පා�Sෙ+!7ෙ' කටz7පා�Sෙ+!7ෙ' කටz7පා�Sෙ+!7ෙ' කටz7පා�Sෙ+!7ෙ' කටz7    
பாரா�ம�ற அ
வ� 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 

 
ග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතාග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතාග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතාග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன4 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, සභානායක7මා ෙවcෙව! 
මා පහත සඳහ! ෙයෝජනාව ඉ-Mප: කරනවා: 

 
"නPාය පතෙv පධාන කටz7වල අංක 1 දරන .ෂයය �3බඳ වැඩ අද -න 

Tස්>ෙ+I අංක 23 දරන ස්ථාවර � ෙයෝගෙයt .�.ධානය!ෙග! �දහස් .ය 
z7 ය." 
 

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

 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
ෙයෝජනා �3බඳ දැc+Iම සහ අද -නට �යdත කටz7. 

ෙයෝජනා අංක 1. 

 
ග% ග% ග% ග% ෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතා    
(மா��மி� ேஜா) அமர(!க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා 
(பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 
Yes, what is your point of Order? 

ග% ග% ග% ග% ෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතා    
(மா��மி� ேஜா) அமர(!க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
We agreed to move both these items today : 

Regulations under the Regulation of Insurance Industry 

Act and the Determination under the Constitution on the 

Auditor-General’s salary. But, later on we came to an 

agreement that only the Regulations under the Regulation 

of Insurance Industry Act would be moved and that a 

specific date to debate the Determination under the 

Constitution on the Auditor-General’s salary would be 

given. 

 

ග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතාග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතාග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතාග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன4 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

We have come to an understanding - 

 
ග% ග% ග% ග% ෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතා    
(மா��மி� ேஜா) அமர(!க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Yes. Let it be recorded. 

 
ග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතාග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතාග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතාග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன4 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Okay. Let the Hon. Minister move the Regulations 

under the Regulation of Insurance Industry Act. 
 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතා සර: අH&ගම මහතා සර: අH&ගම මහතා සර: අH&ගම මහතා ( ( ( ( ජාතPජාතPජාතPජාතP!තර RලP!තර RලP!තර RලP!තර RලP    
සහෙයෝ¢තා අමාතPසහෙයෝ¢තා අමාතPසහෙයෝ¢තා අමාතPසහෙයෝ¢තා අමාතP7මා7මා7මා7මා)))) 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம -  ச�வேதச நிதிய =7>ைண�� அைம�ச�) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International Monetary Co-operation ) 
I have not yet introduced that.  

 
ග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතාග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතාග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතාග% -ෙ!ෂ ්�ණව�ධන මහතා    
(மா��மி�  திேன4 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

No. That was the agreement that had been arrived at 

the Party Leaders' Meeting. 

 
ග% ග% ග% ග% ෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතා    
(மா��மி� ேஜா) அமர(!க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
No, we had an understanding on that matter. You 

were not there.  

 
ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

That is right. So, I am not going to introduce that part. 

 
ග% ග% ග% ග% ෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතාෙජෝ! අමර7ංග මහතා    
(மா��மி� ேஜா) அமர(!க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
I know. But, we have to have a record of what is 

taking place. 
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පා�Sෙ+!7ව 

ර�ෂණ ක�මා!තය .�ම: ;<ෙ+ පනත ර�ෂණ ක�මා!තය .�ම: ;<ෙ+ පනත ර�ෂණ ක�මා!තය .�ම: ;<ෙ+ පනත ර�ෂණ ක�මා!තය .�ම: ;<ෙ+ පනත : : : : 
�ෙයෝග�ෙයෝග�ෙයෝග�ෙයෝග    

கா���தி� ெதாழிைல ஒ���ப��த� 
ச�ட! : ஒ���விதிக# 

REGULATION OF INSURANCE INDUSTRY ACT: 

REGULATIONS 

    

[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 1111....54545454]]]]    

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතා සර: අH&ගම මහතා සර: අH&ගම මහතා සර: අH&ගම මහතා ( ( ( ( ජාතPජාතPජාතPජාතP!තර RලP!තර RලP!තර RලP!තර RලP    
සහෙයෝ¢තා අමාතPසහෙයෝ¢තා අමාතPසහෙයෝ¢තා අමාතPසහෙයෝ¢තා අමාතP7මා7මා7මා7මා)))) 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம -  ச�வேதச நிதிய =7>ைண�� அைம�ச�) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International Monetary Co-operation )    
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, අගාමාතP7මා සහ ~�ධ 

ශාසන හා ආගdක කටz7 අමාතP7මා ෙවcවට පහත සඳහ! 
ෙයෝජනාව මා ඉ-Mප: කරනවා: 

 
"ආ��කම වPවස්ථාෙ' 44 වැ� වPවස්ථාෙ' (2) වැ� ෙÜදය සමග 

;ය.ය z7, 2000 අංක 43 දරන ර�ෂණ ක�මා!තය .�ම: ;<ෙ+ පනෙ: 
13 වැ� වග![ෙv (1) වැ� උපවග![ෙv (ඈ) ෙÜදය, 16 වැ� වග![ය 
සහ 112 වැ� වග![ය යටෙ: ජනා�ප[වරයා .L! සාදන ලuව, 2012 
ෙපබරවාM 21 -නැ[ අංක 1746/4 දරන අ[ .ෙශේෂ ගැස� පතෙv පළ කරc 
ලැබ, 2012.10.23 -න ඉ-Mප: කරන ලද �ෙයෝග අcමත කළ z7 ය. 
 

(අමාතP ම�ඩලෙv අcම[ය ද!වා [ෙm.)" 
 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ඉහත සඳහ! ෙයෝජනාව 
පමණb අද -න ෙ+ ග% සභාවට ඉ-Mප: කර!ෙ!. ඒ 
ස+බ!ධෙය! වචන ස්වKපය� කථා කර!න මා 
බලාෙපොෙරො:7 වනවා.  

 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, Regulation of Insurance 
;යන පනත 2001 මා�7 01 වැ� දා _යා:මක »ණා. ඒ පනත 
_යා:මක >ෙ+I "� ලංකා ර�ෂණ ම�ඩලය" - Insurance 

Board of Sri Lanka -  ;යලා ආයතනය� �tDවc ලැ~වා.      
ඒ ආයතනෙv පරමා�ථ මම .ස්තර කර!න+.  

 

The draft "Explanatory Note to the Honourable 

Minister of Finance and Planning" on Regulation of 

Insurance Industry Act, No. 43 of 2000 states, I quote: 
 

“.......for the purpose of developing, supervising and regulating the 

insurance industry in Sri Lanka with the objective and responsibility 

of ensuring that insurance business in Sri Lanka is carried on with 

integrity  and in a professional and prudent manner with a view to 

safeguarding the interests of policyholders and potential 

policyholders.” 

 
ර�ෂණ සහ[ක දර!න!ෙg හා අනාගත ර�ෂණ සහ[ක 

දර!න!ෙg ස+බ!ධතා ආර�ෂා වන වෘ:[යමය හා .ච�ෂණ 
ආකාරෙය!ද කර ෙගන යc ලබන බවට වග බලා ගැ�ෙ+ 
අරHණ හා වග�ම ෙපරදැMව � ලංකාෙ' ර�ෂණ ක�මා!තය 
සංව�ධනය, අ¹�ෂණය හා .�ම: ;<ම සඳහා ෙ+ පනත අcව 
එම ආයතනය ඇ[ කළා. ඒ අවස්ථාෙ'I ඒ සඳහා පMපාලන 
ගාස්7 වශෙය! එක ර�ෂණ වPාපාරය;! %�යK 2,50,000� 
අය ෙක%වා. අද අ� ෙ+ �ෙයෝග තH!නාන ්ෙසේලා ඉ-Mයට 
  ෙගෙන!ෙ! දැනට පළ කර ඇ[ ෙර�ලාLය අcව අය .ය z7 
එම Hදල %�යK 5,00,000� ද�වා වැ? ;<ම සඳහාb. ඒක එක 

අරHණ�. - [Interruption.] Yes. They are already paying 

Rs. 250,000 and they want to raise that up to Rs. 500,000. 

I will give the number of companies later. 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ඒ වාෙgම එම ර�ෂණ 
ෙකො+පැ�ය� _යා:මක වන පළHෙව� S: ව�ෂය සඳහා 
ර�ෂණ වPාපාරෙv එ� එ� ප![ය ෙවcෙව! -ඒ categories 
ෙදක� [ෙබනවා- %�යK 1,00,000ක Hදල� සහ _යා:මක 
වන ෙදවැ� S: ව�ෂෙvI ර�ෂණ වPාපාරෙv එ� එ� ප![ය 
ෙවcෙව! %�යK 2,00,000ක Hදල� ෙහෝ ර�ෂණ වPාපාරෙv 
එ� එ� ප![ය ෙවcෙව! කS! HදK ව�ෂෙv දළ SÝත 
වාMක HදS! 0.075� යන HදK පමාණ අතM! වඩා වැ? Hදල 
ම�ඩලයට ෙගවc ලබනවා.  

 
ඇ:ත වශෙය! ඒක එපමණම සං��ණ පශ්නය� ෙනොෙවb. 

ඒෙ� පMපාලන ෙග>+ වශෙය! [~& Hදල දැ! යථාකාxනව 
සංෙශෝධනය ;<ම තමb ෙ+ෙ� අරHණ. මම tතන හැ�යට එය 
එ�චර .වාදා:මක ෙදය� ෙනොෙවb. නH: ඊට පp �ම 
වශෙය! මම වචන ස්වKපය� ඒ: එ�කම ;ය!න කැමැ[b.  
අෙ� රෙ� සංව�ධන _යාවSය 73! අපට බලාෙපොෙරො:7 
ව!න ·kව!, ඒ ර�ෂණ �ෙෂේතය 7ළ: .ෙශේෂ ව�ධනය� 
[�ය z7b ;යන කාරණය. ඒක අපට ෙහොයලා බල!න ·kව!. 
ව�ධනය� [ෙබනවාද නැ�ද ;යලා මම සංඛPා ෙKඛන ඉ-Mප: 
කර!න+. අ�   ෙනොෙය� .�ෙv වාද .වාද කරනවා. රට 
සංව�ධනය ෙවනවා. HදK සංසරණය ෙවනවා. එෙහම න+ ඒකට 
සාධක %�යK ශත වශෙය! අපට ෙප!ව!න ·kව! ෙව!න 
ඕනෑ. ර�ෂණ ක ්ෙෂේතය තමb ඉතාම: වැදග: �ෙෂේතය. අ� 
රෙ� සංව�ධනය� ගැන  කථා කරනවා න+ එක පැ:ත;! 
ෙවළෙහළඳාම ග:තාම, අ�� පැ:ෙත! ඒ රෙ� [ෙබන භා�ඩ 
ර�ෂණය -හා බැ`වාම, ඒ වාෙgම �.ත ර�ෂණය -හා බැ`වාම 
ඒ ඒ �ෙෂේතවල: එ�තරා .�යක වැ? >ම� Lu >ම 
අතPවශPb. ඒක සංව�ධනෙv එක සාධකය� හැ�යට අපට 
ඉ-Mප: කර!න ·kව!. එතෙකොට ෙමොක�ද ත::වය? ඔය 
;යන � ලංකා ර�ෂණ ම�ඩලෙv  නැ:න+ IBSL එෙ� - මම 
ඉස්ෙසKලාම ;යනවා ර�ෂණ සංස්ථාව ෙවනb ;යා- 

පMපාලනය ගැන regulatory agency එෙ� වා�තාව 7ළ මම 
ක%& �පය� ඉ-Mප: කර!න+. ඒෙ� සභාප[ ඉ!දා� 
pගතදාස මැ[�ය. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලI එ7dය ගැන ඉතාම 
ෙහොඳ වා�තා ෙ+ සභාෙ' අප සාක�ඡා කරලා [ෙබනවා. එ7dය 

;ය!ෙ! ෙමොක�ද? She has stated in the  Annual Report 

2011 of the IBSL,  I quote: 

 
 "During the year, Sri Lanka experienced a positive economic 

growth which was 8.3 % following the 8 % growth in 2010".  

 
ෙ+ 2011 වා�තාව. She has further stated, I quote: 
 
 "Coinciding with this growth of the economy, the insurance 

industry witnessed a significant improvement in 2011". 

 
ඒ ;ය!ෙ! ඒ හා සමානව අ� 2010 -හා බැ`වාම 2011 වන 

.ට 2012 වන .ට සෑෙහන ව�ධනය� ෙපෙන!න [ෙබනවාය 

;යන එකb.  Gross Written Premium - GWP - ඒ ;ය!ෙ! 

ඒෙගොKල!ෙg ස+¾�ණ premium එක; ඒ අරHදKවල 
පමාණය. GWP එක ගැන තමb ඒෙගොKල! සංස!දනය 
කර!ෙ!. එතෙකොට ෙ+ GWP එක -හා බැ`වාම, that Annual 

Report goes on to state, I quote: 

 
"Overall Gross Written Premium income for long term insurance 

business and general insurance business was Rs. 78,512 million 

reflecting a growth of 18.5% compared to the same period last 

year."  

 
ෙ+ GWP ;යන ඒෙගොKල!ෙg ඒ ස+¾�ණ HදK පමාණය 

-සං6තය- -හා බැ`වාම 2011 ව�ෂය ෙවනෙකොට Lයයට 18.5ක 
ව�ධනය� ෙපෙන!න [ෙබනවා.  

795 796 
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ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ඒ වාෙgම අපට ;ය!න 

·kව !, ඒ ව�ෂය 7ළ companies 22� register »ණා ;යලා. 

ඊට පස්ෙසේ තව: companies ෙදක� register ෙවලා [ෙබනවා. 
ඒවාෙය! companies 7න� I�ඝ කාxන ර�ෂණ කටz7, - 

long-term insurance, - හය� සාමානP ඉ!àවර!ස් - general 

insurance - සහ 12� companies doing composite 

insurance ;යන ඒ ඒ classifications නැ:න+, ඒ ෙකොටස් 
අcව දැ! Sයා ප-ං6 කර [ෙබනවා. ඒ වාෙgම ඒ ව�ෂය 7ළ 

තව companies ෙදකකට එන+, Orient Insurance Limited 
;යන එකට:, Arpico Insurance Limited ;යන එකට: ෙ+ 
ක�මා!තයට ඇ7ළ:>මට අවස්ථාව සලසා I [ෙබනවා.  

 
රජය ර�ෂණ සංස්ථාව  භාර ග:තාට පස්ෙසේ  ඒ ආයතනය 

කටz7 කරලා [ෙබ!ෙ! ෙකොෙහොමද ;යලා දැන ග!න 
තH!නා!ෙසේලා උන!uව� ද�වන බව මම ද!නවා. අ� 
ද!නවා ඒ ආයතනය රජෙv ඉතාම දැවැ!ත වPාපාරය� හැ�යට 
[~ණා ;යන එක. ඊට පස්ෙසේ ඒ ආයතනය ෙපෞ�ගSක අංශයට 
�යා. ඊට පස්ෙසේ අ�කරණ ½!uව� අcව නැවත රජයට පවරලා 
[ෙබනවා. අ� ;ය!න කැමැ[b, රජයට පවරා ග:තාට පස්ෙසේ 
ඒ ව�ෂය 7ළ ෙ+ ආයතනය ඉතා ෙහොඳ ව�ධනය� ෙප!c+ 
කරලා [ෙබනවා ;යලා. ඒවාට සා�| ෙමොනවාද ;යලා මම 
ක%& එක�, ෙදක� ඉ-Mප: කර!න කැමැ[b.  

 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, පළHෙව!ම අ� ග�H, 

RAM Ratings. තH!නා!ෙසේලා ද!නවා, ෙ+ එක එක ආ�Îක 

ආයතන �3බඳව එ�තරා .�යක ඇගැµම� - rating එක� -  
ෙපෙන!න [ෙබනවා ;යලා. 

 

ආ�Îකය ගැන ඇගැµ+ [ෙබනවා. Fitch Ratings, 

Standard and Poor's Ratings, Moody's Ratings වාෙg 
ජාතP!තරව �3ග: ආයතනවල ඇගැµ+ [ ෙබනවා. 
පළHෙව!ම රෙ� ආ�Îකය ගැන එ�තරා .�යක ඇගැµම� 
කරනවා.  ඇෙමMකාව වාෙg රටවල [~& ත::වය ඒ ඇගැµ+ 
අcව පැහැ-Sවම පහතට දමා [ෙබනවා. සමහර රටවල ඉහළට 
�t! [ෙබනවා.  නH: ඒ ෙගොKල!ෙg ඒ  .�ශ්චය �3බඳව 
Àඟ ෙදෙන�ෙg ෙපොu �3ගැ�ම� [ෙබනවා. ඒක 
තH!නා!ෙසේලා ද!නවා. නැ:න+ මම දැ!.ය z7b. අ� 

ජාතP!තර වශෙය! බැj+කර - bonds - වාෙg ෙ�වK 
_යා:මක කරන .ට ඒ බැj+කරෙv ෙපොx පමාණය, කාල 
පM�ෙÜදය වාෙg හැම එකකටම ෙ+ ජාතP!තර ඇගැz+ 
ආයතනවS! කරන �<�ෂණ බලපානවා. ඒවා .තර� 
ෙනොෙවb ඒවාට බලපාන ෙවන: ඒවා: [ෙබනවා. බැං�වල 
වා�තා [ෙබනවා; ප�ෙvෂණ වා�තා [ෙබනවා; ෙනොෙය� 
.�ෙv .ස්තර [ෙබනවා. ·ව: ප:වල .ම�ශන [ෙබනවා. 
ෙ+වා ඔ�ෙකොම බලා ඒ රට ස්ථානගත කර!න ·kව!. 
පළHෙව!ම රට, නැ:න+ ආයතන -පධාන ආයතන- ෙ+ 
ඇගැz+ කමය 73! ස්ථානගත කරනවා. ඒක අපට .තර� 
ෙනොෙවb ෙලෝකෙv හැම රටකටම ෙකෙරනවා. ඒක .ශාල 
වPාපාරය�. රෙ� ආ�Îකයට ෙදන ඇගැzම ෙමොක�ද? පධාන 
ආ�Îක ආයතනවලට ෙදන ඇගැzම ෙමොක�ද? ෙබොෙහෝ .ට 
එb! එක -සාව� අපට ෙපෙනනවා. සමහර .ට ඒ ඇගැz+ 
කරන හැම එක�ම එකම ප[ඵලය ට එ!ෙ! නැහැ. ෙපො? ෙපො? 
ෙවනස්>+ [ෙබ!න ·kව!. නH: ඒ ඉස'ව ඉතාම පැහැ-Sව 
අපට ෙපෙනනවා. 
 

 අ� බටtර රටවK - Eurozone එෙ� රටවK-  ග:ෙතො: ඒ 
ඉස'ව පහතට �t!. ෙ+ ඇගැµ+ කරන ආයතන Àඟ�ම 
;ය!ෙ! දැනට [ෙබන හැ�යට ඒ ඇගැµ+ අcව �ය අ»%�දට 
තර+ අපට ෙ+කට සා�ථක ල�ණ� ෙද!න බැහැb ;යාb. ඒ 
7ළ තව: තව: ආ�Îක _යාවSය! [ෙබනවා. ණය ෙදන 
d�p!, බැj+කර ග!න d�p!, ගcෙදc කරන d�p!, 
බැං�වල ශ�[ය ම�න d�p! වාෙg අය ඉ!නවා. ජාතP!තර 
අරHදK එ�ක ගcෙදc කරන .ට ඒ Lය` ෙදනාම පළHෙව!ම 
බල!ෙ! ෙ+ ආයතනවS! ෙ+ අයට I [ෙබන ස්ථානගත ;<+ 

ෙමොනවාද, ෙමොක�ද I [ෙබන ල�& පමාණය ;යාb. මම 
;ය!න කැමැ[b  අෙ� රට -ය+ ය+ තාවකාSක අ�~ද [~ණ:
- �ර!තරෙය!ම වාෙg වඩා ෙහොඳ ඇගැµ+වලට ල� ෙවලා 
[ෙබනවාය ;යන එක. ෙ+ සභාෙ' .ෙ'චන කර!න ·kව!; 
ත�ක .ත�ක කර!න ·kව!.  
 

නH: ඒ ඇගැz+ - ratings - හා බල·වාම ඒ ඉස'ව ෙමොන 
පැ:තට �tKලාද ;යලා අ�ට �3ග!න ·kව!. සමහර 
ෙවලාවට ය+ ය+ පශ්න අcව ඒක උ�චාවචනය ෙව!න ඉඩ 

[ෙබනවා. අ� නැහැ ;ය!ෙ! නැහැ.  නH: ෙ+ trend එක, 

trajectory එක අcව ඉතාම පැහැ-Sව අෙ� ආ�Îකය ඉහළට 
යනවා --z& ෙවනවා- ;යන මතය මත [ෙබනවා ;යලා 
;ය!න ·kව!. 
  
 

දැ! මම �දpන� ෙද!න+. ෙ+ බල!න RAM Ratings 
ගැන ෙ+ ප:තරය ;යන ෙ�. ඔබ7ම!ලා න+ ෙ+ ප:තරයට 

වැ?ය කැමැ[ නැහැ. ඒ  24.10.2012වන  -න "DailyFT" ;යන 

ප:තරය. ෙ+ක Times Group එෙ� ප:තරය�. 
තH!නා!ෙසේලාෙg tත dත ක�ඩායමක ප:තරය�. [බාධා 
;<ම�] අ� ද!ෙ! නැහැ, ෙ+ක ටb+ස් �වාසෙය! -�වාස 
ෙගො!ෙන!- එන ප:තරය�.   ප:තර �වාස ;යලා ;යනවා 
ෙ!. ඔබ7මා ඒ ගැන ෙහොඳට ද!නවා. ෙK� හ»ස් �වාසය 
[ෙබනවා. ටb+ස් �වාසය [ෙබනවා. දවස �වාසය [ෙබනවා. 
එක එක �වාස [ෙබනවා. ෙ+ක ටb+ස් �වාසෙය! එ3යට එන 
·ව: පත�. ෙ+ ·ව: පෙ: පළ ෙවලා [ෙබ!ෙ! ෙවන 

ප:තරය;! ග:ත quotation එක�. ෙවන ප:තරයක [~ණ 

note එක� - press release එක�- තමb ෙ+ ප:තරෙv පළ 
කරලා [ෙබ!ෙ!. අෙන� ප:තරවල පළ කරලාද නැ�ද මම 

ද!ෙ! නැහැ. නH: ෙ+ 24.10.2012වන  -න "DailyFT"  
;යන ප:තරෙv ෙමෙහම [ෙබනවා: 

 

 I quote: 
 

"RAM reaffirms Sri Lanka Insurance Corporation's ratings at  

AAA/P1"  

 

ඉහළම rating එක ඒකට Iලා [ෙබනවා. ඒ ෙගොKෙලෝ �ක+ 
ඉ!ෙ!: නැහැ. ඒකට ෙහේ7 ;යනවා. ඒ .�යට ඇගැµ+ කරන 
ඕනෑම ආයතනය� පැහැ-S ක%& ;යනවා. ෙ+ ෙ+ ක%& 

අcව අ� ෙ+  rating එකට එනවා, ෙ+ ෙ+ ක%& අcව අ� 

rating එක ෙවනස් කරනවා ;යලා. ඒ .තර� ෙනොෙවb. 
සමහර.ට ඒ ෙගොKෙලෝ අන7% හඟවනවා, ඔය ෙගොKෙලෝ ෙ+ 

.�යට ෙවනස් »ෙ� නැ:න+ අෙ� rating  එක ෙවනස් කර!න 

L�ධ ෙවb ;යලා. දැ!  S & P Ratings, Moody's Ratings, 

Fitch Ratings වැ� ආයතන ඇෙමMකාවට ෙමොක�ද  ;'ෙ'? 
ෙ+ .ෂයය! ගැන අෙ� .%�ධ පා�ශ්වෙv නායක7මා ෙහොඳට 

ද!නවා. ඒ ෙගොKල!ට warning එක� ෙදනවා,  ඔය 

ෙගොKල!ෙg _යාකා<කම -ඔයෙගKල!ෙg performance 
එක-  ෙ+ .�යට �ෙයො: අෙ� rating  එක ෙවනස් කර!න 
L�ධ ෙවb ;යලා. ෙකොb තර+ පබල  රට� »ණ: එෙහමb. 

දැ! âLයට u!න ratings බැහැ ෙගන, බැහැෙගන �යා. 

ස්පාඤ්ඤයට u!න ratings  බtනවා. ඉතාSයට Iලා [ෙබන 

ratings බtනවා. ඒ �සා ෙ+වා ෙනොෙය� .ෙ'චන කරන 
ෙවලාෙ' අ�ට ෙ+ සාධක ගැන කKපනා කර!න L�ධ ෙවනවා. 
ෙමොකද, ෙ+ක ~��ම: සභාව�. එෙහම නැ[ව �ක+ එහාට 
ෙමහාට එක එ�ෙකනා ගැන බැණ ග!න එක, ෙදම»�ය! ගැන 
බැණ ග!න එක ෙනොෙවb, ෙමතැන අපට අවශP ෙවලා 
[ෙබ!ෙ!. අපට අවශP ෙවලා [ෙබ!ෙ! ෙ+ පශ්න ~��ම:ව 

සාක�ඡා කර!නb. නැවත බල!න ෙ+ "DailyFT" ;යන 
ප:තරෙv [ෙබන තව: කාරණය� ගැන.  

 
"RAM reaffirms Sri Lanka Insurance Corporation's ratings......"   
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පා�Sෙ+!7ව 

ඒ    ප:තරෙv තවuරට: ෙමෙහම ;යනවා: I quote:  

 
"SLIC's ratings are upheld by its strong competitive position, 

financial flexibility derived from state ownership, systemic 

importance as the country's second largest premium underwriter, 

and healthy capitalisation levels."  

 
ඒ ෙගොKෙලෝ ඒ සාධක පL��ෙv ;යනවා. ඒ ෙපොත 

ග:ෙතො: ඔය එ;! එක ;යන  සාධකයට සංඛPා ෙKඛන 
ඉ-Mප: කර [ෙබන බව ෙපෙනනවා. අ� ඒවා ගැ�රට අධPයනය 
කර!න ඕනෑ.  
 

තවuරට: ඒ ප:තරෙv ෙමෙහම ;යනවා, I quote: 
 
“Given SLIC’s systemic importance and its ownership by the 

Government of Sri Lanka, RAM Ratings Lanka opines that State 

support will be readily extended if needed.” 

 

ඒ 73! ෙවන: ර�ෂණ ආයතනවලට නැ[ ශ�[ය� ෙ+ 

ආයතන 7ළ [ෙබනවාය ;යා ඒ rating agency එක පකාශ 
කරනවා. ඒ පp�ම 7ළ .ෙශේෂෙය!ම අ ෙ� සභා ෙ' අවධානය 
ෙයොH ෙවb. ෙමොකද, ෙ+ක රාජP අංශෙv ආයතනය� �සා. 
ඒෙ� HදK හදK ගැන ඒ ෙගොKෙලෝ ;යනවා. තම!ෙg 
.ෂය!වS! HදK ලැෙබන ගම! තව ෙවන ෙවන ආදාය+ 
මා�ගවSc: ලැෙබන HදK පමාණය ඒ ෙගොKෙලෝ ෙමතැනI 
සාක�ඡා කරනවා.  

 
.ෙශේෂෙය!ම equity investments. ඒ ෙගොKෙලෝ �t! 

ෙවන ෙවන ආයතනවල ආෙයෝජනය කරනවා. අ� ද!නා එක 
පවණතාව� තමb ෙබොෙහෝ .ට අ� ෙ+ ගැන ෙ+ සභාෙ' වැර- 
.ෙ'චනය කරන එක.  ධෙ!ශ්වර කමය� ;යා ;ය!න ·kව!. 
ධනය පැ[< යන කමය� තමb ෙලො� ෙකො+පැ�ය� [~ණාම 
ඒ ෙකො+පැ�යට අ[ෙ�ක ධනය [ෙයනෙකොට ඒ ෙගොKෙලෝ 

�t! ෙවන: businessesවල, ෙවන ආයතනවල ඒක 
ආෙයෝජනය ;<ම. අ[ෙ�ක HදK [ෙයනෙකොට ඕනෑම 
ෙකො+පැ�ය� ඒක කර!න ඕනෑ. [බාධා ;<ම�] හැම 
ෙව ලාෙ'ම ෙමොක� හM වැදග: ෙදය� ;යනෙකොට ඔබ7ම!ලා 
ඒක පහළට අ-!න තමb හද!ෙ!. එෙහම හදලා පpව 
ප:තරවලට ;යනවා, ෙහොඳට සාක�ඡා කර!ෙ! නැෙතb ;යා. 
[බාධා ;<ම�] ඒ ගැන තH!නා!ෙසේලාට ;ය!න [ෙබන 
ෙදය� ;ය!න.   
 

ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, දැ! මම ;යාෙගන ආව 

කාරණය ෙ+කb.   ෙ+ RAM Ratingsවල ඒ ෙගොKල! 

;යනවා, ඒ ෙගොKෙලෝ health sector එකට කර· ෙවන: 

ආෙයෝජන ගැන.  .ෙශේෂෙය!ම Lanka Hospitals එකට කර· 
ආෙයෝජනය.  ඔබ7ම!ලාට ෙරෝහලකට ය!න »ෙණො: Àඟ 

ෙදෙන� ය!ෙ! Lanka Hospitals එකට බව අ� ද!නවා. ඒ 
ගැන අ� ෙපොuෙ' ස7D ෙව!න ඕනෑ, ඒක ඉහළ ම�ටම;! 
[ෙබනවාය ;යා. එt [ෙබන ආදාය+, ෙවන �ෙෂේතවS! 
ලැෙබන ආදාය+ ඔ�ෙකොම ධනා:මක පැ:තට ඇ.Kලා 

[ෙබනවාය ;යා ෙ+ ෙගොKල! ;යා [ෙබනවා.  They are 

profitable. ඒ ෙගොKෙලෝ තව: ;යනවා, ෙ+වා මතම T  ෙඳ!න 

එපා; තම!ෙg core business එක තව -z& කර!න ;යා.  මම 

ඕනෑ න+ ඒ ෙගොKල!ෙg balance sheet  එෙක! ක%& �ක� 

ඉ-Mප: කර!න+. ෙ+ක සටහ! කර!න,  for the record.  ඒක 
අවශP ෙවb.  

 
 

දැ! බල!න, 2009 ව�ෂය සඳහා ෙමම ආයතනෙv Gross 

Written Premium එක දළ වශෙය! �Sයන 15.5b.  2010 
ව�ෂෙv  �Sයන 15b. නH: 2011 ව�ෂය වනෙකොට  �Sයන 

18.5 ද�වා වැ? ෙවලා [ෙබනවා. ඒ .�යට ඒ අයෙg business 

වැ? ෙවලා [ෙබනවා. නH: ඒ ගැන .තර� ෙනොෙවb අ� ත�ක 

කර!ෙ!. ඇb ෙ+ business  ෙ+  .�යට  වැ? ෙව!ෙ!?  
ෙ+ක අහ+ෙබ! ෙවන ෙදය�ද?  ෙකො+පැ� ෙ+ තර+ වැ? 

ෙව!ෙ! ඇb? ෙකො+පැ�වල  balance sheetsවල වැ?ෙය! 
HදK  [ෙබ!ෙ! ඇb? අ[M�තය� ලබා ග�d! ෙකො+පැ�  
සා�ථක:වය� ලබා ග!ෙ! ෙකොෙහොමද?   

 
 

තH!නා!ෙසේලා කKපනා කර  බල!න, අද ෙ+ රෙ� 
[ෙබන Àඟ� ෙකො+පැ� ඒ අයෙg HදK ෙවන �ෙෂේතවල  
ආෙයෝජනය කරනවා. ඒක ෙහොඳ ෙදය�.  ඒ 7ළ ඒ ෙගොKල!ෙg 

entrepreneurial  ග[ය, ඒ ෙගොKල!ෙg ආෙයෝජන ග[ය, ඒ  
ෙගොKල!ෙg  පMපාලන ග[ය ෙවන �ෙෂේතවලට: අ� ලබා 
ෙද!න ඕනෑ. ෙමොක�ද ඒෙ� [ෙබන අ� පා�ව?  ඕනෑම ෙහොඳ 
ෙකො+පැ�ය� ඒ කාලෙv [ෙබන ආ�Îකෙv පගමන අංශවලට 
යනවා. අෙ� ග% �.එ+. ස්වාdනාද! ම!a7මා ඒ ගැන ෙහොඳට  
ද!නවා, එ7මා ඒ වාෙg Àඟ� ෙකො+පැ�වල අධP�ෂ තන7% 
දරන �සා. පÀ �ය අ»%u 7න ඇ7ළත පවණතාව බැ`ෙවො: 
Àඟ� ආයතන ෙවන ෙවන අංශවS! සKS හ+බ කළ: ඒවා 
සංචාරක අංශයට යනවා. අෙ� ග% ල�ෂ්ම! ;MඇKල 
ම!a7මා: ඒ ගැන ද!නවා, එ7මා සංචාරක ඇම[ වශෙය! 
tට· �සා. ෙහේමාස්, ෙජෝ! �Kස්, එb�ක! ස්ෙප!ස්, 

ෙජ�.!g ආI ඕනෑම ෙලො� ෙකො+පැ�යක  core business  
එක ෙවන එක�  »ණ:, ඒ ෙගොKල! අ�� �ෙෂේතවලට: 
එනවා. එෙහම තමb Lයයට හතක, අටක ආ�Îක ව�ධනය�b 
අපට ලැN [ෙබ!ෙ!. ඒ �සා ෙ+ ර�ෂණ �ෙෂේතෙය! අපට 

ෙදන සඥාව - signal - තමb  ඒ  ආ�Îක පගමනය අ�� 
�ෙෂේතවලට: යනවාය ;යන එක. ඒ �සා අරක »ණාය, ෙ+ක 
»ණාය, අර ජ+~ ෙග?ය කඩ!න, ෙ+ ජ+~ ෙග?ය කඩ!න  
ආI වශෙය! �ක+ ෙපො? ෙදය� අKලාෙගන ෙ+ සභාෙ' 
කාලය නාස්[ කර!න »වමනාව� නැහැ. අ� බල!න ඕනෑ ෙ+ 

ෙලො�  පගමනය ෙමොක�ද, ෙ+ trajectory එක ෙමොක�ද, ෙ+ 

trend එක ෙමොක�ද ;යලා.  එෙහම නැ[ව කෙ�ට �tKලා ල~ 
ෙග?ය� �යද, ෙකෙසK ෙග?ය� �යද, අල ෙග?ය� �යද 
;යලා අහලා ප:තෙ� �!åරය දමා ග!නවා  ෙවcවට, ෙ+ 
ෙලො�  පවාහය ෙකොb පැ:තටද ය!ෙ! ;යන එක අ� බල!න  
ඕනෑ.  

 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, ඒ �සා මම ෙ+ 

අවස්ථාෙ'I ;ය!න ෙබොෙහොම ස!ෙතෝෂb  සංඛPා:මක 
වශෙය! අපට ෙ+  �ෙෂේතෙv සංව�ධනය:  පගමනය: අපට 
ද;!න ලැN  [ෙබන බව.  ෙ+ ග%  සභාෙ' අ�  ෙදප�ෂයටම 
එකඟ ෙව!න ·kව! කාරණය� තමb අ� ;ය!න ඕනෑ.  

අ¹�ෂණ ආයතන - regulatory agencies - අ� ශ�[ම: 
කර!න ඕනෑ.   
    

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல)  
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Now do they have the  required powers? 

 
 ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Yes, yes, now they have that. I can lend you, if you 

like, the Annual Report  for you to see the powers.   
 

 

අෙ� ?' �ණෙසේකර මැ[7මා ඉ!නවා. අප හැම ෙ'ලාෙ'ම 

;ය!ෙ! regulatory powers ඒ ෙගොKල!ට ෙද!න ඕනෑ 
;යන එකb. ෙ+ කටz7 ෙහොයලා බල!න ඒ ෙගොKල! 
ශ�[ම: කර!න ඕනෑ. ෙලෝකෙv ඉහළම ධනවාI රටවල පවා 

ඉතා පබල regulatory agencies [ෙබනවා. ඔබ7මා ද!නවාද, 

අෙ� Central Bank එක වාෙg ඇෙමMකාෙ' හැම State එකටම 

ෙවනම Central Bank එක� [ෙබනවා, ඒ ෙගොKල!ෙg ඒ 
RලP කටz7 අ¹�ෂණය කර!න ;යලා. තH!නා!ෙසේලා එක 

799 800 

[ග% (ආචා�ය) සර: අH&ගම  මහතා] 
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ආ�Îක කමය� අcගමනය කරනවා. අ� ෙවන ආ�Îක කමය� 

අcගමනය කරනවා. ඒ ආ�Îක කමය- [Interruption.] That is 

another interpretation you are giving. But, what I am 

saying is, as far as regulatory agencies are concerned, 

your side and our side, we agree that they should be 

strengthened. ඔබ7ම!ලාෙg ආ�Îක ද�ශනය එක� ෙව!න 
·kව!. අෙ� එක ඒකට වඩා ෙවනස් ෙව!න ·kව!. නH: අ� 
ෙදෙගොKල!ටම එකඟ ෙව!න ·kව!, ෙ+ පMපාලනමය 

කටz7 අ¹�ෂණය  කරන ආයතන  - regulatory agencies - 
පබල කර!න. ඒ අ¹�ෂණ ආයතනය� ෙවcෙව! තමb අද  අ� 
ෙ+ තH!නා!ෙසේලාෙg සහාය බලාෙපොෙරො:7 ෙව!ෙ!. ඒ 
සහාය ලබා ෙදන ෙලස ඉKලd! මෙg වචන ස්වKපය අවස! 
කරනවා. 
 

    
පපපපශ්නය සභාæHඛ කරන ලIශ්නය සභාæHඛ කරන ලIශ්නය සභාæHඛ කරන ලIශ්නය සභාæHඛ කරන ලI....    வினா எ��திய�பெப�ற�. 
Question proposed.    

 
[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 2222....17171717]]]]    

 
ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ග% �ෙයෝජP කථානායක7ම�, අෙ� tතව: සර: 

අH&ගම මැ[7මා ;'වා, අ¹�ෂණ ආයතන ශ�[ම: කර!න 
ඕනෑය ;යලා. අ� ඒක �3ග!නවා.  අ� ක»%: ද!නවා, 
දහහ:වන ආ��කම වPවස්ථා සංෙශෝධනය _යා:මක »ණ 
ෙ'ලාෙ' ෙ+ රෙ� රාජP ආයතන ගණනාවකට ස්වා¹න:වය 
[~& බව. අ�කරණය, රාජP  ෙසේවය වාෙgම  

.ගණකා�ප[වරයාට: -Auditor-Generalට:- ස්වා¹න:වය� 
[~ණා. .ෙශේෂෙය!ම දහහ:වන ආ��කම වPවස්ථා 
සංෙශෝධනය යටෙ: .ගණකා�ප[වරයාට ස්වා¹න:වය� 
[~ණා. නH: ඔබ7මා  ;යනවා, ෙ+ අ¹�ෂණය ශ�[ම: 
කර!න ඕනෑය ;යලා.  

 
 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා කථානායක7මා (பிரதி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Deputy Speaker) 

Order, please!  The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair. 

 
     අන7%ව �ෙයෝජPඅන7%ව �ෙයෝජPඅන7%ව �ෙයෝජPඅන7%ව �ෙයෝජP  කථානායක7මා Rලාසනෙය! ඉව:   කථානායක7මා Rලාසනෙය! ඉව:   කථානායක7මා Rලාසනෙය! ඉව:   කථානායක7මා Rලාසනෙය! ඉව: 
»ෙය!»ෙය!»ෙය!»ෙය!, , , , �ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කාරක සභාප[7මා   කාරක සභාප[7මා   කාරක සභාප[7මා   කාරක සභාප[7මා  [[[[ග% ග% ග% ග%     H%ෙgp H%ෙgp H%ෙgp H%ෙgp 
ච!දච!දච!දච!ද�මා��මා��මා��මා�    මහතාමහතාමහතාමහතා] ] ] ] HලාසනාXඪ .යHලාසනාXඪ .යHලාසනාXඪ .යHලාසනාXඪ .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. 

 
 

    

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දහහ:වන ආ��කම වPවස්ථා සංෙශෝධනය _යා:මක වන 
කාලෙv .ගණකා�ප[වරයා ප: කර!න .ධායකයට අb[ය� 
[~ෙ� නැහැ. .ධායකය .L! ෙකෙන� න+ කරනවා. නH: 
ඒකට වPවස්ථා සභාෙ' අcමැ[ය ඕනෑ. .ගණකා�ප[වරයා 
හැ�යට ජනා�ප[7මා .L! එවන ලද නමට වPවස්ථා සභාව 
අකමැ[ »ණා න+, ඒ නම ප[�ෙෂේප ;<ෙ+ බලය වPවස්ථා 
සභාවට [~ණා.    

 

ඒ වාෙgම  .ගණකා�ප[වරයා ඉව: කර!න: .ධායකයට 
බලය� [~ෙ�  නැහැ, වPවස්ථා සභාෙ' අවසරය� නැ[ව. 
දැ! ග% ඇම[7මාම ;යනවා අ¹�ෂණය ශ�[ම: කර!න 
ඕනෑ ;යලා. නH: ඔබ7මාම ඡ!දය u!නා ෙ! ආ��කම 
වPවස්ථාෙ'  දහහ:වන සංෙශෝධනය  අෙහෝL කරලා, 
.ගණකා�ප[වරයා ජනා�ප[7මා යටතට ග!න!  ඉ[! 
ෙමොක�ද ඔබ7මාෙg ත�කය?  ඔබ7මා ~��මෙත�ය ;යලා 

;යනවා.  ෙමොක�ද ඔබ7මාෙg ත�කය? What is your 

argument? [බාධා ;<ම�] 
 
ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ  දහහ:වන සංෙශෝධනෙය!- [බාධා ;<ම�] 
 

 

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නැහැ. නැහැ. ඔබ7මා ෙලො�වට ;'වා. [බාධා ;<ම�] 
ඔබ7මා ;යන ෙ� _යා:මක කර!න ඕනෑ. ඒකb අප 
;ය!ෙ!.  ඔබ7මා ෙලො�වට ෙමතැන නැlටලා  මහා 
~��මත� වාෙg, .ශාරදය� වාෙg  අවංකභාවය ගැන කථා 
කළා. අ¹�ෂණය [ෙබ!න  ඕනෑ ;'වා.  ඔබ7මා:  ඡ!දය 
u!නාෙ! ඒකට .%�ධව. .ගණකා�ප[7මාෙg ස්වා¹න:වය 
නැ[ කර!න ඔබ7මා: ඡ!දය u!නා.  [බාධා ;<ම�] ග% 
ඇම[7මා වා? ෙව!න.  මා ඔබ7මා:   එ�ක අමනාප නැහැ. 
නH:  ඔය කත!දර අපට ;ය!න එ!න එපා.  ඕවා ඔබ7මාට 
;ය!න ·kව! ගලෙගදරට �tKලා.  එෙහම නැ:න+ 
7+පෙ!ට �tKලා ;ය!න ·kව!. නH: අපට ;ය!න 
එ!න එපා.  [බාධා ;<+] 7+පෙ! ;'වාම, 7+පෙ! ඉ!න 
හැම එ�ෙකනාම අඥාන ·�ගලෙයෝ ෙනොෙවb.  අෙ� වැS.ට 
සංරණංකර  සංඝරාජ නායක ස්වාy! වහ!ෙසේ  L�ෙv: 
7+පෙ!. 

   
ග% nග% nග% nග% n....NNNN. . . . ර:නායක මහතා ර:නායක මහතා ර:නායක මහතා ර:නායක මහතා ((((·�ගSක ප·�ගSක ප·�ගSක ප·�ගSක පවාහන ෙසේවා වාහන ෙසේවා වාහන ෙසේවා වාහන ෙසේවා 
අමාතPඅමාතPඅමාතPඅමාතP7මා7මා7මා7මා))))    
(மா��மி� சீ. பி. ர�நாய/க -  தனியா� ேபா/�வர�(� ேசைவக� அைம�ச�) 
(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Private Transport 

Services)  

උ!වහ!ෙසේට: අග% කරනවා. 
 

  
ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබ7මා වා? ෙව!න. අෙ� සංඝරාජ නායක ස්වාy! 
වහ!ෙසේ: 7+පෙ!. ෙ+ රෙ� ~�ධ ශාසනය,  ෙබෞ�ධ පෙබෝධය  
ස+¾�ණෙය!ම ය3: ඇ[ කෙළේ  වැS.ට සරණංකර  සංඝරාජ  
ස්වාy! වහ!ෙසේ.   

 
 

නH: මම අහ!ෙ!, ඔබ7මා ජාතP!තරයට �tKලා 
ෙකොෙහොමද ෙ+වා ගැන කථා කර!ෙ! ;යලාb.   ඔබ7මා තමb 
ජනා�ප[7මාෙg .ෙශේෂ �ෙයෝ�තයා. ඔබ7මා තමb 
ජාතP!තර Tස්>+වලට යව!ෙ!.  ඔබ7මා  ෙකොෙහොමද ඒ 
තැ!වලට �tKලා කථා කර!ෙ!, .ගණකා�ප[රවයාෙg 
ෙබKල tර කර [�යI?  

 
 

ග% �ෙයෝජP කාරක සභාප[7ම�,  2008 ව�ෂෙvI 
ආ��ව එ�ස: ජා½!ෙg සං.ධානයට ෙපොෙරො!uව� Iලා 
[ෙබනවා, දහහ:වන ආ��කම වPවස්ථා  සංෙශෝධනය 
_යා:මක කරනවා ;යලා. ඊට පස්ෙසේ හැම අ»%�ෙ�ම 
ෙපොෙරො!u ෙවලා [ෙබනවා. නH: තH!නා!ෙසේලා ෙමොක�ද 
අද කර!ෙ!?  මට  ඒකට උ:තරය� ඕනෑ.  ඔබ7මා ෙජPෂ්ඨ 
ඇම[වරෙය�. ක%ණාකර මට  උ:තරය� ෙද!න.  

801 802 



පා�Sෙ+!7ව 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඇ:තම ;යනවා න+, දහහ:වන ආ��කම වPවස්ථා  
සංෙශෝධනෙv එක අරHණ�  »ෙ� ජනා�ප[7මාෙg  .ධායක 
බලය අ� කරන එක. ඒකට අ� කැමැ[ නැහැ. තH!නා!ෙසේලා 
හැම දාම  දහහ:වන සංෙශෝධනය ගැන ;යනවා.  

 

Hල Lටම හැuෙ' .ධායක බලයට මාංè දම!න. අ!න ඒකb 
ඇ:ත. මහජනතාව කැමැ[ නැහැ ඒකට. 
 

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබ7මා කැමැ[ ෙනොෙව!න ·kව!. නH: ආ��ව 
�ෙයෝජනය කරන ග%  මt!ද සමරLංහ මැ[7මා ෙ+ වතාෙ'    
UN එකට ය!න ෙනොෙවb t�ෙv. ය!න බැහැ ;යලා ;'වා. 
ෙමොකද, �ලධාM! ෙබො% ෙපොෙරො!u Iලා Iලා .නාශ ෙවලාb 
ඉ!ෙ!.  2008 තH!නා!ෙසේලා u!c ෙපොෙරො!u ෙමොනවාද? 
දහහ:වන ආ��කම වPවස්ථා සංෙශෝධනය _යා:මක ;<ම 
ඇ7k ෙපොෙරො!u ගණනාව� Iලා [ෙබනවා. මා 
තH!නා!ෙසේලාෙග! අහනවා ෙමොක�ද ෙ+ ගැන ;ය!න 
[ෙබ!ෙ! ;යලා. එම �සා අපට ෙ�ශන පව:ව!න එ!න 
එපා. අ� ද!නවා ෙව!ෙ! ෙමොක�ද ;යලා. 
 

දැ! බල!න, ග% �ෙයෝජP කාරක සභාප[7ම�, ර�ෂණ 
සංස්ථාව .තරb දැ! ලාභ ලබන ආයතනයකට [ෙබ!ෙ!. 
Lයයට 99� රාජP ආයතන පා�වට ය!ෙ!. අෙ� ග% -ෙ!ෂ් 
�ණව�ධන ඇම[7මා ඒක �3ග!නවා ඇ[. ග% සර: 
අH&ගම ඇම[7ම�, ඔබ7මාෙg වචනවS! ඔබ7මාම ;'වා, 
රාජP ආයතනවල ය�ෂෙයෝ �ක� ඉ!නවා ;යලා. එක වතාව� 
ඔබ7මා ස+Hඛ සාක�ඡාවකI ;'වා, රාජP ආයතන ය�ෂෙයෝය 

;යලා. You called them "devils". ෙමොකද, හැම රාජP 
ආයතනය;!ම පා�b. හැබැb � ලංකා ර�ෂණ සංස්ථාව .තර� 
ලාභ ලබන බව අ� �3ග!නවා. ෙ+ක අද ඊෙv Lu »& ෙදය� 
ෙනොෙවb, පට! ග:ත කාලෙv ඉඳලාම ර�ෂණ සංස්ථාව ලාභ 
ලබනවා. ඉ[! ෙ+ක අ`: ෙදය� ෙනොෙවb. හැබැb මා yට 
කSc: ;'වා, ෙ+ ආයතනෙv Lu වන වංචා ගැන.  
 

දැ! ඔබ7මා ;'වා, ර�ෂණ ම�ඩලය� - Insurance 

Board එක� - [ෙබනවා; ඒකට වංචා ගැන ෙසොය!න බලය 
[ෙබනවාය ;යලා.  දැ! බල!න, ෙ+ COPE අ7% වා�තාෙ' 
[ෙබන ෙ�.  බල!න, ෙ+ Lu වන වංචා ගැන. ෙ+ වංචා ගැන 
අපට ෙහ3දර» කර [ෙබ!ෙ! .ගණකා�ප[වරයාb. නH: 
ඔÀට �දහස� නැහැ, ෙ+ වංචාව! ගැන        ෙමතැ�! එහාට 
කටz7 කර!න.  
 

 ග% �ෙයෝජP කාරක සභාප[7ම�, බල!න, ප[ර�ෂණය 

- reinsurance - ගැන .ගණකා�ප[වරයා ;යන ෙ�. ෙ+, 
ර�ෂණ සංස්ථාව ගැනb ;ය!ෙ!.  ෙ+ COPE අ7% වා�තාෙ' 
ෙමෙසේ සඳහ! ෙවනවා: 

 

“2. The Company had entered into a reinsurance agreement with a 

bogus company called “Trans Asia Management Advisors 

FZC” with regard to Ceylon Petroleum Corporation and a 

premium of Rs. 92,000,000 for the year 2009/2010 and Rs. 

116,850,000 for the year 2010/2011 had been paid.” 
 

 

එතෙකොට අ»%u ෙදකකට ප[ර�ෂණය - reinsurance -  
සඳහා %�යK dSයන 208� වැය කරලා [ෙබනවා with a 

bogus company. ෙමෙහම සමාගම� නැහැ. ෙකොෙහොමද  

.ගණකා�ප[වරයා - Auditor-General -  ;යන .�යට ෙ+ අය 
ෙ+ සමාගම ෙසොයා ෙගන [ෙබ!ෙ!?   ඒ ස+බ!ධෙය! ෙමෙසේ 
සඳහ! ෙවනවා: 

“2.  The transaction had taken place in a situation where the name 

of the suspicious company had been made public in the 

website in 2006 ….” 

Website එකක සඳහ! කර [~& සමාගමකට ;Lම ෙසොයා 
බැxම� නැ[ව %�යK dSයන 208� ප[ර�ෂණයට Iලා ඒ 
Hදල ස+¾�ණෙය! අ!ත�ධාන ෙවලා [ෙබනවා. දැ! ඔබ7මා  
ෙ+ ස+බ!ධෙය!  ග!නා �යවර ෙමොක�ද? 
     

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I want to make this very clear to you. Though the 

Auditor-General can point out those matters, that will come 

for discussion in the COPE.  So, you must tell us what the 

COPE findings are on those allegations.  

 

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
These are COPE findings.  ෙ+  COPE අ7% වා�තාෙව! 

තමb මා ;යව!ෙ!. 
 
ග% ?' �ණෙසේකර මහතා ග% ?' �ණෙසේකර මහතා ග% ?' �ණෙසේකර මහතා ග% ?' �ණෙසේකර මහතා ((((මානව ස+ප: �3බඳ මානව ස+ප: �3බඳ මානව ස+ප: �3බඳ මානව ස+ප: �3බඳ 
අමාතPඅමාතPඅමාතPඅමාතP7මා7මා7මා7මා))))    
(மா��மி�  >A �ணேசகர - மனித வள!க� அைம�ச�) 
(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 

COPE අ7% වා�තාව තවම පා�Sෙ+!7වට ඉ-Mප: කර 
නැහැ. 
 

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ෙ+ක අපට තැපෑෙල! ආවා. අ� ෙ+ කාරණය ඊෙv COPE 
කdDෙ' සාක�ඡා ෙක%වා. එම �සා ග% සර: අH&ගම 
ඇම[7ම�, LKලර ත�ක දම!න එපා.  
 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 

(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

COPE එ ෙ� අ7% වා�තාව ෙව!න ·kව!; PAC එෙ� 
වා�තාව ෙව!න ·kව!.        .ගණකා�ප[7මා ;'ව ෙ�, it is not 

the God’s word. We have to study it under these two 

institutions and come to our own conclusions.  Then, it will 

be reported to this Parliament.   
    

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම COPE එකට �යා.  ග% සභාප[7මා: t�යා. එ7මා 
ෙහොඳ වැඩ ෙකොටස� කරනවා. හැබැb එ7මාට ඒ අවශP බලය 
නැහැ. එ7මාට බලය� නැහැ.  

 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

 එ7මාට වා�තා කර!න ·kව!ෙ! ෙ+ ග%  සභාවට. 
 

    

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ වා�තාව තමb ෙ+. 
 
ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Has it been sent to you? 

803 804 
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ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Yes. ඊෙv තැපෑෙල! ආෙ'. ඔබ7මාෙg තැපැK S� 
බල!නෙකෝ, ෙ+ක ඇ.Kලා ඇ[. ඔබ7මා �ට රටෙ! t �ෙv.  

ඔබ7මා ;'වා, යහ පාලනය - good governance - ගැන. 
ෙමොක�ද L�ධ > [ෙබ!ෙ!? ඔබ7මා �ට රට �t! 
ස+ම!තණවල කථා කරලා ඔබ7මාට වචන set එක� 
[ෙබනවා. ඒ රටවල ක��ය ඕවා අහෙගන ඉ!නවා. නH: 
ෙමතැනට ආවාම ඕවා ;ය!න බැහැ. 
 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඉස්සර ඔබ7මා: කෙළේ ඕකම තමb.         
 

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම අමනාප නැහැ. ඔබ7මා මෙg dතයා. ඉ[!, දැ! ෙ+කට 
ෙමොක�ද ෙදන උ:තරය? %�යK dSයන 200� ප[ර�ෂණය 

ෙවcෙව! website එකක [~& සමාගමකට Iලා, ඒ HදK 
ඔ�ෙකෝම අ!ත�ධාන ෙවලා [ෙබනවා. ඔබ7මා ;ය· 

Insurance Board එකට බලය� [ෙබනවාද, ෙ+ක ගැන 
ෙහොය!න? ග% ඇම[7ම�, ෙමතැන RSක පශ්නය ෙවලා 
[ෙබ!ෙ! .ගණකා�ප[වරයාට අවශP බලතල නැ[ එකb. මම 
ද!ෙ! නැහැ, ඒ කාලෙv ර�ෂණ සංස්ථාෙ' සභාප[ වශෙය! 
t�ෙv ක»ද ;යලා. ඇම[7මා ද!නවාද ඒ කාලෙv සභාප[ 
වශෙය! t�ෙv ක»ද ;යලා? ෙ+ෙ� Sයලා නැහැ. [බාධා 
;<ම�] මම HදK ඇම[වරයාෙග! අහ!න කැමැ[b, එවකට 
ෙ+ ර�ෂණ සංස්ථාෙ' සභාප[වරයා වශෙය! t�ෙv ක»ද 

;යලා. ෙමොකද, අ� දැන ග!න ඕනෑ. We also want to know 

that. 
 

ග% ෙරෝtත අෙm�ණව�ධන මහතා ග% ෙරෝtත අෙm�ණව�ධන මහතා ග% ෙරෝtත අෙm�ණව�ධන මහතා ග% ෙරෝtත අෙm�ණව�ධන මහතා ((((වරාය හා මහාමා�ග වරාය හා මහාමා�ග වරාය හා මහාමා�ග වරාය හා මහාමා�ග 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP අමාතP අමාතP අමාතP අමාතP7මා7මා7මා7මා))))    
(மா��மி�  ேராஹித அேப�ணவ�தன - (ைற;க!க�, ெநBCசாைலக� பிரதி அைம�ச�)  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Deputy Minister of 

Ports and Highways) 

එනෙකොට නම ෙහොයා ෙගන එ!න එපායැ. ෙ+ වා6ක 
�37% අෙ��ෂා කරන පශ්න අහන ෙවලාව�ද? 
 

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග% ඇම[7ම�,  2009-2010 සහ 2010-2011 ව�ෂවල 
සභාප[ වශෙය! L�ෙv ක»ද ;යලා දැන ග!න අ� කැමැ[b. 
මම .ශ්වාසන කරනවා, �37% ෙදන අවස්ථාෙ'I අපට ඒකට 
උ:තරය� ෙදb ;යලා. අද .ගණකා�ප[වරයාට  
ස්වා¹න:වය� නැහැ. .ගණකා�ප[වරයාව ප: කර!ෙ! 
.ධායකයb. 

 

ග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතා    (மா��மி� வா1ேதவ நாணாய/கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

.ධායකෙය! ප: කළා න+ ඕවා ෙහ3දර» ෙව!ෙ! 
නැහැෙ!. 

 

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ෙ+වා ෙහ3දර» »ෙ� COPE එෙක!.  .ධායකෙය! 
ෙනොෙවb. [බාධා ;<ම�] මම එ!ෙ! එතැනට තමb. 

පා�Sෙ+!7ව ෙ+ක ෙහ3දර» කළාට පස්ෙසේ ඊළඟ �යවර 
ග!ෙ! ෙකොෙහොමද? ඒකb අ� අහ!ෙ!. අ� හැමදාම ෙ+ 
පා�Sෙ+!7ෙ'I ෙබො%වට නැlටලා ;යනවා, HදK බලය 
[ෙබ!ෙ! පා�Sෙ+!7වට ;යලා.  

 
ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ග% ම!a7මා, මට .නා?යක කාලය� ෙද!න. ග% 

ම!a7මා, 2009-2010 Sri Lanka Insurance Company එෙ� 

Chairman හැ�යට ඉඳලා [ෙබ!ෙ! පI� කාMයවස+ මහතා. 

 
ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මෙg ත�කය ෙ+කb. .ගණකා�ප[වරයාට ස්වා¹න:වය� 
[~ණා න+, එ7මාට ෙ+වා ගැන ප<�ෂණ කර!න ·kව!. 
නH: දහඅටවන ආ��කම වPවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙ: 
.ගණකා�ප[වරයා ඉ!ෙ! .ධායකය යටෙ:b. එතෙකොට 
.ධායකයට කැමැ[ ·�ගලෙය�ට ෙචෝදනා එKල »ණාම ඒවා 
කවදාකව: ප<�ෂාවට ල� ෙව!ෙ! නැහැ. ඒකb මම 
;ය!ෙ!.  

 
 

දැ! බල!න, අ� ෙ+ පා�Sෙ+!7වට COPE වා�තා �ය� 

න+ ඉ-Mප: කළාද? ඇ:ෙත!ම මට න+ COPE එකට ය!න 
tෙත!ෙන: නැහැ. ෙමොකද, හැමදාම වා�තා හදනවා; ඒවා 
එවනවා; ඒවා එෙහම ��!ම �& බ�;යට වැෙටනවා. පp �ය 
පා�Sෙ+!7ව කාලෙv ග% ..ජ.H. ෙලො�බ�ඩාර,- 

 
ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ග% ම!a7මා, මට .නා?යක කාලය� ෙද!න පැහැ-S 
;<ම� කර!න.  

 
 

දහහ:වන ආ��කම වPවස්ථා සංෙශෝධනය ගැන, ඒ ප: 
>+ ගැන ෙනොෙවb මම ;ය!ෙ!. yට ඉස්ෙසKලා [~& 
ආ��කම වPවස්ථාව  ය ටෙ: »ණ:, .ගණකා�ප[වරයාට 
කාටව: න� දා!න බැහැ.  ඉස්සර කාලෙv »ණ: එෙහමb. 
ඔබ7මාb මමb ෙහොඳට ද!නවා, ෙසෝKබM වPවස්ථා කාලෙv 
ඉඳ!ම .ගණකා�ප[වරයාට උසා. ය!න බැහැ. 

 
ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I agree. 

 

ග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතා    (மா��மி� வா1ேதவ நாணாய/கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එ7මා උසා. ය!ෙ! නැහැ. 
 
ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඉස්සර: එෙහමb. මට මතකb බ�නා� ෙසොbසා මැ[7මා 

PSC එෙ� L�  කාලෙv,    he can report to the PSC.  මෙg 
tතව: ග% ම!a7ම�, ඒ _යාවSෙv ;L ෙවනස� ෙවලා 
නැහැ. ඒකb අෙ� ත�කය.  ඔබ7මා, අ� ක»%: 
�3ග!නවා, බ�නා� ෙසොbසා මැ[7මා tට· කාලෙv එ7මා 
ඉතාම ද�ෂ .�යට ඒ වැඩ කළාය ;යලා. ඒ කාලෙv »ණ: 
අවසාන බලතල [~ෙ� ඒ ෙKක+7මාට එෙහම නැ:න+ 
ෙපොxLයට. ඒ _යාවSයට .ගණකා�ප[7මාට උද» කර!න 

·kව!. නH: ඔÀට ඒ අය ෙවcෙව! substitute කර!න බැහැ. 
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පා�Sෙ+!7ව 

දහහ:වන ආ��කම වPවස්ථා සංෙශෝධනය ෙවනම කථාව�. 
එt ෙහොඳ නරක ගැන අපට ෙවනම ත�ක කර!නට ·kව!. 
නH: ෙමයට බ�ධ කර!නට බැහැ. අ!න ඒකb මෙg ත�කය.  
 

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක ඔබ7මාෙg ත�කය. ඔබ7ම!ලා කල� දහහ:වන 

ආ��කම වPවස්ථා සංෙශෝධනයට ප�ෂව ඡ!දය u!නා.  ඊට 
පpව ඔබ7ම!ලා ඒක එපා  ;යලා ඡ!දය u!නා. ඉ[! 
ඔබ7මාට ඕනෑ .�යට ත�ක කර!නට ·kව!. දහහ:වන 
ආ��කම වPවස්ථා සංෙශෝධනයට ප�ෂව ඡ!දය u!ෙ! - 
[බාධා ;<ම�] නැහැ, නැහැ,  ෙතො��ය අවශP ෙවලාවට දමා 
ග!න ·kව!.  

 

ග% �ෙයෝජP කාරක සභාප[7ම�, ෙ+ ගැන: මා ඔබ7මාට 
;ය!න කැමැ[b. එ7මා ;'වා, ෙසෝKබM සාdවරයා ගැන. ඒ 

කාලෙv, the standards were much higher.  

 
ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I do not want to talk about the legal position.  The 

standards that were there may have been or may not have 

been higher. That is a subjective matter.  But, objectively 

the Auditor-General had no time to take administrative or 

legal action. 

 
ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ෙම7මා ෙසෝKබM සාdවරයාෙg කාලය ගැන කථා කළා.  At 

that time, the standards were much higher.  If there were 

accusations, people resigned.  They were the standards those 

days.  න� දමනකK L�ෙv නැහැ.  ග% ඇම[7ම�,  ඒකb මම 
;ය!ෙ!. පා�Sෙ+!7වට HදK බලය� [ෙබනවා න+,  
.ගණකා�ප[වරයා .L! ය+ වංචාව� �3බඳව ෙප!වා 
u!නාම ඒ අවසාන _යා දාමය ද�වා ෙ+ක අරෙගන ය!න 
පා�Sෙ+!7වට හැ;යාව� [ෙබ!නට ඕනෑ. [බාධා ;<ම�]  
ඒක දැ! නැහැ.  
 

ග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතා    (மா��மி� வா1ேதவ நாணாய/கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දැ! [ෙබනවා.  
 
ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කවදාද »ෙ�? [බාධා ;<ම�] ෙහොඳb COPE වා�තා -  

 
ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Are you in favour of Parliament becoming a trial 

institution? 
 
ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We can recommend that. 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Do not change your argument. We all opposed that 

idea. The Hon. J.R. Jayewardene, on one occasion 

converted Parliament to a court of law. He brought two 

journalists and held a trial. I want to ask you, are you 

recommending a resumption of that UNP practice? 
 

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබ7මාට මා  ෙ+ ගැන: ;ය!න+.  එදා ර�K .කමLංහ 
මහ:මයා අගමැ[වරයා වශෙය! කටz7 කර· කාලෙv අ� 
COPE  එෙ� සභාප[වරයා හැ�යට  ප: කෙළේ .ප�ෂෙv 
ම!aවරෙය�. 2001 I බලයට ප: º&  එ�ස: ජා[ක ප�ෂ 
ආ�� කාලෙv I .ප�ෂෙv tට· ම!aවරය� වන ෙජයරා� 
පනා!u·KෙK මැ[7මාව අ� COPE එෙ� සභාප[වරයා 
වශෙය! ප: කළා. ෙමොකද, එ7මාට »වමනාව� [~ණා - 

 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නH: මා ඔබ7මාට ;ය!න+, - [බාධා ;<ම�]  

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Do not disturb me. 
 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Give me a minute. එම ස+පදාය කැ�ෙ' එ�ස: ජා[ක 
ප�ෂ රජයb.  තH!නා!ෙසේට මතක ඇ[,  ඉස්ෙසKලාම  
-සානායක    ම!a7මාව    ප: කළා,  PAC එෙ� සභාප[වරයා 
හැ�යට. ක»ද එෙහම කෙළේ?  ක»ද එ7මාව ප: කෙළේ? ඊට ෙපර 
ස+පදාය [~ෙ� සභාප[වරයා හැ�යට .%�ධ ප�ෂෙv 
ෙකෙන� ප: කර!නb.  

 

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම කථා කෙළේ, 2001, 2002 අ»%u කාලය ගැනb. 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ කාලෙv ෙනොෙවb. .%�ධ ප�ෂෙය! ෙකෙන� Public 
Accounts Committee එෙ� සභාප[ ;යන ස+පදාය කැ�ෙ' 
එ�ස: ජා[ක ප�ෂ රජයb. ඒක කාටව: නැහැ b ;යලා 
;ය!න බැහැ.  

 

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම අ� ඒ ස+පදාය කැ�වා න+, අ� ඒක 2001 I  �වැර- 

කළා. 2001 අ»%�ෙ� I ෙජයාරා� පනා!u·KෙK ම!a7මාව 

අ�  COPE  එෙ� සභාප[ ෙලස ප: කළා.   එ7මා .ප�ෂෙv 
.ශාල කා�ය භාරය� ඉෂ්ට කර· ම!aවරෙය�; එවකට පැවැ[ 
ආ��ව බලව: ෙලස .ෙ'චනය කළ ම!aවරෙය�. නH: අ� 

එ7මාව COPE එෙ� සභාප[වරයා ෙලස ප: කළා. ඒ වාෙgම 
මැ[වරණ ප[සංස්කරණ කටz7 �3බඳ කාරක සභාෙ' - 

Electoral Reforms - සභාප[වරයා ෙලස -ෙ!ෂ් �ණව�ධන 
මැ[7මාව ප: කෙළේ ක»ද? ඒක අද Àඟා� ෙදෙන�ට අමතක 

807 808 

[ග% (ආචා�ය) සර: අH&ගම මහතා] 
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ෙවලා [ෙබනවා. ර�K .කමLංහ tට· අගාමාතP7මා  තමb 
2001 අ»%�ෙ� I මැ[වරණ කමය සංෙශෝධනය කර!නට කdD 
හදලා -ෙ!ෂ් �ණව�ධන මැ[7මාව එt සභාප[වරයා හැ�යට 
ප: කෙළේ.  .ප�ෂෙv ම!aව%!ව ප: කෙළේ එ7මාb.  
.ප�ෂෙv ම!aව%! ;යලා එ7මා ඒ අයව  අහක දැ+ෙ+ 
නැහැ. ඉ[! තH!නා!ෙසේලා ප�ෂගා¿ව tතනවා න+ අපට 
කර!න ෙදය� නැහැ. tෙතන tෙතන ෙවලාවට දහහ:වන 
ආ��කම වPවස්ථා සංෙශෝධනයට ප�ෂව ඡ!දය ෙදනවා. 
ඊළඟට ඒක එපාය ;යලා  ඒකට .%�ධව ඡ!දය ෙදනවා. ඉ[! 
ඒ වාෙg ත�ක ෙගොඩනඟ!නට ·kව!. නH: පශ්නය ෙවලා 
[ෙබ!ෙ!, ඊළඟට අ� ෙමොක�ද කර!ෙ! ;යන එකb.   
 

Auditor-General  ෙ+ ර�ෂණ සංස්ථාව ස+බ!ධෙය! 
��ෙ�ශ ��: කරලා [ෙබනවා, ග% �ෙයෝජP කාරක 
සභාප[7ම�. එතෙකොට ඒ ��ෙ�ශ එෙහමම �& බ�;යට 

යනවාද? ඊළඟ �යවර ෙමොක�ද?  මම ෙ+ ගැන COPE එෙ� 

සභාප[වරයාෙගc: ඊෙv ඇÀවා. As Parliament, what is the 

next step? පා�Sෙ+!7ව� හැ�යට   ඊළඟ �යවර ගැන අ� 
tත!නට ඕනෑ. ඒකb මම ;ය!ෙ!. මම ;ය!ෙ! නැහැ, 
අරයා ෙmර!න, ෙමයා ෙmර!න ;යලා.  අ�ට පා�Sෙ+!7ෙ' 
HදK බලය [ෙබනවා ;යලා අ� උද+ අනනවා න+,   ඊළඟ 

�යවර ගැන අ� tත!නට ඕනෑ.  එෙහම න+ Auditor-General 

ෙ+ වාෙg ��ෙ�ශ එවලා, අ� COPE එෙ� Tස් ෙවලා  ඊළඟ 
�යවරට ය!ෙ! නැ:න+ ඇ[ වැෙ� ෙමොක�ද? මම tතන 
හැ�යට  සමහර ක��ය ෙ+ -හා ඉතාම පD ඇස;! බැ`වා. මම 
·�ගලෙය�ට ෙචෝදනා එKල කෙළේ නැහැ.   .ගණකා�ප[වරයා 
ය+ වංචාව� ෙප!වා u!නාම, ය+  ��ෙ�ශ කළාම 
පා�Sෙ+!7වට බලය� [ෙබ!න ඕනෑ, -ෙමොක� ෙහෝ බලය� 
[ෙබ!න ඕනෑ- ඒක ඊළඟ �යවරට ෙගන ය!න.  අ»%u ෙදකට 
%�යK dSයන ෙදnය ගණන� අ7%දහ! ෙවලා [ෙබනවා.  

 

.ගණකා�ප[වරයා ��ෙ�ශ කළාම පා�Sෙ+!7වට බලය� 
[ෙබ!න ඕනෑ,  එt ඊළඟ �යවරට ය!න. තH!නා!ෙසේලාට 
7ෙන! ෙදෙ� බලය� [ෙබනවා. තH!නා!ෙසේලා ග!න 
�යවරකට අ� සහෙයෝගය ෙදනවා. අ� ඒක නව:ව!න ය!ෙ! 
නැහැ. අ� ;ය!ෙ! එපමණb. 

 
 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ස+¾�ණෙය! වැර- ත�කය� ෙ!.  
 
ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හM, හM. ඔබ7මාෙg ත�ක හM.  
 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තH!නා!ෙසේ ;ය!ෙ! වPවස්ථාදායකයට .ධායක බලතල 
ෙද!න ;යලා.  

 

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
.ධායකයට ෙනොෙවb, පා�Sෙ+!7වට.  

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

පා�Sෙ+!7ව ;ය!ෙ! වPවස්ථාදායකයට. දැ! 
තH!නා!ෙසේ ;ය!ෙ! න� දම!න ;යලා ෙ!. ඒක කර!න 
බැහැ, පා�Sෙ+!7වට. ෙකොෙහොමද, පා�Sෙ+!7ව �t! න� 
දම!ෙ!? ඒකට .ධායකය ��ෙ�ශ කර!න ඕනෑ.  

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කාරක සභාප[7මා කාරක සභාප[7මා කාරක සභාප[7මා කාරක සභාප[7මා    
(�F/களி) பிரதி� தவிசாள� அவ�க�) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member,  wind up please.  

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔබ7මා ද�ෂ �[ඥෙය�.  

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පා�Sෙ+!7ව තමb �[ හද!ෙ!. .ධායකය �[ හද!ෙ! 

නැහැ.  
 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

�[ හැuවාට න� දම!න පා�Sෙ+!7වට බැහැ.  

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
��ෙ�ශ කර!න ·kව!. න� දම!න ;'ෙ' නැහැ. 

ඔබ7මා ද!න �[ය ෙමොක�ද?  
 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කාරක සභාප[7මා කාරක සභාප[7මා කාරක සභාප[7මා කාරක සභාප[7මා    
(�F/களி) பிரதி� தவிசாள� அவ�க�) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Lakshman Kiriella, now wind up please.  

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

න� දම!න ;යලා ඔබ7මා ෙ! ;'ෙ'? 

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම න� දම!න ;'ෙ' නැහැ. පා�Sෙ+!7 ම!aවරය� 

හැ�යට මම ;ය!ෙ!, ෙ+ කාරණයb.  .ගණකා�ප[වරයා  
COPE  එකට ��ෙ�ශ දහස් ගණන� එවලා [ෙබනවා. ඒ දහස් 
ගණනම �& බ�;යට �tKලා [ෙබනවා. මම ඉKලා 
L�!ෙ! ෙදපා�ශ්වයම එක7 ෙවලා �[ය� හද!න ;යලා, 
.ගණකා�ප[වරයා ��ෙ�ශ ඉ-Mප: කළාට පpව ඊළඟ 
�යවරට ය!න. �[ප[වරයාට බලය ෙද!න �[ය� 
ෙගෙන!න ·kව!. .ගණකා�ප[වරයාට ·kව!, 
�[ප[වරයාට ��ෙ�ශ කර!න - 

 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) සර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතාසර: අH&ගම මහතා 
(மா��மி� கலாநிதி  சர� அ;<கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
�[ප[වරයාට දැනටම: බලය [ෙබනවා. COPE   එකට 

නැ:න+  PAC  එකට �[ප[වරයාව ෙග!වලා ෙ+ ගැන 
කටz7 කර!න ;යලා ;ය!න ·kව!.  

 

�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කාරක සභාප[7මා කාරක සභාප[7මා කාරක සභාප[7මා කාරක සභාප[7මා    
(�F/களி) பிரதி� தவிசாள� அவ�க�) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Now, wind up please. 
 

ග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතාග% ල�ෂම්! ;MඇKල  මහතා    
(மா��மி� ல8ம) கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Okay, Sir, thank you. 

809 810 



පා�Sෙ+!7ව 

[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 2222....38383838]]]]    

ග% ?' �ණෙසේකර මහතා ග% ?' �ණෙසේකර මහතා ග% ?' �ණෙසේකර මහතා ග% ?' �ණෙසේකර මහතා ((((මානව ස+ප: �3බඳ මානව ස+ප: �3බඳ මානව ස+ප: �3බඳ මානව ස+ප: �3බඳ 

අමාතPඅමාතPඅමාතPඅමාතP7මා7මා7මා7මා))))    
(மா��மி�  >A �ணேசகர - மனித வள!க� அைம�ச�) 
(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 
ග% �ෙයෝජP කාරක සභාප[7ම�, ර�ෂණ ක�මා!තය 

.�ම: ;<ෙ+ පනත යටෙ: �ෙයෝග ෙදක� ගැන තමb අද 
සාක�ඡාවට ගැෙන!ෙ!. ඒ සරල �ෙයෝග ෙදක�. එයට 
.වාදය� අවශP ව!ෙ! නැහැ. නH: ර�ෂණ වPාපාරය �3බඳ 
වචන ;tපය� කථා කර!නb මා බලාෙපොෙරො:7 ව!ෙ!.  

 
මා dත ග% ල�ෂ්ම! ;MඇKල ම!a7මා ම7 කළ කාරණා 

�3බඳව මම �37% ෙද!න ය!ෙ! නැහැ. ෙමොකද, ෙහට 
අ��දාට ඉ-Mප: කර!නට [ෙබන වා�තාව� �3බඳව 
පා�Sෙ+!7වට එය ඉ-Mප: කර!නට: ඉස්සර ෙවලා කථා 
කර!න අවශP නැ[ �සා. එම වා�තාව පා�Sෙ+!7ව ඉ-Mප: 
කළාට පpව .වාද අවස්ථාෙ'I අපට ඒ ගැන සාක�ඡා කර!න 
·kව!. ස්ථාවර �ෙයෝග, අණපන: අcව තමb මම _යා 
කර!ෙ!.  

 
ග% �ෙයෝජP කාරක සභාප[7ම�, අෙ� රට �දහස ලබා 

ගැ�ෙම! පp අෙ� ෙසේවා �ෙෂේතය ඉතා ෙ'ගෙය! ව�ධනය 
ෙවලා [ෙබනවා. Lයයට 9ක 10ක [~& ෙසේවා �ෙෂේතය අද 
Lයයට 59 ද�වා ව�ධනය ෙවලා. ඒ ෙසේවා �ෙෂේතය 7ළ තමb 
බැං� ෙසේවාව, ර�ෂණ ෙසේවාව ඒ වාෙgම xLං ෙසේවා,  
telecomunication, transport ආI RලPමය කටz7 LයKල�ම 
ෙව!ෙ!. ඒ අතM! අද සාක�ඡාවට භාජනය වන ර�ෂණ 
ෙසේවාව පධාන ෙසේවාව�.   

 
පp �ය අ»%u �පය 7ළ ර�ෂණ වPාපාරෙv ඉ-M 

ව�ධනය� [ෙබන බවට අෙ� සර: අH&ගම ඇම[7මා ක%&  
ඉ-Mප: කරලා [ෙබනවා. කාරණාව ඇ:ත. සාමානPෙය!  
2007, 2008, 2009, 2010 සහ 2011  ව�ෂ ග:තාම  අපට 
ෙපෙනනවා, 2007 ව�ෂෙv  ර�ෂණ ෙසේවාෙව! %�යK �Sයන 
58� ආවා න+ 2011 වන ෙකොට එය %�යK �Sයන 78 ද�වා 
ව�ධනය ෙවලා [ෙබන බව. 2012 සැ�තැ+බ� මාසය වන ෙකොට  
එය තව: ව�ධනය ෙවලා [ෙබනවා. ව�ෂය අවසාන වන ෙකොට 
එය %�යK �Sයන අ� ගණන� ද�වා යන බව පැහැ-S ෙවලා 
[ෙබනවා, සංඛPා ෙKඛන අcව. ෙමtI සර: අH&ගම 
ඇම[7මා ඉ-Mප: කළ කාරණා ය3: වර� ඉ-Mප: කර!නට 
මම බලාෙපොෙරො:7 ව!ෙ!  නැහැ.  

 
මා බලාෙපොෙරො:7 වනවා, තව: .ෙශේෂ කාරණාව� ෙ+ 

සභාව 7ළ ඉ-Mප: කර!න, එය ෙදපා�ශ්වෙvම  ග% 
ම!aව%!ෙg අවධානය ෙයොH කළ z7 කාණාව� �සා. [බාධා 
;<ම�] අෙ� ස්ථාවරය ග% අcර -සානායක ම!a7මා ද!නවා 
ෙ!. ඒක ;ය!න ෙදය� නැහැ. ඒ ස්ථාවරෙv මම තවම 
ඉ!නවා.  

 
ග% �ෙයෝජP කාරක සභාප[7ම�, මා .ෙශේෂෙය! 

අවධානය ෙයොH කරව!න බලාෙපොෙරො:7 ව!ෙ! ෙ'ගෙය! 
සංව�ධනය ව!නා º ර�ෂණ වPාපාරය �3බඳවb. ග% සර: 
අH&ගම ඇම[7මා ;ය· ආකාරයට ර�ෂණ වPාපාරය 
ස+බ!ධෙය! ෙර�ලාL අවශPb. ෙ'ගෙය! සංව�ධනය  »ණ 
බැං� �ෙෂේතෙv පමාණව: ෙර�ලාL ෙනො[~& �සා පp �ය 
කාලෙv ෙනොෙය� ෙනොෙය� පශ්න ඇ[ »ණා. ඒ �සා රජයට 
මැ-හ: ෙව!න L�ධ »ණා. බැං� කඩා වැ�ම නතර කර!න: 
L�ධ »ණා. ඒ ගැන අපට අ: දැ�ම� [ෙබනවා. එය අද ෙලොව 
·රා ද;!න [ෙබන කාරණාව�. .ෙශේෂෙය!ම ෙලෝක ආ�Îකය 

ග:තාම RලP ස්ථරය - International Finance - තමb අද 
ෙලෝක ආ�Îකෙv පබලම බලවතා > [ෙබ!ෙ!. ක�මා!ත 

�ෙෂේතය ග:ත:, �ෂ්පාදන �ෙෂේතය ග:ත:, අෙන�: �ෙෂේත 
ග:ත: ඒ LයKල අæභවා ඉ-Mයට එ!ෙ! RලP �ෙෂේතයb. 
1977 ඉඳලා ගත º කාලය ෙදස ආපp හැ< බලන ෙකොට අපට 
පැහැ-Sව ෙපෙනනවා අෙ� ආ�Îකෙv: RලP �ෙෂේතය ඉ-Mයට 
ඇ.: [ෙබන බව. RලP �ෙෂේතය තමb පැහැ-Sව ඉ-Mයට 
ඇ.Kලා [ෙබ!ෙ!. කෘ| �ෙෂේතය ග:තාම, 1948 �දහස 
ලබන ෙකොට ඉඩ+ td .ශාල ෙපළැ![ය� t�යා. අද ඒක 
නැහැ. ඒ ෙකොටස අද ඇ:ෙ: නැහැ. ඒ වාෙgම අෙ� ක�මා!ත 
�ෙෂේතය ව�ධනය »ෙ� ෙසdcb. ෙ'ගෙය!ම ව�ධනය º 
�ෙෂේතය තමb ෙසේවා �ෙෂේතය. දැ! දළ ෙ�Áය �ෂ්පාදනෙය! 
Lයයට 11b කෘ| කා�dක �ෙෂේතෙv දායක:වය. �දහස 
ලැෙබන ෙකොට එය Lයයට 60b. ඒකට දායක වන ශdක බල 
කාය ගැන ෙනොෙවb මා ;ය!ෙ!. දැ! දළ ෙ�Áය 
�ෂ්පාදනෙය! Lයයට 11b කෘ| කා�dක �ෙෂේතෙv 
දායක:වය. එදා Lයයට 9�ව-10�ව [~& ෙසේවා �ෙෂේතෙv 
දායක:වය අද Lයයට 59b. ක�මා!ත �ෙෂේතෙv දායක:වය 
අද Lයයට 29කට, 30කට .තර ඇ.Kලා [ෙබනවා. එය ය+ 
පමාණයක ව�ධනය�. ඒ පමාණය අ� ෙවලා නැහැ තමb. වැ? 
ෙවලා [ෙබනවා තමb. හැබැb ඒ කමාc�ලවb. ෙසේවා 
�ෙෂේතෙv [ෙබන RලP �ෙෂේතය තමb පධාන ව!ෙ!, පබල 
ව!ෙ!. එbc: ර�ෂණ �ෙෂේතය අද Lයයට 20ක පමණ 
පගමනය;! ඉස්සරහට යනවා. එt �.ත ර�ෂණ  [ෙබනවා; 
ෙපොu ර�ෂණ [ෙබනවා; ඒ වාෙgම රථ වාහන ර�ෂණ 
[ෙබනවා. ඒවාෙv ලාභ ලබන ආකාරෙv ..ධ:වය� 
[ෙබනවා. ෙපොuෙ' ග:තාම ෙ+  ක�ඩාය+ 7ෙන!ම ඉ-Mයට 
යනවා.  
 

ග% �ෙයෝජP කාරක සභාප[7ම�, මා ෙ+ අවස්ථාෙ' 
.ෙශේෂෙය!ම තව: කාරණය� ෙකෙරt ඔබ7මාෙg අවධානය 
ෙයොH කරව!න බලාෙපොෙරො:7 ෙවනවා. මම වතාව�: ෙමය 
අය වැය .වාදෙvI ම7 කළා. ඊෙv ෙපෙ�දා ප:තරවල [~& 
කාරණාව� තමb, �ය අ»%�ෙ� accidentsවS! 2,400ෙදෙන� 
මැMලා [ෙබනවා ;යන එක. බලන  ෙකොට ඒ මැ%& අය ක»ද? 
පාෙ� පb! �ය අය ෙහව: pedestriansලාb. ඒ වාෙgම push 
bicycleවS! �ය අයb. ඒ අය තමb මැMලා [ෙබ!ෙ!. අෙ� 
රෙ� ර�ෂණ �ෙෂේතෙv �3ග: ර�ෂණ කමය� [ෙබනවා, 
Third-party insurance ;යලා. Third-party insurance 
;ය!ෙ! ඒ වාෙg d�p! ෙවcෙව! [ෙබන එක�. 
ෙපොෙහොස: අය උසා. �t! න� ;යලා අ»%u ගණන� �යාට 
පස්ෙසේ ඒ .�යට ව!- ග!නවා. ඒ පමාණය සමහර .ට Lයයට 
එක�ව: නැහැ. සංඛPා ෙKඛන නැ[ �සා මට ඒ ගැන ;ය!න 
·kව!කම� නැහැ. නH: ඒ මැෙරන d�p!, 7වාල වන අය,  
දහස් ගණන� º ඉස්�Mතාලවල ඉ!න අය ෙවcෙව! -ඒ Lය` 
ෙදනා ෙවcෙව!- රජය .යද+ කරනවා. වාහනය� හැ·ෙණො: 
"On the Spot" ;යන කමය යටෙ: පැය �පය� ඇ7ළත 
වාහනය repair කරලා සKS: හ+බ ෙවනවා. නH: අන7රට 
ප:º මcස්සයාෙg d�ය එ�ෙකෝ මහ මඟ [ෙබනවා; නැ:න+ 
ඉස්�Mතාලෙv [ෙබනවා. එෙහම: නැ:න+, අන7රට ප:º 
ෙකනා සදාකාSකව අංග .කල ෙවලා. ඒවා ගැන ෙසොයා බල!න 
·kව!කම� ඇ:ෙ: නැහැ. මා tත!ෙ! ෙ+ �3බඳව රජෙv 
අවධානය ෙයොH කර!න ඕනෑ ;යලාb. මා COPE එෙ� 
සභාප[ .�යට .ෙශේෂෙය!ම Insurance Board එෙ� 
සභාප[7dයෙග! ඉKලා L�යා ෙ+ ගැන අධPයනය� කරලා 
සාක�ඡාව� කර!න ;යලා. ඒ වාෙgම පා�Sෙ+!7ෙව! ප: 
කරලා [ෙබනවා කdDව�, ග%  . දයාර:න ඇම[7මාෙg 
සභාප[:වෙය!, accidents �3බඳව ෙසොයා බල!න. එ7මාෙg 
වා�තාව ෙහට අ��දා ෙවන ෙකොට පා�Sෙ+!7වට ඉ-Mප: 
කරනවා. ෙ+ Lය` කාරණා �3බඳ සාක�ඡාව� ඇ[ කර!න 
අ� බලාෙපොෙරො:7 ෙවනවා. ෙ+ සඳහා ය+ පමාණයක මැ-හ: 
>ම� අවශP ෙවනවා. ර�ෂණ වPාපාරය �ඳ වැෙටන 
ආකාරයටව:, ඔ»!ට පා� ලැෙබන ආකාරයටව: කටz7 
;<ම� ගැන ෙනොෙවb මා ;ය!ෙ!. ෙ+ ගැන ගැ�M! 
අධPයනය කරලා ය+ සහනය� ලබා Iම �3බඳ ෙසොයා බැxම 
අෙ� වග�ම�. ෙ+ .�යට මැෙරන අය ඔ�ෙකොම සාමානP 
d�ස්p.  
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ග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතා    
(மா��மி� அ0ர திஸாநாய/க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Third-party insurance ;යලා එක� [ෙබනවා ෙ!. 

ෙගව!ෙ! නැ�ද? 
 
ග% ?' �ණෙසේකර මහතා ග% ?' �ණෙසේකර මහතා ග% ?' �ණෙසේකර මහතා ග% ?' �ණෙසේකර මහතා     (மா��மி� >A �ணேசகர) (The Hon. DEW Gunasekara) 

Third-party insurance ;යලා [~ණාට ඒක ෙගව!ෙ! 

නැහැ. Third-party insurance එක යටෙ: ය!න ඕනෑ උසා.. 
අ»%u ගණන� උසා. ය!න ඕනෑ. උසා.යට යන අය බැ`ෙවො: 
ඒ �Mෙස! වැ? ෙකොටස� සKS �ක� [ෙබන අය. �[ඥෙයෝ 
අKලා ෙගන අ»%u ගණන� තැපලා �ය� ෙහෝ ග!නවා. නH: 
සාමානP d�හා ඒ �[ය ද!ෙ! නැහැ; ඒ ගැන ෙහොය!ෙන: 
නැහැ; ක»%ව: උපෙදස් ෙද!ෙන: නැහැ; එෙහම ය!ෙන: 
නැහැ. එවැ� පශ්නය� [ෙබනවා. එක පැ:ත;! බලන ෙකොට 
ර�ෂණ සමාග+වලට එක පාරටම ෙ+කට අත ගහ!න අමා%b. 
නH: ආ��ව� වශෙය! ෙ+ සඳහා අ`: ප[ප:[ය� 
ස+පාදනය ;<ම �3බඳව අ� ෙහොයලා බල!න ඕනෑ. 

.ෙශේෂෙය!ම National Insurance Trust Fund එක [ෙබනවා. 

Companies 22� [ෙබනවා.  ෙ+ Companies 22t ය+ 
දායක:වය� [ෙබනවා. ෙ+ ගැන ෙහොයා බල!න ඕනෑ. මා ෙ+ 
ගැන ·kK .�යට කථා කර!ෙ! ය+ �ගමනයකට බැහැලා 
ෙනොෙවb.  ෙ+ ග% සභාෙ' ෙදපැ:ෙ:ම ග% ම!aව%!ට මා 
ෙ+ ක%& ඉ-Mප: කර!ෙ! ෙ+ ගැන සලකා බල!නb. ෙ+ක 
බරපතළ පශ්නය�. අද එ!න එ!නම අන7% වැ?b. හැම දාම 

උෙ�ට �ව! .uSෙය! අෙ� SSP මහ:තයා ;යනවා, අද 

accidents වS! 10� මැ%ණා; 8� මැ%ණා ;යලා. හැම දාම 
වා�තාව� ෙදනවා. z�ධය කාලෙvI මැ%& ක��යෙg 
ලැbස්7ව� u!නා වාෙg හැම දාම උෙ�ට වා�තාව� ෙදනවා. ඒ 
මැෙරන අයට ;Lම ෙදය� ලැෙබ!ෙ! නැහැ. ඒ    අය    ර�ෂණය 

;<මට ෙසොයා බැxම� අවශPb. CompaniesවS! ;ය!න 

·kව! "අපට premium එක� ෙගව!ෙ! නැහැ; අපට ෙ+ක 
දරා ග!න බැහැ" ;යලා. මා tතන හැ�යට උසා. ය!ෙ! නැ7ව 

ෙවන: ම�ඩලය;! ෙහෝ tribunal එක;! ය+ �ශ්6ත 
Hදල� ෙහෝ ෙගව!න අ� ෙර�ලාL ෙගෙන!න ඕනෑ. 
.ෙශේෂෙය!ම ෙ+ක බලපා!ෙ! සමාජෙv පහළම තලෙv අයට. . . . 

ෙ+ අන7%වS! Lයයට 90� මැෙර!ෙ! පාෙ� ඇ.-න, push 

bicyclesවල යන අය. සංඛPා ෙKඛන අරෙගන බැ`ෙවො: ඒ බව 
ෙපෙ!.. ෙපොxLෙv [ෙබනවා ඒ සංඛPා ෙKඛන. අරෙගන 
බල!න, අtංසකම, අසරණම, u�ප:ම d�ස්p තමb  හැම දාම ඒ 
.�යට මැෙර!ෙ!. ෙවන: ෙකෙන� ඒ .�යට මැෙර!ෙ! 
කලා7ර;! තමb.  
 

ග% �ෙයෝජP කාරක සභාප[7ම�,  ර�ෂණ ක�මා!තය 
ඉතා ෙ'ගෙය! ලාභ ලබන වPාපාරය�. මා දැ�කා දළ ෙ�Áය 
�ෂ්පාදනෙය! Lයයට එකb දශම ගණන�ද ෙකොෙහේද ලාභ ලබා 
[ෙබනවා. හැම අ»%�ෙ�ම ර�ෂණ ක�මා!තෙv ව�ධනය� 
[ෙබනවා. -�! -ගටම ව�ධනය� [ෙබනවා. ග% සර: 
අH&ගම ඇම[7මා: ;'වා, ෙ+ ආයතනෙv HදK ෙවන: 
වPාපාරවල: ෙයදෙවනවා ;යලා. ඒ �සා ය+ පමාණය�, 

Lයයට �ය� ෙහෝ Trust Fund එකකට ෙහෝ ඇ7k කරලා 

accidents වS! මැෙරන d�ස්p ෙවcෙව!, 7වාල වන අය 
ෙවcෙව! යම� කළ z7b. ෙසෞඛP අමාතPාංශය ෙ+ අය 
ෙවcෙව! අ»%�දකට %�යK dSයන ගණන� වැය කරනවා. 
ඒ �සා ඒ අයට සහනය� ලබා Iෙ+ අවශPතාව� [ෙබන බව මා 
අවධාරණය කරනවා. HදK හා කම ස+පාදන අමාතPාංශෙය! ෙ+ 

ගැන ෙසොයා බැSය z7b. අ� COPE එක පැ:ෙත! ෙ+වා ගැන 
.ම�ශනය කරනවා. ග% දයාර:න මැ[7මාෙg සභාප[:වෙය! 
z7 කdDෙව! ෙ+ ස+බ!ධව වා�තාව� සකස් කර Iලා 
[ෙබනවා. අ� ඔ�ෙකෝම එක7 ෙවලා ෙ+ �3බඳව ය+ 
�ගමනයකට බැnම අවශPb. ෙමය ෙනොසලකා හැMය z7 

කාරණාව� ෙනොෙවb. ෙමොකද, ෙමය එ!න එ!නම ඉ-Mයට 
ව�ධනය වන පශ්නය�. 

 

Third party ;යන එක ක»%: ද!නවා. Third party 
;ය!ෙ!, 7!වන පා�ශ්වෙv අtංසක d�ස්p!ට. හැබැb ඒක 

[ෙබ!ෙ! වාහනය පාරට දම!න. Third party එෙ� හරය 

ෙමොක�ද? ඒක වාහනය� පාරට දමන licence එක. නH: ඒ 
අන7%වS! මැෙරන d�හා ගැනව:, 7වාල වන d�හා 
ගැනව: Lත!ෙ! නැහැ. ඒක පැරs, යK පැන· සංකKපය�. 
අදට ගැළෙපන ආකාරෙv සංකKපය� ගැන ෙසොයා බැxම 
අවශPb. අද ර�ෂණ වPාපාරය .ශාල වශෙය! ලාභ ලබන 
වPාපාරය� බවට ප: ෙවලා [ෙබනවා. ඒකට අ�: අවශP 
ෛධ�ය ෙදH. ඒෙ� ;Lම පශ්නය� නැහැ. නH: රජෙv 

මැ-හ: >ම ය+ පමාණයකට ෙ+කට අවශPb. National 

Insurance Trust Fund එෙ� HදK [ෙබනවා. එෙහම නැ:න+ 
HදK හා කම ස+පාදන අමාතPාංශෙය! ෙ+ ගැන අවධානය 

ෙයොH කර!න ඕනෑ. යට: �Mෙසb! ෙ+ accidents වS! 

අන7රට ප: වන පහළම සමාජෙv අයටව: fixed ගණන�ව: 

ෙද!න ඕනෑ. ෙසෞඛP අමාතPාංශය millions ගණන� වැය 
කරනවා ෙරෝහKවල ෙසේවාවලට; ෙබෙහ:වලට. ඒ �සා ෙ+ අය 
ෙවcෙව! ය+ පමාණයක Hදල� ලබා -ය z7b ;යන 
කාරණය ෙයෝජනා කර!න මා ෙ+ අවස්ථාව පා.�6 කරනවා.  
 

ග% �ෙයෝජP කාරක සභාප[7ම�, අද ඉ-Mප: කළ 
�ෙයෝග ෙදක පැහැ-S �ෙයෝග ෙදක�;  සරල �ෙයෝග ෙදක�; 
.වාදය� අවශP නැ[ �ෙයෝග ෙදක�. ර�ෂණක%ව� ෙලස 
Sයා ප-ං6 >ෙ+ HදK පමාණය ල�ෂ 5කට වැ? කරන එක එක 
�ෙයෝගය�. නH: ඊට වඩා වැදග: ව!ෙ! මා සඳහ! කළ 
කාරණය බව ඔබ7මාෙg අවධානයට ෙයොH කරd! මෙg වචන 
ස්වKපය අවස! කරනවා.  

 
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 2222....51515151]]]]    

ග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතා    
(மா��மி� அ0ர திஸாநாய/க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ග% �ෙයෝජP කාරක සභාප[7ම�, .ෙශේෂෙය!ම ර�ෂණ 

�ෙෂේතෙv [ෙබන ආයතන �3බඳව කරc ලබන පp .පරම, ඒ 
_යාවSය �3බඳව කරc ලබන අ¹�ෂණය ෙවcෙව! 
ෙර�ලාL ශ�[ම: ;<ම සඳහා ෙගනැ.: [ෙබන ෙ+ 
ෙයෝජනාව �3බඳව ·kK සාක�ඡාව� නැහැ. 

 

හැබැb  ජාතP!තර RලP සහෙයෝ¢තා අමාතP7මා L�යා 
න+ ෙහොඳb. මට එ7මාෙග! දැන ගත z7 ක%& ;tපය� 
[ෙබනවා. එක� තමb, එ7මා ;යන ර�ෂණ ම�ඩලය යටතට 
කෘ| ර�ෂණ ම�ඩලය ඇ7k වනවාද ;යන එක. ෙමොකද, එය: 
එt අ¹�ෂණෙv, එt පp .පරෙ+ කා�ය භාරය� බවට ප: 
ව!න ඕනෑකම [ෙබනවා. දැ! කෘ|කා�dක හා ෙගො.ජන ෙසේවා 
ර�ෂණ ම�ඩලය සහ සමාජ ආර�ෂණ ම�ඩලය ග:ෙතො: 
.ෙශේෂෙය!ම කෘ|කා�dක හා ෙගො.ජන ෙසේවා ර�ෂණ 
ම�ඩලය ෙ+ වන .ට බංෙකොෙලො: ෙවලා එt RලP ව:ක+ 
පමාණය ¸නP බවට ප: ෙවලා [ෙබනවා. එෙත� ෙමම 
ආයතනය ෙමොක�ද කෙළේ?  
 

දැ! L�ධ ෙවලා [ෙබ!ෙ! ෙමොක�ද, ග% �ෙයෝජP 
කාරක සභාප[7ම�? ෙමම කෘ|කා�dක හා ෙගො.ජන ෙසේවා 
ර�ෂණ  ම�ඩලය හරහාම තමb ෙගො. .ශාම වැDප: ලබා 
ෙදc ලැ~ෙ'. එතෙකොට ෙ+ එකට [~& ආයතනය�. ෙමම 
ආයතනය yට ෙපර [~ෙ� කෘ|ක�ම අමාතPාංශය ස7වb. 
නH: පp �ය කැ�න� ම�ඩල සංෙශෝධනෙvI එවැ� ෙබොෙහෝ 
වැදග: ආයතන ජනා�ප[වරයා යටතට ග!නවා වාෙgම ෙමම 
කෘ|කා�dක හා ෙගො.ජන ෙසේවා ර�ෂණ ම�ඩලය: HදK 
අමාතPාංශය යටතට ගc ලැ~වා, HදK අමාතPවරයා හැ�යට 
ජනා�ප[වරයා. තම!ෙg හැ!ෙද! තම!ටම ෙබදා ග:තා.  
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පා�Sෙ+!7ව 

පp �ය ජනවාM මාසය වන ෙකොට ෙමම .ශාම වැD� අරHදල 
ලබා ග!නා ලද ෙගො>! 91,793ෙදෙන� L�යා. එතෙකොට පp 
�ය ජනවාM මාසය වන ෙකොට ෙගො>! 91,793ෙදෙන� ෙමම 
අරHදලට දායක ෙවලා, ඔ»!ෙg වයස ස+¾�ණ »ණාට පpව 
.ශාම වැDප ලබා ග�dcb L�ෙv. නH: දැ! මාස 10කට වැ? 
කාලය� ගත ෙවලා [ෙබනවා. ජනවාM මාසෙv Lට ෙ+ ද�වා 
ඔ»!ට ;Lu ෙග>ම� කරලා නැහැ. ඒ .තර� ෙනොෙවb, ග% 
�ෙයෝජP කාරක සභාප[7ම�. ෙමම .ශාම වැDප ෙග>ම අ: 
tD වන ෙකොට    .ශාම වැDප ලබා ගැ�ම සඳහා pupක+ ලබන 
ලද �Mස තමb ෙ+ 91,793ෙදනා. හැබැb ජනවාM මාසෙv Lට ෙ+ 
ද�වා කාලය ගත වන ෙකොට අ`[! තව: 30,000ෙදෙන� 
ෙමම ෙගො. .ශාම වැDප ලබා ගැ�ම සඳහා තම!ෙg වයස 
ස+¾�ණ කර [ෙබනවා. එම �සා ආස!න වශෙය! ග:ෙතො: 
ෙගො>! 1,21,793ෙදන�ට ෙමම ෙගො. .ශාම වැDප මාස් පතා 
ලබා ගැ�මට tdකම [~ණා. හැබැb දැ! මාස 10� [ස්ෙසේ ෙ+ 
;Lu ෙගො.ය�ට ෙගො. .ශාම වැDප ලබා Iලා නැහැ. එතෙකොට  
ර�ෂණ ම�ඩලය ෙ+වා �3බඳව අ¹�ෂණය කරනවාද? ඒ 
�3බඳව ප<�ෂාවට භාජනය කරනවාද? ෙමම ෙගො. .ශාම වැD� 
අරHදල බංෙකොෙලො: ෙවලා, ෙගො. ජනතාවෙග! මාස 6කට 
වර� වාMක කපා ග!නවා, ග% �ෙයෝජP කාරක සභාප[7ම�. 
එය ආ��ෙව! I· ප[ලාභය� ෙනොෙවb. ෙගො. ජනතාව .L! 
ක!නෙය! ක!නයට, මාස හෙය! හයට ෙමම ෙගො. .ශාම 
වැD� අරHදල ෙවcෙව! තම!ෙg වාMක HදK ෙගවc ලැ~වා. 
එෙසේ වාMක HදK ෙගවලා, අ»%u 60 ස+¾�ණ »ණාට පpව 
ඔ»!ට �යdත පM- ෙගො. .ශාම වැDප ලබා -ය z7ව [~ණා. 
නH: දැ! මාස 10� [ස්ෙසේ ෙමම ෙගො. .ශාම වැDප ලබා Iලා 
නැහැ.  
 

ග% � ෙයෝජP කාරක සභාප[7ම�, ෙමම ෙගො. .ශාම වැDප 
ලබා Iම ෙවcෙව! දැ! කැ�න� ප�කාව� ඉ-Mප: කර 
[ෙබනවා. ඒ කැ�න� ප�කාෙව! ෙමොක�ද කර!ෙ!? මා ළඟ 
[ෙබනවා, එම කැ�න� ප�කාව. 2012.07.10වන දා -පp �ය ïS 
මාසෙv 10වන දා- HදK හා කම ස+පාදන අමාතPවරයා හැ�යට 
ජනා�ප[ මt!ද රාජප�ෂ මැ[7මා අ:ස! කර ඉ-Mප: කරන 
ලද කැ�න� ප�කාව මා ස7ව [ෙබනවා. ෙමම කැ�න� 
ප�කාෙව! ෙයෝජනා කර!ෙ! ෙමොක�ද? ෙ+ වන ෙකොට ෙගො. 
.ශාම වැDප ලබා ගැ�මට �යdතව L�න 1,21,793 ෙදනාටම 
ෙගො. .ශාම වැDප ලබා ෙනොIමට:, ඒ වාෙgම තවම: .ශාම 
වැDප ලබා ෙනොග!නා, එෙහ: ෙගො. .ශාම වැDපට දායක > 
L�න ල�ෂ 9කට ආස!න ෙගො. ජනතාවෙg .ශාම වැD� කමය 
Hkම�!ම අ: tDව!න: ෙමb! ෙයෝජනා කරලාb 
[ෙබ!ෙ!.  
 

ග% �ෙයෝජP කාරක සභාප[7ම�, ආ��ව ෙවන ෙවන 
ඒවාට ෙකෝ� ගණ! HදK නාස්[ කරනවා. අමාතPව%!ෙg 
වාහන dල I ග!න, කා�යාල dල I ග!න, .ෙදස් සංචාරවලට 
dSයන දහස් ගණ! වැය කරනවා. නH: ෙ+ රෙ� ජා[ක 
�ෂ්පාදනයට වැදග: කා �ය භාරය� ඉD කරන, ෙ+ රටට අවශP 
වන RSක ආහාර �ක �ෂ්පාදනය කරලා ෙදන, ඒ ෙවcෙව! ෙ+ 
මහ ෙපොෙළොව: එ�ක -වා රා�ය ෙනොබලා හැ�ෙපන, තම!ෙg 
ශමය, දහ?ය ෙ+ මහ ෙපොෙළොවට ව�රන අෙ� රෙ� ෙගො. 
ජනතාව අද අභාගP ස+ප!න ත::වයකට HÀණ Iලා 
[ෙබනවා. ඒක තමb ඔ»!ට td > [~& ෙගො. .ශාම වැDප 
Hkම�!ම ක�පාu ;<ම; එය Hkම�!ම නවතා දැyම. පp �ය 
මැ[වරණය ආස!නෙvI ·ව: ප:වල �D ·රවලා දැ!>+ 
දමලා, අcරාධ·ර -ස්��කයට �tKලා ෙගො. .ශාම වැDප ය3 
ලබා ෙදනවාය ;යලා �ඩා �ඩා HදK එක7 කර· ෙච� ප: 
�පය� ෙබදා Iලා [ෙබනවා. හැබැb ඒ ;Lව� ඔ»!ට අb[ -
td- ෙගො. .ශාම වැDප ලබා Iම�  ෙනොෙවb. දැ! ෙ+ කැ�න� 
ප�කාෙව! ෙයෝජනා කර!ෙ! ෙමොක�ද? ෙමම ෙගො. .ශාම 
වැD� ෙයෝජනා කමය Hkම�!ම නතර කර!නb. ඒක තමb 
ෙයෝජනාව. ෙගො. .ශාම වැD� ෙයෝජනා කමය Hkම�!ම නතර 
කරලා, ඔ»!ට Iමනාව� ෙගවලා ෙගො. .ශාම වැD� ෙයෝජනා 
කමෙය! ඔ»! ඉව: කර!නb  ෙයෝජනා කර!ෙ!.   

ග% �ෙයෝජP කාරක සභාප[7ම�, ෙ+ පා�Sෙ+!7ව 
�ෙයෝජනය කරන ෙබොෙහෝ �Mස් ඒ ෙගො. ජනපදවල ෙගො. 
ජනතාවෙg ඡ!ද අරෙගන තමb ෙමතැනට ඇ.Kලා 
[ෙබ!ෙ!. හැබැb ඔ»! �ෙයෝජනය කරන ම!aව%, 
ඔ»!ෙg ½!u ½රණ ග!නා කැ�න� ආයතනය තම! බලයට 
ප: කරන ලද ෙගො. ජනතාව �3බඳව අරෙගන [ෙබන ½!uව 
 ෙමොක�ද? ඉ-Mප: කර [ෙබන කැ�න� ප�කාව ෙමොක�ද? 
අcමත ෙවලා [ෙබන කැ�න� ප�කාෙ' [ෙබ!ෙ! 
ෙමොක�ද? ෙගො. .ශාම වැD� ෙයෝජනා කමය Hkම�!ම 
අ:tDවලා  ෙගො. .ශාම වැD� ෙයෝජනා කමයට දායක ෙවලා 
[ෙබන ෙගො. ජනතාව ෙවcෙව! ය+ Iමනාව� ලබා Iලා ෙගො. 
.ශාම වැD� ෙයෝජනා කමය වසා දම!නb. [බාධා ;<ම�] ඔ', 
;ය!න ග% �ෙයෝජP ඇම[7ම�.  
 

ග% ෙරෝහණ -සානායක මහතාග% ෙරෝහණ -සානායක මහතාග% ෙරෝහණ -සානායක මහතාග% ෙරෝහණ -සානායක මහතා 
(மா��மி� ேராஹண திசாநாய/க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 

ෙගො. .ශාම වැDප ෙකෙසේ ෙවත:, ඔබ7මා ඔෙහොම ;'වාට 
පp �ය කාලෙv  අcරාධ·රය, ෙපොෙළො!න%ව, අ+පාර වැ� 
-ස්��කවල ෙගො. ජනතාවට ජනා�ප[7මා ෙපොෙරො!u »& 
.�යට  .ශාම වැDපට: වඩා ව!- HදK ලබා Iමට කටz7 
කරලා [ෙබනවා. ඒක ඉතාම පැහැ-Sb.  

 
ග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතා    
(மா��மி� அ0ர திஸாநாய/க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම7මා ෙ+ ෙමොනවාද ;ය!ෙ!? [බාධා ;<ම�] වා? 

ෙව!න ග% �ෙයෝජP ඇම[7ම�.  
 
ග% �ෙයෝජP කාරක සභාප[7ම�, ෙ+ වාෙg යම� ;යන 

ෙකොට ඒක ෙහොð! ෙ:%+ ග!න බැMව, එt [ෙබන හරය 
ෙහොð! ෙ:%+ ග!න බැMව ඔෙහේ ෙමතැන නැlට නැlට 
ෙමොන ෙමොනවා හM ;යලා එය ල�& දමා ගැ� ම සඳහා [ෙබන 
කලාව� ෙලස කKපනා කරන ම!aව%!ෙg හැL<ම �3බඳව 
අප එතර+ කලබල .ය z7 නැහැ. මා ෙ+ ;ය!ෙ! -[බාධා 
;<ම�] ඔබ7මා ෙපො�ඩ� ඉ!නෙකෝ. මා ඉතා පැහැ-S ෙලසම 
;ය!ෙ! ෙ+කb. �ශ්6ත ෙලස මාLකව   ෙගො. .ශාම වැD� 
ෙයෝජනා කමයට දායක »&, �යdත පM- කK �%& 
1,21,793� වන ෙගො>!ට මාLකව %�යK 1,000 ෙහෝ 1,000ට 
අ� ෙගො. .ශාම වැDප� ලබා ෙදc ලැ~වා. ජනවාM මාසෙv Lට 
ඒක කපලා. දැ! ෙම7මා ;යනවා ෙගො>!ට ඊට වඩා වැ?ෙය! 
යම� ෙදනවා `. වැ?ෙය! යම� ෙනොෙවb I· එක ෙද!ෙන: 
නැහැ. ඒකb පශ්නය. ෙමොනවාද ෙ+ ;ය!ෙ!? ෙගො. ජනතාව 
�ශ්6ත ෙලස ෙගො. .ශාම වැD� අරHදලට දායක ෙවලා  කK 
�%ණාට පpව මාLකව තම!ට ලැෙබන �ශ්6ත Iමනාව ෙ+. 
ඒක දැ! නතර කරලා [ෙබ!ෙ!.  
 

ග% ෙරෝහණ -සානායක මහතාග% ෙරෝහණ -සානායක මහතාග% ෙරෝහණ -සානායක මහතාග% ෙරෝහණ -සානායක මහතා 
(மா��மி� ேராஹண திசாநாய/க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 

ග% ම!a7ම�, ඒෙ� ය+ අසා�ථක >ම� ඇ[.  

ග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතා    
(மா��மி� அ0ர திஸாநாய/க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අසා�ථක >ම� ඇ[ ;යලා එෙහම නතර කර!න ·kව!ද? 

අසා�ථක >ම� ඇ[ >ම ෙහේ7 ෙකොට ෙගන එය නතර කර!න 
බැහැ. ෙ+ 1,21,000� වන ෙගො. ජනතාව -දැනට .ශාම වැ Dප 
td ෙගො. ජනතාව- .ශාම වැDපට දායක ෙවලා [ෙබන නව 
ල�ෂයකට ආස!න ෙගො. ජනතාව  ක!නෙය! ක!නයට -
මාස හෙය! හයට- ෙමම ෙගො. .ශාම වැDප ෙවcෙව! දායක 
HදK සැපzවා. මාස හෙය! හයට ඔ»!ෙග! ෙගො. .ශාම 
වැDපට දායක HදK කපා ග:තා. එෙහම කපා ෙගන ඉවර ෙවලා 
ඔ»!ට  වයස අ»%u 60 ස+¾�ණ »ණාට පpව ඔ»!ට  ෙගො. 

815 816 

[ග% අcර -සානායක   මහතා] 
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.ශාම වැDප ලබා Iමට �යdතව [ෙබන .ට එය අසා�ථක »ණා 
;යලා නතර කරනවා `. ග% ෙරෝහණ -සානායක �ෙයෝජP 
ඇම[7මා ;යනවා ඒෙ� අසා�ථක >ම� ඇ[ `. ඉ[! 
අසා�ථක >ම� ඇ[ ;යලා අර ෙගො. ජනතාවට ෙමොක�ද 
කර!ෙ!? ඔ»! ක!නෙය! ක!නයට වාMක HදK ලබා Iලා 
[ෙබනවා ෙ!. දැ! අ[ග% ජනා�ප[ මt!ද රාජප�ෂ මැ[7මා 
2012 හ:වැ� මාසෙv 10වැ� දා ඉ-Mප: කර [ෙබන කැ�න� 
ප�කාව ෙමොක�ද?  ඒ කැ�න� ප�කාෙව! ෙයෝජනා කර!ෙ! 
ෙගො. .ශාම වැD� ෙයෝජනා කමයට දායක »ණ අයට ෙපො? 
ෙපො? Iමනාව� Iලා ෙගො. .ශාම වැD� ෙයෝජනා කමය 
Hkම�!ම අ: tDව!නb.  

 

හැබැb ඒ ෙගො. .ශාම වැDප td ෙගො. ජනතාව: එ�ක 
කෘ| ර�ෂණ ම�ඩලය එකඟතාවකට ආවා. මම ෙ+ ර�ෂණ 
�3බඳ පශ්නෙvI ඒ ගැන: අහනවා. ෙගො. .ශාම වැDපට    දායක 
»& ෙගො. ජනතාව: එ�ක කෘ| ර�ෂණ ම�ඩලය 
එකඟතාවකට ආවා. නH: දැ! ඒ එකඟතාව �ඳලා. ඒ �සා දැ! 
ඒ අදාළ වැDප, අදාළ Iමනා ෙගො>!ට ලැෙබ!ෙ! නැහැ. ෙ+ 
ර�ෂණ ම�ඩල ය    ඒ ෙවcෙව! ග:7 _යාමා�ගය ෙමොක�ද? 
ර�ෂණ ම�ඩලය ඒක අ¹�ෂණය කර!න ඕනෑ. ඒක ෙනොකර 
ෙමතැන ෙර�ලාL පනවලා, ෙමතැන �[ පනවලා, ෙමතැන 
හරබර කථා පව:වලා වැඩ� නැහැ.  

 
�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP�ෙයෝජP කාරක සභාප[7මා කාරක සභාප[7මා කාරක සභාප[7මා කාරක සභාප[7මා    (���களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�க�) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair? 

 
ග% nග% nග% nග% n....NNNN. . . . ර:නායක මහතා ර:නායක මහතා ර:නායක මහතා ර:නායක මහතා     
(மா��மி� சீ. பி. ர�நாய�க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake)  

I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now 

take the Chair. 

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

 
අන7%ව �ෙයෝජPඅන7%ව �ෙයෝජPඅන7%ව �ෙයෝජPඅන7%ව �ෙයෝජP කාරක සභාප[7මා Rලාසනෙය! ඉව:  කාරක සභාප[7මා Rලාසනෙය! ඉව:  කාරක සභාප[7මා Rලාසනෙය! ඉව:  කාරක සභාප[7මා Rලාසනෙය! ඉව: 

»ෙය!»ෙය!»ෙය!»ෙය!, , , , ග% අKහා� ඒග% අKහා� ඒග% අKහා� ඒග% අKහා� ඒ....එ�එ�එ�එ�....එ+එ+එ+එ+. . . . අසව්� මහතා HලාසනාXඪ .යඅසව්� මහතා HලාසනාXඪ .යඅසව්� මහතා HලාසනාXඪ .යඅසව්� මහතා HලාසනාXඪ .ය....    அத�பிற�, ���களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�க� அ�கிராசன�தினி�� அகலேவ, மா#$மி� அ%ஹா' ஏ.எ).எ*. அ+வ�  அவ�க�  தைலைம வகி�தா�க�. 
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

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

 
ග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතා    
(மா��மி� அ�ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබ7මාෙg ·! සඳ වැ� HÀණ බලා ෙගන කථා කර!න 

ලැNම: භාගPය�.  

 
RලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!a7මා7මා7මා7මා    (தைலைமதா��   உ"#பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 
ෙකොb තර+ ස!ෙතෝෂද අහ!න:. 

ග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතාග% අcර -සානායක මහතා    
(மா��மி� அ�ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, දැ! ර�ෂණ ආයතන 

අ¹�ෂණය ;<ම සඳහා ෙර�ලාL ශ�[ම: කර ග!නවා. ඒ 
ෙර�ලාL ශ�[ම: කර ග!නා ලද    ර�ෂණ ම�ඩලය    
කෘ|කා�dක හා ෙගො.ජන ර�ෂණ ම�ඩලය ෙවcෙව! 
අරෙගන [ෙබන �යවර කවෙ�ද ;යලා ග% ඇම[7මා ෙ+ 
පා�Sෙ+!7ව දැcව: කරc ඇතැb ;යා මා බලාෙපොෙරො:7 
වනවා.  

 

ඊ ළඟට, ෙ+ දවස්වල ම7 > [ෙබන ගැට`ව� �3බඳව, 
HදK අමාතPාංශයට අදාළ ක%& �පය� �3බඳව ෙ+ 
පා�Sෙ+!7ෙ' ම7 කර!න  කැමැ[b.  
 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, අෙ� රෙ� ෙ�Áය ආදාය+ 
ෙදපා�තෙ+!7ව ෙ+ පා�Sෙ+!7ෙව! ස+මත කරලා [ෙබන 
�[ ප[පාදන අcව, බu ෙග.ය z7 ·�ගලය!ෙග! ..ධ බu 
අය කර ගැ�+ කරෙගන යනවා. හැබැb, මෑත කාලෙv ඉඳ! 
අ%ම ·uම වැඩ� ෙවලා [ෙබනවා. ;M ��, ;M ආñත 
�ෂ්පාදන සහ  තව: �ෂ්පාදන ගණනාව� ෙබදා ෙදන පධාන 
ආයතනය� අෙ� රෙ� [ෙබනවා, "ෙෆො!ෙ�රා" ;යලා. ෙ�Áය 
ආදාය+ ෙදපා�තෙ+!7ව ෙ+ ෙෆො!ෙ�රා ආයතනයට දැc+ 
Iලා [~ණා, ෙ+ කාලය 7ළ තම!ෙg �ෂ්පාදන ෙකො�චර 
ෙබuවාද ;යලා .ස්තර ෙද!න ;යලා. ෙ�Áය ආදාය+ 
ෙදපා�තෙ+!7ව එවැ� ඉKxම� කළාට පpව,  ෙෆො!ෙ�රා 
ආයතනය බැðලා L�නවා, ඒ ඒ ෙවෙළද ආයතන ෙවත තම! 
ෙබදා හMන ලද �ෂ්පාදන පමාණ �3බඳ වා�තාව� ෙ�Áය 
ආදාය+ ෙදපා�තෙ+!7වට ලබා ෙද!න. ඒ අcව දැ! ෙ�Áය 
ආදාය+ ෙදපා�තෙ+!7ව ස7ව [ෙබනවා, ෙෆො!ෙ�රා 
ආයතනෙv �ෂ්පාදන ෙ+ කාලය ඇ7ළත �මන �මන කඩවලට 
ෙකොපමණ පමාණය� ලබා u!නාද ;යලා. 2011 ජනවාM 
මාසෙv Lට 2012 අ»%�ෙ� සැ�තැ+බ� මාසය ද�වා කා�7 
හතකට අදාළ වා�තාව� ෙෆො!ෙ�රා ආයතනය ෙ�Áය ආදාය+ 
ෙදපා�තෙ+!7වට ලබා Iලා [ෙබනවා. දැ! ඒ වා�තාෙ' 
සඳහ! කඩවල න+ සහ S�නය අදාළ ෙ�Áය ආදාය+ 
ෙදපා�තෙ+!7ෙ' ඒ ඒ ශාඛා ෙවත යවලා [ෙබනවා.  yගHෙ' 
ශාඛාවට යවලා [ෙබනවා. ය�කල ශාඛාවට යවලා [ෙබනවා. 
අcරාධ·රෙv ශාඛාවට යවලා [ෙබනවා. ඒ .�යට  රට ·රා     
[ෙබන ෙ�Áය ආදාය+ ෙදපා�තෙ+!7ෙ' ශාඛාවලට ෙමම 
ෙෆො!ෙ�රා ආයතනය .L! ෙබදා හMන ලද �ෂ්පාදන, ඒවා 
ග!නා ලද ·�ගලය! සහ  කඩ tdක%ව!ෙg නාම ෙKඛනය� 
යවලා [ෙබනවා.  

 

දැ! ෙ�Áය ආදාය+    ෙදපා�තෙ+!7ෙ' �ලධාM මහ:ව% 
තH!ෙg ආයතනයට ලැ~& නාම ෙKඛනය ෙකොටස්වලට කඩා 
ග!නවා. �ලධාM! 20� ඉ!නවා න+ ඒ �ලධාM! .L ෙදනා 
තම!ට ආ· නාම ෙKඛනය ෙකොටස්වලට කඩා ග!නවා. 
උදාහරණය�  ;'ෙවො:, ග+පහ ආñත ෙ�Áය ආදාය+ 
ෙදපා�තෙ+!7 කා�යාලයට හාරදහසකට ආස!න නාම 
ෙKඛනය� ඇ.Kලා [ෙබනවා. දැ! එt ඉ!න �ලධාM! අතර    
ෙමම හාරදාෙහේ නාම ෙKඛනය ෙබදා ග!නවා. එෙහම 
ෙබදාෙගන ෙමම �ලධාM! අර එ� එ� කඩ tdයාට ෙවලාව� 
-I තම!ෙg ආයතනයට කැඳවනවා. කැඳවලා ඔ»!ෙග! 
අහනවා, "ඔබ ආදාය+ බu ෙග'ෙ'  ෙකො�චරද" ;යලා.  
එතෙකොට ඔ»!ෙg ආදාය+ බu ලබා Iෙ+ S�ෙKඛන ඉ-Mප: 
කරනවා. 
 

ෙ�Áය ආදාය+ ෙදපා�තෙ+!7ව ;යනවා, "නැහැ, අප ස7ව 
ෙෆො!ෙ�රා ආයතනය ලබා I· .ස්තර [ෙබනවා,  ඔබ ෙ+ 
කා�7ෙ' ඒ ආයතනෙv �ෂ්පාදන ෙම�චර අරෙගන [ෙබනවා." 
;යලා.  එෙහම ;යලා ෙෆො!ෙ�රා ආයතනය .L! ඒ 
කඩtdයාට ලබා ෙදන ලද �ෂ්පාදනවල වා�තාව� ඉ-Mප: 
කරනවා. ඔ»!  �ඩා  කඩtdෙයෝ. 2011 HK කා�7ෙ' ෙහෝ 
2012 HK කා�7ෙ'  වා�තා ෙහෝ ගණ! tල» ඔ»! ස7ව 
නැහැ. ඔ»! සාමානP කඩtdය!. RලාසනාXඪ ග% 
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පා�Sෙ+!7ව 

ම!a7ම�, ඒ කඩtdය! කැඳවලා ෙමොක�ද ෙ+ �ලධාM! 
කර!ෙ!? ෙෆො!ෙ�රා ආයතනෙය! dලI ග:ත භා�ඩවල 
ව�නාකම වාෙg පස් �ණය� ඒ කෙ� ෙවෙළඳ ෙපොළ �MවැDම 
;යලා ඇස්තෙ+!7 කරනවා! ෙ+ක හMම ·uම වැඩ�. සමහර 
තැ!වල ඒ වාෙg පස් �ණය� ;යලා ඇස්තෙ+!7 කරනවා. 
සමහර තැ!වල ඒ වාෙg හතර �ණය� ;යලා ඇස්තෙ+!7 
කරනවා. RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම� උදාහරණය� හැ�යට 
ග:ෙතො:, 2011  ජනවාM මාසෙv %�යK ල�ෂය� ව�නා 
ෙෆො!ෙ�රා ආයතනෙv �ෂ්පාදන ය+ ෙකෙන� අෙළ. කරලා 
[ෙබනවා න+, ෙ�Áය ආදාය+ ෙදපා�තෙ+!7ෙ' �ලධාM! 
;යනවා, "ඔබ ෙෆො!ෙ�රා ආයතනෙv භා�ඩ .�ණලා 
[ෙබනවා, %�යK ල�ෂයක. ඒ �සා ඔබෙg Hk �MවැDම ඒක 
පෙහ! වැ? කරලා බලනවා." ;යලා. එතෙකොට Hk �MවැDම 
%�යK ල�ෂ පහb. ඊට පස්ෙසේ  2011 ඉඳ! ඒ %�යK ල�ෂ 
පහටම බu ගහනවා. සහන කාලය� ෙලස දැ! එb! කා�7 
ෙදක� අb! කරලා [ෙබනවා. දැ! කා�7 හෙත!, කා�7 
ෙදක� අb! කරලා කා�7 පහකට නැවත නැවත බu ගහන 
ත::වයකට ප: ෙවලා [ෙබනවා. එෙහම ත::වය� ඇ[ 
කෙළේ ඇb ;යලා ග% HදK ඇම[7මා ෙ+ පා�Sෙ+!7වට 
;ය!න ඕනෑ. ෙෆො!ෙ�රා ආයතනය බැÍ L�නවා, ෙ�Áය 
ආදාය+ ෙදපා�තෙ+!7ව ඉK`වාම තම!ෙg �ෂ්පාදන අෙළ. 
කරන ලද අෙළ. ජාලෙv .ස්තර ෙද!න. ඒ අcව ඔ»! ෙ�Áය 
ආදාය+ ෙදපා�තෙ+!7වට තම!ෙg අෙළ. ජාලෙv .ස්තර 
u!නා. ඔ»!ෙg ;M ��, බට�, ෙයෝග� සහ අෙන�: �ෂ්පාදන 
ෙකොපමණ පමාණය� .;&නාද යන ක%& �3බඳ සමස්ත 
වා�තාව� ෙ�Áය ආදාය+ බu ෙදපා�තෙ+!7වට ඔ»! ලබා 
u!නා. ෙ�Áය ආදාය+ ෙදපා�තෙ+!7ව ඒ කඩtdය!ෙg 
S�නය සtත ලැbස්7  තH!ෙg ශාඛාවලට යවනවා. ඊට පස්ෙසේ 
එ� එ� කඩtdයා ෙග!වලා ෙෆො!ෙ�රා ආයතනෙය! 
අරෙගන [ෙබන බ�වල ව�නාකම වාෙg පස් �ණයක  
�MවැDම� ගණනය කරලා බu ගහනවා. ෙ+ ආ��ව ෙමොක�ද 
ෙ+ කරd! L�!ෙ!? සාමානP �ඩා -pk ප!නෙv- LKලර 
කඩtdෙය�ටව:,  �යdත පM- බu ෙගවලා [ෙබන සාමානP 
LKලර කඩtdෙය�ටව: අද ෙ+ ත::වෙය! ගැළෙව!න බැM 
ත::වය�  ඇ[ [ෙබනවා. ඒ �සා සමහර අයෙg බu ඔ»!ෙg 
ආදායමට වඩා වැ? ෙවලා [ෙබනවා. සමහ%!ට බu ෙගව!න: 
L�ධ ෙවලා [ෙබනවා. සමහ%!ට තම!ෙg ලාභයට වඩා වැ? 
බ�ද� ෙගව!න L�ධ ෙවලා [ෙබනවා.  

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, මා ද!නා තරd! HදK 

අමාතPවරෙය� ෙ+ පා�Sෙ+!7ෙ' හMයටම නැහැ. ඇ:තටම 
ඒ තන7ර �ෙයෝජනය කර!ෙ! ක»ද ;ය!න ද!ෙ!: නැහැ. 
�ෙයෝජP HදK ඇම[7මා හැ�යට ඉ!ෙ! ¢තාංජන �ණව�ධන 
මැ[7මා. එ7මා අපට ෙ+ පා�Sෙ+!7ෙ'I ද;!නව: නැහැ.  
RලP කටz7 �3බඳව තමb ආචා�ය සර: අH&ගම ඇම[7මා 
ඉ!ෙ!.  එ7මා  HදK කටz7 භාර ඇම[ ෙනොෙවb,  RලP 
කටz7 භාර ඇම[. එ7මා තමb ජාතP!තර RලP අරHදලටb, 
ෙලෝකය වෙ� [ෙබන රටවලටb �tKලා රෙ� ආ�Îකය 
�3බඳව හප හපා ;ය!න  ඉ!න ඇම[7මා. නH: අද එ7මා: 
ෙමතැන නැහැ.  

 
ෙෆො!ෙ�රා ආයතනය ෙ�Áය ආදාය+ ෙදපා�තෙ+!7වට 

[ෙබන �තPc�ල  බැÍම උපෙයෝ¢ ෙකොටෙගන, ඒ ආයතනෙv 
වා�තා අරෙගන ෙ�Áය ආදාය+ ෙදපා�තෙ+!7ව හැම 
කඩtdෙය� පp පසම හඹා යd! ෙමවැ� _යාදාමය� ආර+භ 
කර!න ෙහේ7 »ෙ� ෙමොක�ද ;යලා අපට දැන ග!න අවශPb. 
ක%ණාකරලා ෙ+ පා�Sෙ+!7වට ඒ �3බඳව ;ය!න. 
සාමානP කඩtdයා ෙ+ �සා .ශාල uෂ්කරතාවකට ප: ෙවලා 
[ෙබනවා. RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ඒ �සා ෙ+ �3බඳව 
ෙ+ පා�Sෙ+!7වට වහාම ක%& ඉ-Mප: කර!න ඕනෑ.  

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, මා  ම7 කරන ඊළඟ ක%ණ 

ෙමයb. ෙ+ පා�Sෙ+!7ෙ' ෙබොෙහෝ කාලය� අ� ෙ+ පශ්නය 

�3බඳව ක%& ඉ-Mප: කරලා [ෙබනවා. .ෙශේෂෙය!ම BTT 

එක ඉව: කර· දවෙසේ Lට ෙ+ පා�Sෙ+!7ෙ' අ� ෙ+ �3බඳව 
හඬ නඟලා [ෙබනවා. .�! .ට ෙ+ පා�Sෙ+!7ෙ'I  
.ප�ෂෙv ම!aව%! ෙ+ �3බඳ පශ්නය� ම7 කරලා 
[ෙබනවා. ෙමොක�ද? ඒ තමb පළා: සභා 7ළ ෙසේවය කරන ලද 
පළා: ආදාය+ �ලධාM!ෙg පශන්ය. දැ! ඒ පශ්නයට  [ෙබන 
.සjම ෙමොක�ද? අ�: එ�ක එකට .ශ්ව.දPාලවල ඉෙගන 
ග:ත, ආදාය+  �ලධාM! හැ�යට කටz7 කරන .ශාල �Mස� 
ඉ!නවා. අද ඔ»!ට ඔ»!ෙg T;යාව �3බඳව ස්ථාවරභාවය� 
නැහැ. ඔ»!ෙg උසස්>+ �3බඳව ස්ථාවරභාවය� නැහැ. ඒ 
.තර� ෙනොෙවb, ඔ»!ට අද කා�ය භාරය�� නැහැ. ෙමොක�ද 
ෙ+ කරd! [ෙබ!ෙ!? ෙ+ රෙ� .ශ්ව.දPාලවS ! ඉෙගන 
ෙගන, .ශාල දැc+ ස+භාරය� එක7 කර ග:ත �Mස්, ෙ�Áය 
ආදාය+ ෙදපා�තෙ+!7වට �ක� වැ? කැමැ:ෙත! �ය �Mස් 
පpව පළා: ආදාය+ ෙදපා�තෙ+!7වට අcz�ත කළා. නH: 
ඒ අදාළ බu ඉව: කළාට පස්ෙසේ ඔ»! අද රාජකාMය� නැ[ 
�Mස් බවට ප: ෙවලා [ෙබනවා.  

 
දැ! ෙ+ පා�Sෙ+!7ෙ' .�! .ට .ප�ෂෙv ම!aව%! 

ෙ+ �ලධාM! �3බඳව ග!නා ½රණය ෙමොක�ද ;යලා අහලා 
[ෙබනවා. ඒවා ග% සර: අH&ගම ඇම[7මාට "ජ+~ පශ්න" 
ෙව!න ·kව!. එ7මා ;ය!ෙ! ෙ+වා ජ+~ කඩන පශ්න `. 
එ7මාට ෙ+වා ජ+~ පශ්න »ණාට, ෙ+වා තමb රෙ� ඇ:ත 
පශ්න. ෙ+ වාෙg පශ්නය� ගැන කථා කරන .ට එ7මා 
;ය!ෙ! ජ+~ පශ්න ;යලා. ජ+~. ෙපො? ෙපො? ජ+~. �� 
ජ+~ පශ්න `. කKපනා කරලා බල!න. දැ! අ� අහ!ෙ! ෙ+ 
�ලධාM! ස+බ!ධෙය! අරෙගන [ෙබන _යා මා�ගය 
ෙමොක�ද ;යලාb. අද ෙමොක�ද L�ධ ෙවලා [ෙබ!ෙ!? අද ඒ 
�ලධාM!ට අ`: රාජකාMය� Iලා. අද ඒ අයට H�දර බu 
ෙසොය!න, ඔ�· Sයා ප-ං6 ගාස්7වල බu ෙසොය!න Iලා. 
සාමානPෙය! අ� ද!නවා, ඉඩම� Àවමා%ෙ'I ඒ Àවමා% වන 
HදS! Lයයට 4ක බ�ද� ෙග.ය z7b ;යලා.  

 
සාමානPෙය! අbයා ෙකෙන� නං�ට ඉඩම� .�ණන .ට,   

%�යK ල�ෂ 10� ව�නවා »ණ:, නං�ට t!දා ඒ ඉඩම 
.�ණ!ෙ! ල�ෂ 3කට වාෙg Hදලකටb, RලාසනාXඪ ග% 
ම!a7ම�. ෙ+ �ලධාM! %�යK  ල�ෂ 3කට ඉඩම ග:7  
නං�ව කැඳවනවා. දැ! ඒ අයට කර!න ෙවන job එක� නැහැ 
ෙ!. පළා: ආදාය+ ෙදපා�තෙ+!7ෙ' �ලධාM! නං�ව 
කා�යාලයට කැඳවනවා. කැඳවලා අහනවා, අbයා »ණ: නං�ට 
%�යK ල�ෂ 3කට ෙ+ ඉඩම ෙද!න බැහැ. ෙ+ පෙ�ශෙv 
ඉඩ+වල ව�නාකම අcව ෙ+ ඉඩෙ+ ව�නාකම %�යK  ල�ෂ 
10b. එෙහමb ;ය!ෙ!.  ඒ �සා ල�ෂ 10ටම Lයයට 4� බu 
ෙගව!න ;යනවා. ෙකොෙහොමද එෙහම කර!ෙ!? ඒ ගcෙදc 
ෙව!ෙ! තම තම!ෙg කැමැ:තට. %�යK ල�ෂ 50� ව�න 
ඉඩම� ක»% හM Tව�ලා ල�ෂ 20කට ෙද!න ·kව!. තව: 
ෙකෙන� හ-L HදK අවශPතාව� �සා %�යK  ල�ෂ 50� 
ව�නා ඉඩම� ල�ෂ 30කට ෙද!න ·kව!. තව: ෙකෙන� 
%�යK ල�ෂ 50� ව�නා ඉඩම� tතව:කම �සා ල�ෂ 20කට 
ෙද!න ·kව!. තව: ෙකෙන� %�යK ල�ෂ 50� ව�නා 
ඉඩම� ඥා[කම �සා ල�ෂ 15කට ෙද!න ·kව!. එතෙකොට 
ඉඩෙ+ dල ½රණය ෙකෙර!ෙ! .�ණන ෙක නා සහ dලI  
ග!නා ෙකනා අතර. ඒ ½රණය වන dලට අcව තමb Lයයට 4 
බ�ද ගහ!න ඕනෑ.  

 
නH: දැ! ෙමොක�ද කර!ෙ!? දැ! ඉඩම Sයා ප-ං6 

කර!න ය!න ෙපර පළා: ආදාය+ ෙදපා�තෙ+!7ෙ' 
�ලධාM! ඉඩම ග:7 ෙකනාව කැඳවනවා. කැඳවලා ;යනවා, 
ෙ+ පෙ�ශෙv ෙ+ ඉඩම %�යK ල�ෂ 20� ෙව!න බැහැ, ෙ+ 
පෙ�ශෙv ෙ+ ඉඩෙ+ ව�නාකම %�යK  ල�ෂ 50b, ඒ �සා 
ල�ෂ 50ටම බu ෙගව!නය ;යලා. ෙකොෙහේව: ඉ!න 
�ලධාMෙය� ඒක ½රණය කර!ෙ! ෙකොෙහොමද? ඒක ද!ෙ! 
ඉඩම .�ණ· ෙකනාb, ඉඩම ග:7 ෙකනාb. ඒක ඒ අයෙg 
අb[ය. එෙහම නැ:න+ ආ��ව ෙමොක� ෙහෝ කමයකට රෙ� 
ඉඩ+ ඇස්තෙ+!7 කරලා [ෙබ!න ඕනෑ. එෙහම කර!ෙ! 
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නැ:න+ ඉඩම .�ණන ෙකනා ..ධ ෙහේ7 මත ෙවනස් 
ගණ!වලට ඉඩම .�ණ!න ·kව!. ඒ �සා ෙ+ පා�Sෙ+!7ව 
දැcව: ෙනොෙකොට, ෙ+ පා�Sෙ+!7ව පනවන �[, ෙ+ 
පා�Sෙ+!7ව ස+මත කරන �[ තම තම!ට ඕනෑ ඕනෑ .�යට 
ඕනෑ ඕනෑ ෙවලාවට උපෙයෝ¢ කර ග!නා ත::වය� ෙ! ෙ+ 
ඇ[ ෙවලා [ෙබ!ෙ!.  

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�,  කෘ|කා�dක හා ෙගො.ජන 

ර�ෂණ ම�ඩල පනත ෙ+ පා�Sෙ+!7ෙ' ස+මත කළ 
පනත�. ඒ පනත අcව [ෙබන ෙර�ලාL උKලංඝනය කරd! 
තමb ෙගො. .ශාම වැD� අරHදල අ:    tෙට'ෙ'. RලාසනාXඪ 
ග% ම!a7ම�, බu �3බඳ පන: ෙ+ පා�Sෙ+!7ෙව! 
ස+මත කරලා [ෙබනවා. ඊට පටහැ�ව තමb ෙෆො!ෙටරා 
ආයතනෙය! ග!නා ලද අෙළ.ක%ව!ෙg ලැbස්7ව අcව බu 
ගහ!න පට! අරෙගන [ෙබ!ෙ!. ඉඩම� ඍÚව අෙළ. 
;<ෙ+I අය කළ z7 බ�ද ෙ+ පා�Sෙ+!7ෙව! ස+මත කරලා 
[ෙබනවා. ඒක උපෙයෝ¢ කර ෙගන තමb තම! කැමැ[ ගණන 
ෙවcවට ඔ»! කැමැ[ ගණනට බ�ද ගහ!න හද!ෙ!. දැ! 
පා�Sෙ+!7ෙව! ස+මත කරන �[, ෙ+ පා�Sෙ+!7ව 
ස+මත කරන ෙර�ලාL තම!ට ඕනෑ .�යට අ�ථ කථනය 
;<ෙ+ ත::වයට අද HදK හා කමස+පාදන අමාතPාංශය ප: 
ෙවලා [ෙබනවා. ඒ ෙවන අ! කවර�ව: �සා ෙනොෙවb. 
ජනතාව මත අndත බu ගහd!, හැම එකකටම බu ගහd! ෙ+ 
ප!න ප!නා ය!ෙ! ෙවන ෙමොනවාව: �සා ෙනොෙවb. 
තH!නා!ෙසේලාෙg ආ�Îකය අද ප:ෙවලා [ෙබන තැන �සා. 
තව uරට: ජනතාව මත අndත ෙලස බu ගහ!ෙ! නැ[ව, තව 
තව: ..ධ ව�ගෙv බu ගහ!ෙ! නැ[ව, තව තව: ජනතාව 
 ඩනයට ප: කර!ෙ! නැ[ව තH!නා!ෙසේලාට ෙ+ ආ�Îකය 
ෙගන ය!න ·kව!කම� නැහැ. ඒ �සා තමb අද දවL! දවස, 
ස[ය� පාසා, ..ධ ව�ගෙv ෙයෝජනා ඉ-Mප: කරd! ජනතාව 
මත අndත බu පැට>ෙ+ සැලැස්මකට තH!නා!ෙසේලා අව½�ණ 
ෙවලා [ෙබ!ෙ!. ඒ �සා ඒ �3බඳව අවධාරණය කරන අතර, 
.ෙශේෂෙය!ම ග%  HදK හා කමස+පාදන අමාතP7මා:, ග% 
HදK හා කමස+පාදන �ෙයෝජP  අමාතP7මා:, ජාතP!තර 
RලP සහෙයෝ�තා ඇම[7මා: ෙ+ සභාෙ' ෙනොමැ[>ම �3බඳව 
කනගාDව පළ කරd!, ෙකෙසේ ෙවත: ෙ+ ක%& �3බඳව 
එ7ම!ලාෙg  අදහස් ඉ-Mප: ;<ම� කරා. ;යා 
බලාෙපොෙරො:7 ෙවd! මම නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්7[b. 

 
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 3333....16161616]]]]    

ග% ෙරෝහණ -සානායක මහතා ග% ෙරෝහණ -සානායක මහතා ග% ෙරෝහණ -සානායක මහතා ග% ෙරෝහණ -සානායක මහතා ((((පපපපවාහන �ෙයෝජPවාහන �ෙයෝජPවාහන �ෙයෝජPවාහන �ෙයෝජP    

අමාතPඅමාතPඅමාතPඅමාතP7මා7මා7මා7මා))))    (மா��மி� ேராஹண திசாநாய�க - ேபா��வர�� பிரதி அைம�ச�) 
(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 

Transport) 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ඔබ7මා Rලාසනෙv L�න 

ෙ+ ෙවලාෙ' .ෙශේෂෙය!ම 2000 අංක 43 දරන ර�ෂණ 
ක�මා!තය .�ම: ;<ෙ+ පනත යටෙ: හj!වා ෙදන �ෙයෝග 
ස+බ!ධව වචන ස්වKපය� කථා ;<මට අවස්ථාව ලැNම ගැන 
මම ඉතාම ස7D ෙවනවා. 
  

.ෙශේෂෙය!ම  ර�ෂණ වPාපාරය අද ෙ+ රෙ� ඉතාම වැදග: 
වPාපාරය� බවට ප: ෙවලා [ෙබනවා. එක පැ:ත;! එය 
වPාපාරය� ෙනොව, ජනතාවට සහන සලස!න�. හ-L ආපදා 
ත::වය!වලI, බලාෙපොෙරො:7 ෙනොවන ආකාරයට  හ-L 
කරදර පැdෙණන අවස්ථාවක,   Mය  අන7ර� L�ධ »ණ 
අවස්ථාවක, එෙහම නැ:න+ හ-L �!න� ඇ[ »ණ අවස්ථාවක, 
ය+ ආකාරය;! �.තයට බලපාන අන7ර� L�ධ »& 
අවස්ථාවක, ෙ�ෙපොළ ස+බ!ධෙය!, බ� භා�ඩ  පවාහනෙvI 
අද ෙ+ ර�ෂණ වPාපාරය   ඉතාම වැදග: තැන� ග!නවා. 
ඕනෑම රට� ආ�Îක වශෙය! ස්ථාවර ෙවd! ඉ-Mයට යන 
ෙකොට, ඒක ෙප!වන කැඩපත හා සමානb, ෙ+ ර�ෂණ 

වPාපාරය. මම tතනවා, රට� Áඝෙය! -z& ෙවd! ඉ-Mයට 
යාම: එ�ක ඒ රෙ� ස්ථාවර:වය, ආ�Îක ත::වය ෙප!වන 
කැඩපත� වශෙය! ර�ෂණ වPාපාරය හj!ව!නට ·kව!. 
ෙලෝකෙv ෙබොෙහෝ -z& රටවK ග:තාම ර�ෂණය: එ�ක 
බ�ධ »& -අcගත »&- �.ත තමb ඒ රටවල [ෙබ!ෙ!. 
ආෙරෝගPශාලාවකට �යාම ෙසෞඛP ර�ෂණය ෙව!න ·kව!, ඒ 
අය ර�ෂණය: එ�ක එකට බැj& �.ත ගත කරනවා. හැබැb, 
අෙ� රෙ� ර�ෂණ වPාපාරය -හා බැ`වාම අද: Lයයට 80� 
පමණ ර�ෂණය ෙවලා නැහැ. Lයයට 20� පමණ තමb 
ර�ෂණය හMයට පා.�6 කර!ෙ!. ඒ �සා තව: Lයයට 80ක 
වපසMය� - ඉඩ�- ර�ෂණෙv [ෙබනවා. ර�ෂණ ෙv M�තය� 
[ෙබනවා. අපට ෙ+ M�තය ·රවා ග!න ·kව! න+ , M�තය 
·රවd! ඒ 73! ෙ+ රෙ� ල�ෂ 200� වන ජනතාව හැම 
ෙකෙන�ම - ෙ+ අයෙග! Lයයට 80� 90�,නැ:න+ Lය` 
ෙදනාම - ර�ෂණය: එ�ක ස+බ!ධ කර!න ·kව! න+ ඒ 
අයෙg �.ත ෙබොෙහොම යහප: කර!න හැ;යාව [ෙබනවා 
;යන .ශ්වාසය අප 7ළ [ෙබනවා. ඒ �සා අද ෙ+ ර�ෂණ 
ක�මා!තය වඩා: .�ම: කළ z7b.  

 
අෙ� රෙ� අවසරල: ර�ෂණ සමාග+ 22� පමණ 

[ෙබනවා. සමහර.ට ඉ-M කාලෙvI ඒක තව වැ? ෙව!න 

·kව!. ර�ෂණ policies  පව:වා ෙගන යන අයට; ඒ ර�ෂණ 
tdය! අන7රකට ප: »ණ අවස්ථාවකI  ඔ»!ට ඒ HදK ලබා 
Iම ඉතාම වැදග: ෙවනවා. එය ර�ෂණ සමාගෙ+ 
ස්ථාවර:වයට: වැදග: ෙවනවා. එය රාජP අංශෙv ර�ෂණ 
සමාගම� ෙව!න ·kව!. ෙපෞ�ගSක අංශෙv ර�ෂණ 
සමාගම� ෙව!න ·kව!. සමහර.ට රාජP අංශය හා 
ෙපෞ�ගSක අංශය එකට බැj& ර�ෂණ සමාගම� ෙව!න 
·kව!.  ඒ ර�ෂණ සමාගෙ+ [ෙබන ශ�[ම:භාවය අද දවෙසේ 
ඉතාම:ම වැදග: ෙවනවා ;යා මම .ශ්වාස කරනවා.  

 
පp �ය �යං සමය ගැන අ� කKපනා කෙළො:, ග% අcර 

-සානායක ම!a7මා ;'ව .�යට ඒ �යං සමෙv කෘ|කා�dක 
හා ෙගො.ජන ෙසේවා  ර�ෂණ ම�ඩලෙv ය+ ය+ අසා�ථක>+ 
L�ධ »ණා  අ� දැ�කා. එෙහම අසා�ථක>+ L�ධ »ණාය ;යන 
එකට �37ර� වශෙය! ෙනොෙවb, මම ෙ+ කථා කර!ෙ!. 
.ෙශේෂෙය!ම සංෙ'I රාජP නායකෙය� වශෙය! අ[ග% 
මt!ද රාජප�ෂ ජනා�ප[7මා  ඒ ස්ථානවලට �tKලා 
��%වලට බැහැලා, ඒ ෙගො. ජනතාවෙg පශ්න ෙ:%+ අර 
ෙගන ඒ ෙගො. ජනතාවට L�ධ »& හා�ය �3බඳව ඉතාම 
ෙහොð! දැකලා, බලලා ඒ Lය` ෙ�වK සඳහා  ෙගො>!ට ව!-  
ලබා ෙද!න     අවශP �යවර ග:තා.  ඒක ර�ෂණ සමාගම;! 
.ය z7 ෙදය�. හැබැb, එතැ�! එහාට �tKලා ෙ+ රෙ� HදK 
හා කමස+පාදන  අමාතPවරයා වශෙය! එ7මාට [~ණ 
වග�ම:, රාජP නායකයා වශෙය! එ7මාට [~ණ වග�ම: 
ඉෂ්ට කර!න එ7මා කටz7 කළා. ඒක ඡ!දය පදන+ කර ග:ත 
ෙදය� ෙනොෙවb. අ� දැ�කා ෙ!. එදා .ප�ෂ නායක7මා ;'වා 
ඒ අයට ෙම�චර� ෙගව!න, ෙම�චර� ෙගව!න ;යලා. 
එෙහම ;'වා. එෙහම ෙගව!න ;'ව: නැත: රාජP නායකයා 
වශෙය! එ7මා ඒ කටz7 කරනවා. මහා ගංව7ර� ඇ[ »ණාම 
d�ස්p!ෙg ෙකො�ට ෙම�ට, ෙපො: ප:, ව7රට ගසා ෙගන 
යනවා. ඒ මහා ගංව7ර කාලෙv අS: ගස් උඩ මැ%ණා. දැ! 
නැවත: ව�ෂාව ඇ[ ෙවලා [ෙබනවා. �යඟෙvI:, 
ගංව7ෙ�I:, p3 pළ ෙôI:  ස්වාභා.ක .ප: Lu »ණ අවස්ථා 
[ෙබනවා. .ෙශේෂෙය! අෙ� රෙ� ඒවා අ�b.  

 

නH: ෙලෝකෙv ෙබොෙහෝ රටවK ෙදස බැ`වාම ර�ෂණය 
ඔ»!ට නැ7වම බැM අතPවශP ෙදය� බවට ප: ෙවලා 
[ෙබනවා. සාමානP �.තෙvI ර�ෂණය අතPවශP අංගය� 
බවට ප: ෙවලා [ෙබනවා. හැබැb,  අපට: ඒ ෙ� කර!න 
·kව! න+, හැම ෙකනාටම ර�ෂණය ෙව!න ·kව! න+ අද 
වාෙg දවසක අෙ� රටට ඉතාම වැදග: ;යා අ� කKපනා 
කරනවා. ර�ෂණෙv .ශ්වාසය තැNමට න+ ඒ ර�ෂණ සමාග+ 
�Lයාකාරෙය!  ඒ අයෙg වග�ම ඉෂ්ට කළ z7b.   ර�ෂණ 
සමාග+වල  ස්ථාවර:වය �3බඳව, ඔ»!ෙg RලP ශ�[ය 
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පා�Sෙ+!7ව 

�3බඳව කKපනා ;<ම ඉතා වැදග:. ඔ»!ෙg RලP ශ�[ය 
එ�ක ඔ»!ෙg ස්ථාවර:වය  රටට, ජනතාවට,  ර�ෂණ 
tdක%වාට .ශ්වාසදාµ ෙලස ලබා Iම සඳහා රජය  ෙමම 
�ෙයෝග ෙගන ඒම ඉතාම ෙහොඳ වැදග: අවස්ථාව� ෙලස අප 
ද;නවා.   

 
පවාහන අමාතPාංශය භාර �ෙයෝජP ඇම[වරයා වශෙය! 

කටz7 කරන �සා මා ද!නවා, ෙ+ රෙ� �ර!තරෙය!  වාහන 
අන7% L�ධ ෙවන බව. ඒ ;ය!ෙ! �ෙරෝද රථය ෙව!න 
·kව!; ටැ�ටරය ෙව!න ·kව! ඒ වාෙgම බස් රථ ෙව!න 
·kව!. ෙ+ රෙ� ෙපෞ�ගSක අංශෙv බස් රථ 22,000� .තර 
[ෙබනවා. රාජP අංශෙv බස් රථ 5200� පමණ [ෙබනවා. u+Mය 
ෙසේවය [ෙබනවා.  පp �ය 2012.01.01  Lට 2012.08.31 ද�වා 
මාස අට� 7ළ මාරක Mය අන7% 1496�,   බරපතළ 7වාල Mය 
අන7% 3465�, pk 7වාල Mය අන7% 9026�, අලාභ පමණ� 
Lu º Mය අන7% 11,591� Lu > [ෙබනවා. ය+ ආකාරයක 
අන7ර� L�ධ වන .ට අ!න ඒ ෙවලාවට ර�ෂණ සමාග+ 
ඉ-Mයට ඇ.: ඒ අන7රට ප: »& අයට  L�ධ »& හා�ය, 
පා�ව -ෙ�ෙපොළ හා�ය ෙව!න ·kව!- මකා ෙද!න කටz7 
;<ම ඉතාම වැදග: ෙවනවා. ඒ �සා ෙ+ �[<[ අණපන: 
ෙගන ඒම පමණ� ෙනොෙවb  ෙ+වා ශ�[ම: ;<ම: -z& 
ෙවd! පව[න රටකට ඉතාම වැදග:.  

 
අ� .ශ්ව ග+මානය� 7ළ �ව: ව!ෙ!.    ම¢    පවාහනය, බ� 

භා�ඩ පවාහනය, �ෂ්පාදනය, ඒ වාෙgම .ශාල ෙගොඩනැlS 
ඉ-;<+, ෙ+ ෙ�වK ඔ�ෙකොම �ර!තරෙය!    _යා:මක වන 
.ට මා tත!ෙ! ෙ+ හැම ෙදය�ම ර�ෂණය කර [Nම ඉතාම 
වැදග: ෙවනවා ;යාb. ඒ 7ළ ලාභය� dස� පා�ව� ;Lව�ට 
L�ධ ව!ෙ! නැහැ. එතැන .ය z7 කාරණාව තමb .ෙශේෂෙය! 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ෙ+ ර�ෂණ සමාග+ 
�යමාකාරෙය! කටz7 ;<ම. වාහනයක 7! වන පා�ශ්>ය 
ර�ෂණය [ෙබනවා. 7! වන පා�ශ්>ය ර�ෂණයට �යාම 
සමහර ෙවලාවට tdක% එතැනI කැමැ:ත� ද�ව!ෙ! නැහැ, 
උසා.යට ඒ වාෙg තැ!වලට ය!න. එවැ� මඟ හැ<+ �සා 
third-party insurance policy එක� [ෙබන ෙවලාවකI ය+ 
ය+ අසාධාරණක+, අකටz7ක+ L�ධ ෙවනවාය ;යන එක 
ජනතාව ය+ ය+ අවස්ථාවලI කථා කරනවා. ඒ �සා 7!වන 

පා�ශ්>ය ර�ෂණ �.pමකI - third-party insurance policy 
එකකI-  මම tතන හැ�යට අර අෙ� ?' �ණෙසේකර අමාතP7මා 
;'වා වාෙg ඔ»!ට ලැ�ය z7 ෙ�වK ලබා ෙද!න �[<[ 
පැන>ම, ෙරෝහKගත »ණ: ඔ»!ට ලැ�ය z7 ෙ�වK ලබා 
ෙද!න �[<[ පැන>ම ඉතාම වැදග: ෙවනවා.   -. නැ�ම 
වැඩසටහන ස+බ!ධව ඊෙv ෙපෙ�දා  පා�Sෙ+!7ව 7ළ, 
පළා: සභා 7ළ කථා කළා. -. නැ�ම වැඩ සටහන යටෙ:, 
සමෘ�� වPාපාරය යටෙ: අද ඉතාම:ම ෙහොඳට ර�ෂණ 
වPාපාරය _යා:මක ෙවනවා. අද ෙ+ රෙ� ඉ!න අ� 
ආදාය+ලාö ජනතාවට ෙරෝහKගත >මකI -නකට  ය+;L 
Hදල� ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙgම ලැෙබන පළHවන ද% ස+පත 
සඳහා Hදල� ලබා ෙදනවා. ඒ  ඔ»! ශ�[ම: කර!න, .�ම: 
කර!න.  ඒ වාෙgම ය+ �ෙවස් tdෙය� ෙහෝ ෙවන: ෙකෙන�  
dය �යෙහො: ඒ සඳහා අවශP කටz7 කර!න: ර�ෂණ 
වPාපාරෙය! ව!- ෙග>ම� කරනවා.  ඒ වාෙg වැඩ 
�3ෙවළවK ෙබොෙහොමය� [ෙබනවා. ර�ෂණ වPාපාරෙය! 
පමණ� ෙනොෙවb, ඊට අමතරව ෙ+ රෙ� ෙ�÷ය අමාතPාංශ 
එෙහම නැ:න+ ෙදපා�තෙ+!7 හරහා: ෙමවැ� ර�ෂණ වැඩ 
�3ෙවළවK _යා:මක ෙවනවා. ¹වර අමාතPාංශය හරහා:, � 
ලංගම u+Mය ෙදපා�තෙ+!7ව හරහා:,  සමෘ�� 
ෙදපා�තෙ+!7ව හරහා: ෙ+ වාෙg ෙනොෙය� ආකාරෙv 
ර�ෂණ කම ෙ+ රෙ� ඇ[ කර [ෙබනවා.  

  
.ෙශේෂෙය!  ෙ+ ර�ෂණ කම  -හා බැ`වාම  අ� ද;නවා 

ෙපෞ�ගSක අංශෙv ෙ'වා,  රාජP  අංශෙv ෙ'වා �.ත ර�ෂණ 

හා  �.ත ර�ෂණ ෙනොවන ර�ෂණ වශෙය! ව�ග ෙදක�  
[ෙබන බව. �.ත ර�ෂණ ෙනොවන ර�ෂණ කමයට �� 
ර�ෂණය, ෙසොර ස7%  �ය ර�ෂණය, p3  pළං හා� ආ- 
වශෙය! ෙනොෙය�: ර�ෂණ කම ඇ7ළ: වනවා.  ඒ �සා  අද 
අෙ� රට යන ෙ'ගය -හා බැ`වාම අංග ස+¾�ණ ර�ෂණයක 
tdක%ෙව� >ම ඉතා වැදග: ෙවනවා.  අද  අපට ෙ+ රෙ� 
�දහෙසේ කටz7 කර!න ·kව! zගය� ඇ[ ෙවලා [ෙබනවා. 
�ෂ්පාදනය 73! අ`: zගය� ඇ[ ෙවලා [ෙබනවා. ග% ?'  
�ණෙසේකර ඇම[7මා ;'වා වාෙg භා�ඩ හා  ෙසේවා ගැන 
කKපනා කරනෙකොට  අද ෙ+ රෙ� ෙසේවා  අංශෙv Lයයට 59�   
ඉස්සරහට ඇ.Kලා [ෙබනවා. ඒ වාෙgම රාජP අංශෙv  
ෙසේවකය! �ර!තරෙය! u+Mය, බස් MයවS! ගමනාගමනය 
කර!නට ෙයොH ෙවලා [ෙබනවා.  ක�මා!ත ශාලාෙ' ඉ!න 
ක+ක%වාෙg පට! ෙ+ හැම ෙකෙන�ෙgම ආර�ෂාව 
සැපµම: අෙ� වග �ම� ෙවනවා. ෙපෞ�ගSක අංශෙv ෆැ�ටM 
tdය!, ක�මා!තක%ව!, ක�මා!තශාලා tdය!, රාජP 
ආයතන ෙසේවකය! ආI ෙ+ හැම ෙකෙන�ම ර�ෂණය ෙකෙරt 
ෙපොළඹවා  ෙ+ රෙ�  හැටප! ල�ෂය� වන ෙපෞ�ගSක අංශෙv 
ෙසේවක මහ:ව%!ට  ය+;L ආකාරයක ර�ෂණෙv ප[ලාභ 
ලබා ෙද!නට අවශP වැඩ �3ෙවළ සකස් ;<ම: අෙ� වග�ම� 
ෙවනවා. 

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�,  සමහර අය ෙ+වා ෙ�ශපාලන 

නPාය පත යටෙ: දමා ෙගන කටz7 කරනවා.  ෙ+ රෙ� එ�තරා 
zගයක,  ඒ ෙ�වK ෙවනස් ෙවd! පව[න අවස්ථාවක මt!ද  
රාජප�ෂ ජනා�ප[7මා බලයට පැdøෙම!  පp වග;ව z7 
නායකෙය� වශෙය!  රාජP අංශය ෙයොH කරෙගන රාජP අංශය 
හරහා ෙ+ ර�ෂණ වPාපාරය _යා:මක කළා. ඒ �සා අද 

ර�ෂණ සමාග+ අතර ෙහොඳ තරගය�  - competition එක�-  
ඇ[ ෙවලා [ෙබනවා. එක  පැ:ත;! රජෙය! ඒ සඳහා 
සහෙයෝගය ෙදනෙකොට තව පැ:ත;! ර�ෂණ සමාග+ අතර 
තරගය�  ඇ[ ෙවලා [ෙබනවා. ඒ තරගෙv වාLය ලැෙබ!ෙ! 
ෙ+ රෙ� ජනතාවටb.  අද අ� ද;නවා,  පාෙ�I  Luවන හ-L 

වාහන අන7% ස+බ!ධෙය!  VIP ආI ෙනොෙය�:  ආකාරෙv 
න+වS! හj!වන ර�ෂණ කම [ෙබන බව. සමහර .ට 

accident  එක ෙනොදැක »ණ: HදK ෙගවන තරමට අද ර�ෂණ 
සමාග+ ඉ-Mයට �t! [ෙබනවා. ෙ+ 73! මා ද;!ෙ!  
ර�ෂණ සමාග+ අතෙ� තරගය� ඇ[ ෙවලා ඒ තරගෙv ප[ලාභ  
ජනතාවට ලබා Iෙ+ වැඩ �3ෙවළ� _යා:මක ෙවන බවb.   

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, පÀ �ය zගෙv �.ත  

ර�ෂණ  වා�|ක ආදායම ගැන බැ`ෙවො:  2007 I %�යK 
dSයන 20,706b,  2008 I  %�යK dSයන 23,613b,  2009 I 
%�යK dSයන 24,005b,   2011 I  %�යK dSයන 35,181b.  
ඒ වාෙgම දළ ජා[ක �ෂ්පාදනයට ර�ෂණ ක�මා!තෙv 
දායක:වය බැ`ෙවො:  2007 I Lයයට 1.45b, 2008 I Lයයට 
1.32b, 2009 I Lයයට 1.19b, 2010 I Lයයට  1.18b, 2011I 
Lයයට 1.2b. ෙ+ ආI වශෙය! ර�ෂණෙv ප[ලාභ ජනතාවට 
ලබා ෙද!නට අෙ� රජය කටz7 කර [ ෙබනවා. ඒ වාෙgම 
ආපදා කළමනාකරණය  -හා බැ`ෙවො: ආපදාවකI  ර�ෂණය 
ඉතා වැදග: ෙවනවා. රටවK ෙදක� අතර  ෙකෙරන භා�ඩ 
පවාහනෙvI ර�ෂණය ඉතා වැදග: ෙවනවා.  අෙ�  රටට භා�ඩ 
ආයාත කරනෙකොට ආයාතක%ට ර�ෂණෙය! ෙබොෙහොම 
ප[ලාභ ලැෙබනවා. මා tත!ෙ! ය+ ආකාරයක  
.ශ්වස�යභාවය�: ඇ[ ෙවනවා.   ෙ+ ර ෙ�  [ෙබන බu සහන 
යටෙ: ආෙයෝජකෙය�  �ටරට;! භා�ඩ ෙග!වනවා න+    
වරාෙv Lට තම!ෙg ක�මා!ත ශාලාවට ඒ බ� �ක 
ෙගෙනනක+ ර�ෂණ  සමාගම ඒ වග�ම දරනවා. zෙරෝ ය 

රටවලට �යාම,  ර�ෂණ card එක: එ�ක �ව: ෙවන d�p! 
අ� ද;නවා. ෙසෞඛP ර�ෂණෙය! ප[ලාභ ග!නෙකොට 

ෙරෝහලට  �යාම  ර�ෂණ card එක ෙද!න අවශPb.  මම tතන 
හැ�යට අෙ� රෙ�: ඒ ත::වය ඇ[ කර!න  ඕනෑ.  මම 
;ය!ෙ! නැහැ, අ� ර�ෂණෙය!ම �ව: .ය z7b ;යා.   
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2012 ඔ�ෙතෝබ�  24 

ර�ෂණය ශ�[ම: ;<ම 7ළ ඒ සෑම ෙකෙන�ටම තම! 
එ�ක තම!ෙg අ+මා, තා:තා ඉ!නවා වාෙg .ශ්වාසය� ඇ[ 
ෙවනවාය ;යන එක: අ� ඉතාම පැහැ-Sව පකාශ කර!න ඕනෑ. 
ඒක තමb ඇ:ත. ඒක තමb යථා�ථය. ඒක තමb ෙ+ රෙ� 
ර�ෂණෙv [ෙබන පාෙයෝ�ක බව. කථාව� [ෙබනවා  නPාය 
ක�පරකට වැ?ය පාෙයෝ�ක:වය මංචා?ය� ව�නවාය ;යලා. 
ඒ පාෙයෝ�ක:වය: එ�ක �ව: >ෙ+I, ඒ පාෙයෝ�ක:වය: 
එ�ක කටz7 ;<ෙ+I ර�ෂණ වPාපාරය වඩා: ශ�[ම: ;<ම 
ඉතාම වැදග: වනවා.  ¹වර ජනතාව ෙව!න ·kව!, 
ක�මා!තක%ව! ෙව!න ·kව!, ෙගො>! ෙව!න ·kව! ෙ+ 
අය ෙවcෙව! ඉතාම වැදග: අණපන: ෙගනැKලා අ� ඒවා 
ස+මත කරනවා. අපට වැරu& අවස්ථා [ෙබ!න ·kව!. 
කෘ|ර�ෂණ හා ෙගො.ජන ෙසේවා ර�ෂණ ම�ඩලෙv ය+ 
ආකාරයක අසා�ථක >ම� [ෙබ!න ·kව!. හැබැb ඒක 
ගැට`ව� කර ෙනොෙගන, ඒෙ� අ: දැ�+, ඒෙ� [ෙබන 
u�වලතාව! ෙහොඳට ෙ:%+ අරෙගන ඊට වඩා ශ�[ම: ර�ෂණ 
කමෙ'දය� සකස් ;<ම තමb අද අපට අවශP ෙවලා 
[ෙබ!ෙ!. ඒ �සා අ[ග% ජනා�ප[7මාෙg නායක:වෙය! 
"මt!ද 6!තන ඉ-M දැ�ම" ප[ප:[ පකාශනය 7ළ ෙ+ රෙ� 
ර�ෂණය 73! වඩා: ආර�ෂණය� සtතව �ව: වන 
ජනතාව� �t ෙවනවා. ඒ වාෙgම .ෙ�ශවS! ෙ+ රටට ඇI එන 
සංචාරකය!ට: ර�ෂණ කමය� අවශPb. අ� දැ�කා, ඊෙv 
n�Mෙv Lංහ පාදය අසල ය+ ආකාරයක Lu >ම� ෙවලා [ෙබන 
බව. ඒ වාෙgම පp �ය දවසක ෙමරටට පැds ෙකොMයාc 
ජා[කය! ෙදෙදෙන�ට අ�& වැIෙ+ L��ය� වා�තා »ණා. 
ස්වාභා.ක .පතකI ඇෙර!න අෙන� සෑම අවස්ථාවකIම  ෙ+ 
රෙ� [ෙබන ආර�|තභාවය �3බඳ වග�ම ෙලෝකයට -
ජාතP!තරයට- ෙද!න ·kව! .�ෙv වැඩ �3ෙවළ� 
ර�ෂණය: එ�ක අද ෙ+ රට 7ළ _යා:මක ;<ම ඉතාම 
වැදග: ෙවනවා.  

 

සංව�ධනය ෙව!න ෙව!න සංව�ධනය: එ�ක ර�ෂණය 
ඉ-Mයට යනවා. ර�ෂණෙv ප[ලාභ ලැෙබනවා.  ඒ ප[ලාභ 
ජනතාවට ෙබI යන ආකාරය ඉතාම වැදග: ෙවනවා. 
අ� ·kව! තර+ උ:සාහ කර!ෙ! ආපදාව! අවම කර 
ග!නb. මම �ෙයෝජP ඇම[වරයා වශෙය! කටz7 කරන 
පවාහන අංශෙv  Lය` කටz7වලI එක පැ:ත;! අෙ� 
ප[ප:[ _යා:මක කරන ගම! ආපදාව! අවම කර ග!න, 
ආපදාව� ෙනො> කටz7 කර!න අවශP Lය` කටz7 රජය 
මl! ලබා I [ෙබනවා. මම tතන හැ�යට ඒක එක පැ:ත;! 
ර�ෂණයට ලබා ෙදන ෙලො� ශ�[ය�. ය�තල පහpක+ වැ? 
-z& ;<ම, නව තා�ෂණ කමෙ'දය! ෙ+ රට 7ළ _යා:මක 
;<ම, pබසාධන _යාවS! ෙ+ රෙ� _යා:මක ;<ම යනාI ෙ+ 
Lය` ෙ�වK 73! ආපදාව! අවම කරෙගන ෙ+ රට ඉස්සරහට 
ෙගන යාම තමb වැදග: ෙව!ෙ!. RලාසනාXඪ ග% 
ම!a7ම�,  රාජP අංශෙv ර�ෂණ සමාග+ ෙව!න ·kව!, 
ෙපෞ�ගSක අංශෙv ර�ෂණ සමාග+ ෙව!න ·kව! ය+ 
ආකාරයක ආපදාවකට ල� ෙවන තැනැ:තාට සහ ඔÀෙg ප»ලට 
සහනය� ලබා Iම තමb ඉතා වැදග: ෙව!ෙ!.   
 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, අ� ඉස්ෙසKලා ;ය· .�යට 
ඡ!දෙvI පමණ� ෙනොෙවb, රාජP නායකෙය� වශෙය! 
මt!ද රාජප�ෂ ජනා�ප[7මා සහ රජය හැම ෙ'ලාවකම 
ජනතාව ෙවcෙව! ඉතාම සංෙ'Iව තම!ෙg වග�ම ඉෂ්ට කර 
[ෙබනවා. එ7මා දැන ග:තා, කෘ| ර�ෂණ හා ෙගො.ජන ෙසේවා 
ර�ෂණ ම�ඩලය    ය+ ආකාරයක u�වල ත::වයකට ප: »& 
බව. අ!න ඒ ෙ'ලාෙ'I සංෙ'I රාජP නායකෙය� වශෙය! 
ඉස්සරහට ඇ.Kලා ඊට වඩා වැ? ප[ලාභ ඒ ෙගො. ජනතාවට 
ලබා ෙද!න එ7මා අවශP කටz7 කළා. ඒක තමb රාජP 
නායකෙය�ෙg වග�ම. අ� දැ�කා, 2011 ව�ෂෙvI මහා ගං 
ව7ර� ගැ`වා. ඒ ගං ව7ර ගැù ෙ'ලාෙ'I සමහර නායකෙයෝ 
�tKලා dMස් කරK ෙප!වා ෙගන තම!ෙg ෙ�ශපාලන නPාය 
පතය ෙ'-කාවට ෙගනාවා. dMස් කරල හැටb, ෙපොK ෙම�චරb, 
හාK කාලා ඉවරb ;යලා ;'වා. අ!න එෙහම ;යන ෙ'ලාවට 
අ[ග% ජනා�ප[7මා, ග% බැLK රාජප�ෂ ඇම[7මා අ`: 

වPාපාරය� පට! ග:තා "-. නැ�ම" ;යලා. -. නැ�ම 
වPාපෘ[ය අද ෙ+ රෙ� දැවැ!තම සංව�ධන _යාවSය බවට ප: 
කර!න අද බැLK රාජප�ෂ ඇම[7මා අවශP කටz7 කර 
[ෙබනවා. අ� ෙපෙ�දා ෙ+ රට ·රාම ආර+භ කළා, -. නැ�ම 
වPාපෘ[ය හරහා Nජ හා පැළ ෙබදා Iෙ+ වැඩ �3ෙවළ. ප»K 
ල�ෂ පනහ�ම ඒ සඳහා ස+බ!ධ කර ග:තා. 
 

පළHවන වතාෙ' ස+බ!ධ කර ග:ෙ:  ල�ෂ දහයb. ඊට 
පස්ෙසේ ල�ෂ දාහතරb. ෙ+ වතාෙ'I  ල�ෂ පනහ� ස+බ!ධ 
කර ග!නවා. ල�ෂ පනහ� ස+බ!ධ කර ග!නෙකොට  ෙ+ 
ර�ෂණ කමෙv දායාද, ප[ලාභ  ඒ ජනතාවට  ලැෙබනවාය 
;යන එක පකාශ කර!නට ඕනෑ. 
 

.ෙශේෂෙය! අද -න ඉ-Mප: කරන ලද,  ර�ෂණ ක�මා!තය 
.�ම: ;<ෙ+  පනත යටෙ: �ෙයෝග ස+මත කර ගැ�මට  
Lය` ෙදනාෙgම  සහෙයෝගය ලබා ෙදන ෙලස ඉKලා L�d!   
මම �හඬ ෙවනවා. ස්7[b. 

 
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 3333....37373737]]]]    
 

ග%ග%ග%ග%    අ�:  අ�:  අ�:  අ�:  . . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    (மா��மி� அஜி
 �. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ෙ+  .වාදය 7ළ  සාක�ඡාවට 

ගැෙනන ෙර�ලාL  �3බඳව අෙ� වාදය� නැහැ.  එෙහ:  ග% 
සර: අH&ගම අමාතP7මා  ෙ+ .වාදය ·kK කළා, ර�ෂණ 
වPාපාරය සහ ඒ ර�ෂණ වPාපාරය  7ළ ඇ[ > [ෙබන  
පෙබෝධය, ඒ ර�ෂණ වPාපාරය 7ළ රජය ලබා  [ෙබන 
සා�ථක:වය  �3බඳව  හප!ක+, ·රසාර+  ;ය!නට.  
 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ෙ+ රෙ�  ර�ෂණ සමාග+ 
�3බඳව  සඳහ! කරd! ර�ෂණ සමාග+ 23� මl! ෙ+ රෙ�  
ර�ෂණ වPාපාරය  ෙකෙරන බව:, ඒ ර�ෂණ වPාපාරය ලාභ 
ලබන  බව:,  එය දළ ජා[ක �ෂ්පාදනෙv ප[ශතය� හැ�යට 
ඉහළ අගය�  ග!නා බව:  සඳහ! කළා.  

 
ඇ:තටම RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�,  ෙ+ රෙ� ර�ෂණ 

වPාපාරය �ක+ ලාභ ලබන වPාපාරය� ෙනොෙවb.  අෙ� රෙ� 
වPාපාMක �ෙෂේතය තළ  අ�ක ලාභ ලබන  �ෙෂේතය�  බවට 
ර�ෂණ වPාපාරය අද ප: > [ෙබනවා.  ෙ+ රෙ� වPාපාර 
�ෙෂේතය 7ළ  ර�ෂණ වPාපාරය  අ�ක ලාභ ලබන �ෙෂේතය� 
�සාම පාgධනය   td   ෙවන: ආයතන   සහ   ·�ගලය! 
තම!ෙgම ර�ෂණ  වPාපාර පට! ග!නා  පවණතාව�  අද 
ඇ[ >  [ෙබනවා.  ෙවන:, ෙවන: �ෙෂේතවල ඉ!න 
වPාපාMකෙයෝ,  ඒ වාෙgම ෙවන: ෙවන: �ෙෂේතවල ඉ!න 
සමාග+  අ`: ර�ෂණ  සමාග+ ෙගොඩ නඟනවා. ෙමොකද, 
ර�ෂණ වPාපාරය අ�ක ලාභ ලබන වPාපාරය� බවට  ප: >   
[ෙබන �සා. හැබැb ර�ෂණ සමාගම� ලාභ ලබනවාය 
;ය!ෙ! ෙමොක� ද?  ර�ෂණ සමාගම� ලාභ ලබනවාය 
;ය!ෙ!,  තම!ෙg පාMෙභෝ�කයාෙg පැ:ෙත!  
පාMෙභෝ�කයාට පා�ව� ෙවනවාය ;යන  එකb.  ර�ෂණ 
සමාගම� අ�ක ෙලස ලාභ ලබනවා න+ ඒෙ� අෙන� ෙ:%ම 
පාMෙභෝ�කයාට  ර�ෂණ ප[ලාභ ලැෙබ!ෙ! එ�ෙකෝ 
අ �ෙව!, නැ:න+  ලැෙබ!ෙ! නැහැ  ;යන එකb.  ර�ෂණ 
සමාග+ ඔ»!ෙg අෙල.කරණය �3බඳව  úර උපකම  ෙයොදා 
ෙ+  රෙ� අtංසක, u�ප: d�p! �රා කෑමට ල� කරනවාය  
;යන කාරණය  මම ;ය!නට කැමැ[b.  

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, .ශ්ව.දPාලෙv ගsතය 

.ෂයය� වශෙය! හදාර·, සංඛPායනය   .ෂයය� වශෙය!  
හදාර· ෙකෙන� හැ�යට  ෙපෞ�ගSකව මෙg  .ශ්වාසය තමb 
ෙ+ ර�ෂණ වPාපාරය 7ළ තම!ෙg පාMෙභෝ�කයාට ලබා  
ෙද!ෙ!  ඉතාම අKප º සහනය� ;යන එක.   එෙසේ නැ:න+ 
සහනය� ඇ:ෙ:ම නැහැ.  එම �සා  ර�ෂණ සමාග+ තම!ෙg 

825 826 



පා�Sෙ+!7ව 

ගcෙදcක%ව!ෙග!  අය කරන premium HදK සාධාරණ ද,  
ඒ ප[ලාභ සාධාරණ .�යට ලබා ෙදනවාද, අz7 ෙලස ධනව: 
>ම� ෙ+ ර�ෂණ සමාග+ කරනවාද ;යන  කාරණය ෙකෙරt 
අවධානය ෙයොH කළ z7ව [ෙබනවා. 

 
  ඒ ෙකෙසේ ෙවත: අෙ� ආ��කම වPවස්ථාෙ' 148 වන  

වPවස්ථාව අcව, ෙ+ රෙ�  RලP පාලනය  �3බඳව වග�ම  
පැව<  [ෙබ!ෙ!  පා�Sෙ+!7වටb.  �[ පැන>ම පමණ� 
ෙනොෙවb,  ඒ �[ _යා:මක ;<ම  �3බඳව:  වග�ම පැව< 
[ෙබ!ෙ! පා�Sෙ+!7වටb. එම �සා ෙ+ ර�ෂණ  �ෙෂේතෙv   
ඇ[ > [ෙබන  පශ්න �3බඳව  ෙසොයා බලා,  ඒ ගැට` �3බඳව  
අධPයනය  කර  රටට ගැලෙපන  �[  හදන එක අෙ� වග�මb.    

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, මා කK [යා �දාන+ »ණ  

මාතෘකාව� ගැන ග% ?' �ණෙසේකර අමාතP7මා  එ7මාෙg 
අවධානය ෙයොH කළා. ඒ වාෙgම ග% ෙරෝහණ -සානායක 
�ෙයෝජP අමාතP7මා:  ඒ �3බඳව අවධානය ෙයොH කළා. ඒ 
තමb, 7! වන පා�ශ්වය!ෙg     tdක+ පෑම �3බඳ  පශ්නය.  
ෙ+ පශ්නය   අදාළ ව!ෙ! ෙමෝට� රථ  වාහන අන7% 
�3බඳවb.    ෙ+ 7! වන පා�ශ්වය ;ය!ෙ!  පාෙ� ගම! 
කරන  ම�යා;   එෙසේ  නැ:න+ ෙවන: රථයක ගම! කරd! 
අන7රකට ප: වන ·�ගලයා;  තමා ගම! කළ රථෙv වරද �සා  
ෙනොෙවb  ෙවන: රථයක වරද �සා  අන7රකට ප:වන 
·�ගලයා.  

 
ෙ+ 7!වන පා�ශ්වෙv ඉKx+ - third-party claims - සඳහා 

අද ර�ෂණ සමාග+ සෘÚව ව!- ෙග>ම කර!ෙ!ම නැහැ. 
එෙහම කරනවා න+ ඉතාම අKප වශෙයcb කර!ෙ!. 7!වන 
පා�ශ්වය� වශෙය! tdක+ පා!ෙ! එ�ෙකෝ අන7ර;! 
7වාල ලැû ·�ගලය� ෙව!න ·kව!.  එෙහම නැ:න+ 
තම!ෙg අ+මා තා:තා dය �ය අවස්ථාවක ඒ ද%ව! ෙව!න 
·kව!.  එෙහම: නැ:න+ තම!ෙg �Mඳ, ස්වාd ·%ෂයා dය 
�ය අය� ෙව!න ·kව!. එෙහම නැ:න+ තව: අවස්ථාව� 
[ෙබනවා. ඒ තමb අසරණ ෙදමා�ය! තම!ෙg ද%වා dය 
�යාම ඒ ෙවcෙව! tdක+ පෑම. ෙමවැ� tdක+ පෑ+වලI 
සාධාරණ ව!- Hදල� ලබා ෙද!න � ලංකා ර�ෂණ සංස්ථාෙ' -
රජයට අb[ ර�ෂණ සංස්ථාෙ'- ඉඳලා ෙ+ රෙ� Lය`ම 
ෙපෞ�ගSක ර�ෂණ සමාග+ කටz7 කර!ෙ! නැහැb ;යන 
කාරණය මා වග�ෙම! ;යනවා. පMපාලන කටz7වල pk pk 
ආකKපමය ෙවනස්ක+ දැ%ව: සමස්තය� .�යට 7!වන 
පා�ශ්ව සඳහා tdක+ පෑ+ ෙගව!ෙ! නැත. ඒවා කැමැ[ න+ 
අ�කරණයට ෙගොස් ලබා ගත z7ය. අ�කරණයට ෙගොස් ඒ 
අb[ය ලබා ග:ෙතො: ·kව! තර+ පමාද කරලා, හැ; තර+ 
අæයාචනා ගණන� දමලා අ![මට බැMම තැනI අ�ම ගණන 
ෙද!න+ය ;යන පදනමට එනවා.  

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, �ය මාසෙv -නයක මාෙg 

ෙසේවා දාbකාව� මා Hණ ගැෙහ!න ආවා. එ7dයෙg ස්වාd 
·%ෂයා yට අ»%u 16කට කS! පානuර, ෙහොරණ පාෙ� ෙමෝට� 
සbකලය;! ය�I Lu »& අන7රකI dය �යා. ඒ අසරණ 
කා!තාව එදා වසර� වයස තම!ෙg ද%වා: එ�ක මාව Hණ 
ගැෙහ!න ආෙ' හ-L අන7ර සඳහා ව!- ලබා ග!න �[මය 
සහෙයෝගය ලබා ග!නb. ඒ අදාළ Mයැuරා  මෙහේස්තා: 
අ�කරණෙv පැවැ[ න�ෙ'I වරද �3ෙගන [~ණා. 
ෙනොසැල;Sම:කම ගැන ;Lම පශ්නය� [~ෙ� නැහැ. ඒ 
වාෙgම ·�ගලයා dය ෙගොස් [~ණා. මරණය ගැන සැකය� 
නැහැ. .වාහය ගැන, ද%වාෙg  තෘ:වය ගැන සැකය� නැහැ. 
නH: RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, එදා වයස අ»%u 1� 
ෙව�ච ඒ ද%වාට ඒ අදාළ අන7ර �සා ව!-ය ලැ~ෙ� �ය 
මාසෙvb. එන+, අ»%u 15කට පස්ෙසේb. ෙ+ක ඉතාම 
කනගාDදායක ත::වය�. තා:තා මැෙරන ෙකොට ෙ+ ද%වාට 

වයස අ»%u 1b. ෙ+ ද%වාට අ»%u 16� »ණාට පස්ෙසේ තමb 
ව!- Hදල ලැ~ෙ�. ඒ �Mඳට td ව!- Hදල ලැ~ෙ�: අ»%u 
15කට පස්ෙසේb.  දැ! ෙ+ක තමb ර�ෂණ �ෙෂේතෙv 7!වන 
පා�ශ්වය! �3බඳ tdක+ පෑම �3බඳව [ෙබන අසාධාරණ 
ත::වය. ෙ+ කාරණය �3බඳව අ�කරණ කටz7 �3බඳ 
උපෙ�ශක කාරක සභාෙ'I මා සාක�ඡා කරලා [ෙබනවා. මා 
ඉKලා L�යා ක%ණාකර ෙ+ ගැන �[ සකස් කර!න, ෙ+ ගැන 
L.K න� .ධාන සංගහය සංෙශෝධනය කර!නය ;යලා.  

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ෙ+ කාරණාව ස+බ!ධව 

පළ·%�ද� [ෙබන �[ඥවරය� වශෙයc:, අදට: වෘ:½ය 
කටz7වල �රත ෙවලා ඉ!න �[ඥවරය� හැ�යට: මා 
ද!නවා කර!න [ෙබ!ෙ! එකම එක ෙදයb ;යලා. ඒ තමb 
හ-L අන7% ව!- න� �3බඳව ලü කා�ය ප�පා�ය� - 

summary procedure එක�- හj!වා Iම. හ-L අන7% ව!- 
න�ව� උපMම වශෙය! වසර� ඇ7ළත අහලා ½!uව� Iලා 
අවස! ෙව!න ·kව! ආකාරයට -ඒක: වැ?b ;යලා ෙකන� 
;යා.. නH: අ� පාෙයෝ�ක ෙව!න: අවශPb- ඒ ඉKxම 
ඉ-Mප: කර!නාෙg ඔ�· ;<ෙ+ භාරය පහp කරන, tdක+ 
පෑම �3බඳව අæෙයෝග කරන ර�ෂණ සමාගෙ+ වග�ම වැ? 
කරන අ`: කමය� හj!වා -ය z7b.  අ�ට ඇෙහනවා,  ජනතා 
tතවාI, මානව tතවාI, ෙ�ශෙපේy  ප[ප:[ ෙ+ ආ��වට 
[ෙබනවා ;යලා ;යනවා. ෙ�ශෙපේy කථා ;'වාට, මානව 
tතවාI කථා ;'වාට ඒවා යථා�ථය� බවට ප: ෙව!න න+ 
ඒවා _යාෙව! ෙප!.ය z7b. ඒවා ෙප!ව!න pupම, 
ගැළෙපනම තැන තමb ෙ+ උ:ත<තර සභාව. -ෙ+ 
පා�Sෙ+!7ව- එෙහම න+ ෙ+ �ෙෂේතය ගැන [ෙබන අෙන�: 
තා�ෂsක පශ්න, අz7 ෙලස ර�ෂණ සමාග+ ධනව: >ම, 

අ�ක premiums මl! තම!ෙg ෙසේවා දායකb! ගසා කෑම, ඒ 
වාෙgම �ට අෙළ. කරන උපකම පා.�6 කරලා  අtංසක 
u�ප: d�ස්p!ව Tව�මට ල� ;<ම ;යන කාරණා එක 
පැ:තක [යලා, එයට ඉතාම සරල, හjනාග:ත, පහpෙව! 
�3ය+ ෙයොද!න ·kව! �ෙෂේතය� [ෙබනවා. ඒ තමb 
7!වන පා�ශ්ව ර�ෂණ tdක+ පෑ+ සඳහා ලü කා�ය 
ප�පා�ය� හj!වා ෙදd! L.K න� .ධාන සංගහය 
සංෙශෝධනය ;<ම.  ඒ වාෙgම ඊට ගැළෙපන පM- සා�| 
ආඥාපනෙ: pup  සංෙශෝධන ;<ම.  
 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ෙ+ වාෙg ෙ�වKවලට 
සංෙ'I නැ:න+ ෙ+ පා�Sෙ+!7ෙව! වැඩ� නැහැ. අද ෙ+ 
වාෙg වැදග: මාතෘකාව� �3බඳව කථා කරන ෙමොෙහොෙ: 
ආ�� ප�ෂෙv .ෂය භාර ඇම[වරයා වන ජනා�ප[7මා 
පා�Sෙ+!7වට ඇ.Kලා නැහැ. එ7මා එ!ෙ! ඉඳලා tටලා, 
එ7මා කැමැ[ දවසකb. ඒ වාෙgම .ෂය භාර �ෙයෝජP 
ඇම[වරයා වන ග% ¢තාංජන �ණව�ධන මැ[7මා 
සාමානPෙය! ෙ+ පා�Sෙ+!7ෙ' දවසකට Tðලා ඉ!ෙ! එක 
පැය� පමණb. ඒ පැෙය: එ7මා කර!ෙ! පශ්නය සඳහා 
මාසය� කK ෙද!න, මාස 7න� කK ෙද!න ;යා ;යන 
එකb. ඒ වාෙgම  අද ෙ+ �ෙයෝග ඉ-Mප: කරd! කථා කෙළේ 
ආචා�ය සර: අH&ගම ඇම[7මාb. එ7මාෙg .ෂය "HදK" 
ෙනොෙවb, ෙමොක�ෙදෝ ෙවන: .ෂයය�. මට ඒක හMයටම 
ෙ:%+ ග!න බැහැ. ඒ .ෂය ෙමොක� ෙහෝ ෙ'වා එ7මා: ෙ+ 

සභාෙ' නැහැ. එ7මාට IMF ඇම[7මා ;ය!න: ·kව!; 
ෙලෝක බැං� ඇම[7මා ;ය!න: ·kව!. ෙකොෙහොම »ණ: 
අෙ� පශ්නවලට උ:තර ෙද!න එ7මා ෙ+ සභාෙ' නැහැ. 
අcරාධ·ර -ස්��කය �ෙයෝජනය කරන ග% ෙශහා! 
ෙසේමLංහ ම!a7මා ත�වම ආ�� ප�ෂය පැ:ෙ: ඉ!නවා. 
එ7මා හM ෙ+ සභාෙ' TÍ L�ම ගැන අ� එ7මාට ස්7[ව!ත 
.ය z7b. 

 

ග%ග%ග%ග%    අ%!-ක පඅ%!-ක පඅ%!-ක පඅ%!-ක පනා!u මහතානා!u මහතානා!u මහතානා!u මහතා    (மா��மி� அ��தி�க ப�னா�� ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
ඇb? තව ඉ!නවා. 
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[ග% අ�:  . ෙපෙ�රා මහතා] 



2012 ඔ�ෙතෝබ�  24 

ග%ග%ග%ග%    අ�:  අ�:  අ�:  අ�:  . . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    (மா��மி� அஜி� �. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔ'. ·:තලම -ස්��කය �ෙයෝජනය කරන අ%!-ක 

පනා!u ම!a7මා: ඉ!නවා. එතෙකොට ෙදෙදනාb. 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ඔබ7මා: එ�ක 7!ෙදනාb. 
ඒක තමb පශ්නය. මම ෙ+ ෙවලාෙ' ගණ¾රණය �3බඳ පශ්නය 
ම7 කෙළො:, ඔබ7මා ;යා. ෙ+ ෙවලාෙ' කාරක සභා 
[ෙබනවා ;යලා. හැබැb, දැ! පව[න කාරක සභා එ;! එකට 
�tKලා ඒ එක එක කාරක සභාවල ම!aව% � ෙදෙන� 
ඉ!නවාද ;යලා ගණ! හැuෙවො: .Lෙදෙන� නැහැb ;යලා 
මට ෙහොඳටම .ශ්වාසb. රජෙv �&+ කාරක සභාෙ' ෙ+ 
ෙමොෙහොෙ: ඉ!ෙ! ම!aව%! ෙදෙදනාb. අ!න, ග% 
¢තාංජන �ණව�ධන �ෙයෝජP ඇම[7මා එනවා. ඔබ7මා ෙ+ 
සභාෙ' ඉ!නවා න+ ෙකො�චර ව�නවාද? ෙ+ක තමb අද 
[ෙබන ත::වය. අෙ� u�ගැන.S, රෙ� ජනතාවෙg 
u�ගැන.S, ෙ'දනා ගැන ෙ+ සභාෙ' ;'වාම ඒ �3බඳව 
.ධායකයට දැc+ ෙද!න, වPවස්ථාදායකය 7ළ ඊට ගැළෙපන -
pup- �[ හද!න අපට ·kව!කම ලැෙබනවා. [බාධා ;<ම�] 

 
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) 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, මම අස�ප ත::වෙය! 
ඉ!න �සා මම වැ?ය කථා කර!ෙ! නැහැ. 
 

RලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!a7මා7මා7මා7මා    (தைலைமதா���  உ� பின� அவ�க!) 
(The Presiding Member) 

Hon. Minister, are you raising a point of Order? 

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) 
නH:, මෙg නම සඳහ! කර· t!දා,- 

ග%ග%ග%ග%    අ�:  අ�:  අ�:  අ�:  . . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    (மா��மி� அஜி
 �. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබ7මා ෙ+ සභාෙ' නැහැb ;යලා ;'ෙ'. 

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) 
ඒ �ක ;'වා න+ කම� නැහැ. ඔබ7මා ;'වා, මම පැය� 

පමණb ෙ+ සභාෙ' ඉ!ෙ! ;යලා. 

 
ග%ග%ග%ග%    අ�:  අ�:  අ�:  අ�:  . . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    (மா��மி� அஜி
 �. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
සාමානPෙය!. 

 
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) 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ඔබ ෙ+ පා�Sෙ+!7ෙ' කාල 

සටහ! අරෙගන බැ`ෙවො: ඔබට ෙපෙනb  පැය� .තර� 
ඉන ්ෙ! ක»ද,  පැයකට වඩා ඉ!ෙ! ක»ද ;යලා. ඒක ෙ+ 
ගැලMෙv ඉ!න මාධP වා�තාක%ව! Lය` ෙදනාම:, ෙ+ සභා 
ග�භෙv ෙසේවය කරන Lය` ෙදනා:, HK ·Dෙ' ඉ!න 
ඔබ7මා:, පා�Sෙ+!7ෙ' මහ ෙKක+7මා: ද!නවා. නවක 
ම!aව%! ද!ෙ! නැහැ. මා 1989 ඉඳලා ෙ+ පා�Sෙ+!7ෙ' 
කා�ය භාරය එෙලසම ඉෂ්ට කර· ම!aවරෙය� හැ�යට මට 
ෙමෙලස ෙචෝදනා නැ¶ම �3බඳව කනගාDව .තරb මම පකාශ 
කර!ෙ!. 

RලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!a7මා7මා7මා7මා    (தைலைமதா���  உ� பின� அவ�க!) 
(The Presiding Member) 

ෙහොඳb. එ7මා හැම .ටම සභාෙ' ඉ!න �ෙයෝජP 
ඇම[වරෙය�. 
 

ග%ග%ග%ග%    අ�:  අ�:  අ�:  අ�:  . . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    (மா��மி� அஜி
 �. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙහොඳb. එ7මා ඉ[හාසය පකාශ කළා. මම නවක 

ම!aවරෙය� හැ�යට ෙ+ පා�Sෙ+!7ෙ' ගත කරන 7!වැ� 
අ»%�දb. මෙg අ: දැ�මb මම පකාශ කෙළේ. මෙg ඇහැට 
ෙපෙනන ෙ� මම ;'ෙ'. මට හැ ෙඟන ෙ� මම ;'ෙ'. 

 
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) 

Sir, the Hon. Member cannot refer to the conduct of a 

Member. 
 

ග%ග%ග%ග%    අ�:  අ�:  අ�:  අ�:  . . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    (மா��மி� அஜி
 �. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
අ� ෙ+ කථාව ෙමතැ�! එහාට ෙග�ය!න ඕනෑ නැහැ. 

 
RලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!a7මා7මා7මා7මා    (தைலைமதா���  உ� பின� அவ�க!) 
(The Presiding Member) 

Hon. Member, do not refer to his conduct. Referring 

to his presence and absence is also a reference to his 

conduct. 
 
ග%ග%ග%ග%    අ�:  අ�:  අ�:  අ�:  . . . . ෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතාෙපෙ�රා මහතා    (மா��மி� அஜி
 �. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙහොඳb. RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ඒ �සා අද ෙ+ 

�ෙයෝග �3බඳ .වාද කර!න බරපතළ ක%ණ� නැ[ »ණ:, ඒ 
�3බඳව අ� හැෙමෝම එකඟ »ණ:, රජෙv පා�ශ්වෙය! හා 
.%�ධ පා�ශ්වෙය! ම7 ෙව�ච 7!වන පා�ශ්ව ර�ෂණ 
tdක+ පෑම �3බඳව රෙ� සාමානP u�ප: මහ ජනතාවට ඇ[ 
ෙවලා [ෙබන පශ්නය .සඳ!න පාෙයෝ�ක හා ½රණා:මක 
�යවර� ගැ�මට රජෙv අවධානය ෙයොH ෙ'වා!  ජනතා tතවාI 
ග% ¢තාංජන �ණව�ධන �ෙයෝජP ඇම[7මාෙg අවධානය: 
ඒ �3බඳව ෙයොH ෙ'වා ;යලා මම පා�ථනා කරනවා. 

 

[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 3333....50505050]]]]    
    

ග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ෙ+ සභාෙ' කථා කර!න 

ආ�� ප�ෂෙv ක»%ව:ම නැහැ. .ප�ෂයටම තමb .වාදය 
අරෙගන ය!න L�ධ ෙවලා [ෙබ!ෙ!. ඒ �3බඳව මම කනගාD 
ෙවනවා. 

 
ග% ud!ද -සානායක මහතා ග% ud!ද -සානායක මහතා ග% ud!ද -සානායක මහතා ග% ud!ද -සානායක මහතා ((((ෙයෞවන කටz7 හා ෙයෞවන කටz7 හා ෙයෞවන කටz7 හා ෙයෞවන කටz7 හා 
�·ණතා සංව�ධන �ෙයෝජP�·ණතා සංව�ධන �ෙයෝජP�·ණතා සංව�ධන �ෙයෝජP�·ණතා සංව�ධන �ෙයෝජP අමාතP අමාතP අමාතP අමාතP7මා7මා7මා7මා))))    (மா��மி� �மி�த திசாநாய�க - இைளஞ� அ%வ&க', திற* அபிவி��தி பிரதி அைம�ச�) 
(The Hon. Duminda Dissanayake - Deputy Minister of 
Youth Affairs and Skills Development) 
අ� අහෙගන ඉ!නවා. 

ග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
අහෙගන ඉ!න ක��ය ඉ!නවා. ෙවන ෙමොනවා කර!නද? 

සාමානPෙය! ඒ පැ:තට �යා න+ දැ! ෙ+ පැ:තට එ!න ඕනෑ 
ෙවලාවb. කම� නැහැ. ඒ පැ:තට ය!න ක»%ව: නැහැ. 
එ�ෙකෙන� ෙද!ෙන� ඉ!නවා. 

829 830 



පා�Sෙ+!7ව 

 

ර�ෂණ ක�මා!තය .�ම: ;<ෙ+ පනත යටෙ: ෙගෙනන 
�ෙයෝග ස+බ!ධෙය!  අපට ඇ:ත වශෙය!ම . ශාල යම� 
කථා කර!න නැ[ »ණ:, ඉස්ෙසKලාම ෙ+ කාරණය ගැන කථා 
කර!න මා කැමැ[b. අෙ� ල�ෂ්ම! ;MඇKල ම!a7මා 
ර�ෂණ සංස්ථාව ඇ7ෙළේ [~& පශ්නය� �3බඳව රටට .ශාල 
ෙහ3 ;<ම� කළා. ෙ+ ගැන තවuරට: ක%& පැහැ-S කර!න  
මා බලාෙපොෙරො:7 වනවා. ෙමොකද, එ7මාෙග! ;යැ»ෙ� 
ෙපො�ඩb. ඇ:ත වශෙය!ම ඒ ර�ෂණය අදාළ ව!ෙ!  ලංකා 
ඛ�ජ ෙතK �[ගත සංස්ථාෙ' ර�ෂණ ඔ�·වටb.  ෙතK 
සංස්ථාව ෙ+ රෙ� දැවැ!තම .යදම� කරන ආයතනය�. අ� 
වැ?ම .යදම� දර!ෙ! රටට ෙතK ෙග!ව!නb. ඒ වාෙgම 
ෙතK සංස්ථාව, ෙතK �Mපහuව, ආර�ෂා කර!න තමb අ� 
අ»%�ෙද! අ»%�ද ෙ+ HදK පමාණය ෙගව!ෙ!. ෙ+ ෙගවා 
[ෙබන ගණන -හා බැ`වාම, අ� 2009, 2010 ව�ෂවල ෙගවලා  
[~ෙ�  %�යK dSයන 92b.  ඊළඟට  %�යK dSයන 116b.  

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ෙමt වැදග:ම කාරණය 

ව!ෙ! ඒක ෙනොෙවb.  ෙ+වා ගැන  එ;! එක කKපනා කරලා 

බැ`වාම ෙපෙනනවා, FZDC නැමැ[ ර�ෂණ ෙබෝක� සමාගම 
සහ � ලංකා ර�ෂණ සංස්ථාව අතර තමb ෙ+ ප[ර�ෂණ �.pම  
ඇ[ ෙවලා [ෙබ!ෙ! ;යලා.  එtI ම7වන  පළHවැ� පශ්නය 
ෙ+කb.  2009, 2010 ව�ෂවලI ෙමවැ� සමාගම� නැහැ ;යලා 
ඔ�· කර ග:තා. ෙ+ක ෙකොෙහේව: නැ[ සමාගම�. ෙ+ සමාගම 
එ�ස: අරා� එd� රාජPෙv සංස්ථාපනය කරලා [ෙබනවා  
;යලා තමb ;'ෙ'. නH: එෙහම සමාගම� [~ෙ� නැහැ, 
එ�ස: අරාN එy� රාජPෙv. එ�ස: අරාN එy� රාජPෙv 
එෙහම සමාගම� නැහැb ;යලා 2009, 2010 ව�ෂවල I හjනා 
ග:තට පස්ෙසේ:, ෙ+ සමාග+ එ�ක 2010, 2011 ව�ෂවල I 
ආපp �.pම� ඇ[ කරෙගන [ෙබනවා. ඒ ;ය!ෙ! %�යK 
dSයන 116ක �.pම�. එතෙකොට මට [ෙබන පශ්නය ෙවන 
ෙමොක�ව: ෙනොෙවb.  ෙහොඳ ෙවලාවට තමb 2009, 2010, 2011 
ව�ෂවල ෙ+ �.pම ඇ[ කර ග:ෙ:.  බැM ෙවලාව: ඊට 
ෙපො�ඩ� කS!, අර ෙකො� තස්තවාදය [~& කාලෙv ෙ+ 
�.pම ඇ[ කර ෙගන,  ඒ කාලෙv  ය+ අන7ර� Lu »ණා න+,  
එෙහම නැ:න+  ස්වාභා.ක අන7ර� Lu »ණා න+ කාෙග!ද 
ෙ+ සKS අය කර ග!ෙ!? ෙම!න ෙමතැන තමb පශ්නය 

[ෙබ!ෙ!.  ෙ+ පශ්නය �3බඳව අ� -�! -ගටම COPE එෙ� 
I කථා කළා. හැබැb,  ල�ෂ්ම! ;MඇKල ම!a7මා ;'වා 
වාෙg,  ෙමොක�ද L�ධ »ෙ� ;යලා රටට ෙහ3දර» කර!න 
·kව!  ;Lම ත::වය� ඇ[ »ෙ� නැහැ. ඒක තමb අ� දැක· 
කාරණය.  

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�,  ෙ+ කාරණය ගැන කථා 

කරනෙකොට අෙ� අ�:  . ෙප�රා ම!a7මා ;ය· කාරණය: 
මා මත� කර!න කැමැ[b. ෙමොකද, 7!වැ� පා�ශ්වෙv 

ර�ෂණය �3බඳව -  third-party insurance -අපට දවL! දවස 
ෙ+ වාෙg අ: දැ�+ ලැෙබන �සා. අෙ� �ෙයෝජP HදK අමාතP 
¢තාංජන �ණව�ධන මැ[7මා: අහෙගන L�න �සා මා 
.ෙශේෂෙය!ම ෙ+ කාරණය ;ය!න කැමැ[b. එ7මාෙග! මා 
ඉKxම� කර!න කැමැ[b, ෙ+ ර�ෂණ සමාග+ එ�ක එකට 
එක7 ෙවලා ය+ ;L �[ය� වහාම ෙගෙන!න අවශP කටz7 
කර!න ;යලා.  දැනට ෙ+ ස+බ!ධව ..ධ පා�ශ්ව එ�ක ..ධ 
කාරණා ගැන සාක�ඡා ෙවd! පව[නවා. ඔබ7මාෙග! මා 
ෙගෞරවෙය! ඉKලා L�නවා, ඒ ස+බ!ධව මැ-හ: ෙව!නය 
;යලාb.  

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ඒ වාෙgම මා ෙ+ ගැන: 

;ය!න ඕනෑ.  ළඟIම අය වැය� ඉ-Mප: කර!නට 
ෙප%+·රd! L�න ෙවලාව� ෙ+. තH!නා!ෙසේලා දැ! අය 
වැයට කS! බ� dෙලt කර!න [ෙබන වැ?>+ ඔ�ෙකොම  
කරලා ඉවරb. තව ෙදක, 7නකb, වැ? කර!න [ෙබ!ෙ!. 
ෙහට අ��දා වනෙකොට ෙතK dල: වැ? කරbද ද!ෙ! නැහැ. 

අද දැන ග!නට ලැ~& .�යට ලංකාවට ඛ�ජ ෙතK ෙග!>ම 
�3බඳව: .ශාල පශ්නය� ඇ[ ෙවලා [ෙබනවා.  ස·ගස්ක!ද 
ෙතK �Mපහuව ෙහට අ��දා වනෙකොට වහ!න Lu ෙවනවා 
;යලා තමb ආරං6ය [ෙබ!ෙ!. ඒ කාරණය: එ�ක සමහර 
ෙවලාවට හ-Lෙvම  අය වැයට කS! ෙතK dල: වැ? කර!න 
අවශP කටz7 �ක තH!නා!ෙසේලා ලෑස්[ කරb ;යලා තමb 
මම tත!ෙ!.  yට කSc: ෙපටK, �සK  dල වැ? ෙක%වා. 
ඊළඟට බÀ ජා[ක සමාග+ ;tපය� එ�ක එක7 ෙවලා, 
���ය� අරෙගන ��k මස්වලb, Lෙම![වලb dල වැ? කර 
ග:තා.  

 
Lෙම![ dල වැ? කළා, බÀජා[ක සමාග+ එ�ක ස+බ!ධ 

ෙවලා. ඊළඟට,  ෙහට අ��දා වන ෙකොට තව: ���ය� එ�ක 
ෙතK dල: වැ? »ණාම, රෙ� ජනතාවට නැවත අය වැෙය! 
කර!න ෙදය� ඉ[M ෙව!ෙ! නැහැ. කර!න [ෙබන වැඩ �ක 
කරලා ඉවරb. ෙමතැනට ඇ.Kලා ඒ ;යන ගණ! tල» �ක 
අහග!න තමb අපට L�ධ ෙව!ෙ!.   

 
අද සමස්ත රට ඇ7ෙළේ .ශාල අ�~දය� [ෙබනවා. ඒ 

අ�~දය මම දළ වශෙය! ;ය!න+.  ඔබ7ම!ලාෙg ආ��ෙ' 
අ»%u ෙදකක ව�තන .යද+ සංස!දනය කර බලH.  2007 
ව�ෂෙv ව�තන .යදම %�යK dSයන 7,43,710b. ෙ+ %�යK 
dSයන 7,43,710! අ� ණය හා ෙපොx ෙග>+වලට Lයයට 28� 
ෙව! කරලා [~ණා; වැD�වලට Lයයට32� ෙව! කරලා 
[~ණා; ¸භසාධනවලට Lයයට 23� ෙව! කරලා [~ණා. අෙ� 
සමස්ත .යදම ෙවලා [~ෙ� %�යK dSයන 9,96,126b. ඒ 
;ය!ෙ! ව�තන .යදමb,  ආෙයෝජන .යදමb ෙදකම එකට 
එක7 කළාට පpව. 2011 වන ෙකොට අෙ� ව�තන .යදම %�යK 
දස ල�ෂ 6,633� ෙවලා [ෙබනවා. %�යK දසල�ෂ 7,00,000 
ගණනක [~& ව�තන .යදම දසල�ෂ 6,633� ෙවලා 
[ෙබනවා. ගණ! හදලා බැ`ෙවො: ණය හා ෙපොx ෙග>+වලට 
Lයයට 35� ෙව! කර!න අ�ට දැ! L�ධ ෙවලා [ෙබනවා. 
Lයයට 28�ව [~& ණය හා ෙපොx ෙග>ම 2011 ව�ෂය වන 
ෙකොට Lයයට 35 ද�වා ව�ධනය ෙවලා [ෙබනවා.  

 
වැD� හා ෙ'තන ග:තාම ඒ ෙවcෙව! Lයයට 30ක 

පමාණය� [ෙබ!ෙ!. ෙ+ අ»%�ද වන ෙකොට ඒක තව: වැ? 
ෙවb. ෙමොකද, උපා�ධාM! 40,000කට .තර ඌන ෙසේවා 
�z�[ය� සtතව T� ර�ෂා u!න �සා, %�යK 10,000ක 
වැDපකට.  පළHවන ප![ෙv උපා�ය ග:ත අෙ� ත%ණ 
සෙහෝදරව% අද ;L වැඩ� ග!ෙ! නැ[ව ඉ!නවා, ගස් යට. 
ඌන උපෙයෝජනය� [ෙබ!ෙ!. ෙම!න ෙමතැනට අද ඒ අය 
වැ�ලා [ෙබනවා. ඒ අයෙg Iමනාව: එ�ක වැD� හා 
ෙ'තනවලට Lයයට 30� 2011 I වැය කරලා [ෙබනවා. 
සහනාධාරවලට Lයයට 21.5b.  ඒ ක%ණ .ෙශේෂෙය! අෙ� 
.%�ධ පා�ශව්ෙv නායක7මා ෙබොෙහොම පැහැ-Sව ෙප!c+ 
කළා. අෙ� රට ඇ7ෙළේ අ�~දයක ස්වXපය [ෙබ!ෙ! ෙවන 
ෙහේ7ව� �සා ෙනොෙවb. වැD�, සහනාධාර, ෙපොෙහොර සහ 
¸භසාධනය වැ� ෙ� ෙවcෙව!  සාමානPෙය! අය වැය 
ෙKඛනෙය! ෙව! කර ඇ[ Hk HදS! Lයයට 40 - 45 
ඉ�මවලා [~ණ කාල වකවාc ෙ+ රෙ� [~ණා. දැ! ඒක 
පහළට බැහැලා. අෙ� පළHවන වැඩ �3ෙවළ බවට ප: ෙවලා 
[ෙබ!ෙ!, ණය හා ෙපොx ෙග>+. ඒකb මම ;'ෙ'.  2008 වන 
ෙකොට ණය හා ෙපොx ෙග>ම ෙවcෙව! ෙව! ෙකොට [~& 
Lයයට 28 පමාණය,  2011 වන ෙකොට Lයයට 35 ද�වා වැ? 
ෙවලා [ෙබනවා.  මම ඔබ7ම!ලාට ;ය!න+,  2012  වසෙ�  
පp �ය මාස හත ඇ7ළත අ� දවස ගණෙ! ග:ත ණය පමාණය 
- -� කාxන හා ෙක� කාxන ණය - .ශාල වශෙය! ව�ධනය 
ෙවලා %�යK �Sයන 2,800 ඉ�මවන දැවැ!ත ණය� බවට 
ප: ෙවලා [ෙබන බව.  එෙහම න+  අෙ� ¸භසාධනය 
ෙකොෙහේටද ෙ+ අරෙගන ය!ෙ!?  ¸භසාධනයට අය වැෙය! 
ෙව! ෙවලා  [~& පමාණය Lයයට 21.5 ද�වා අ� ෙවලා 
[ෙබනවා.  2007 I ¸භසාධනයට  ෙව! කර [~ණා,  Lයයට 
23�. දැ! ඒක Lයයට 21.5ට අ� ෙවලා [ෙබනවා. එතෙකොට 

831 832 

[ග% දයාLM ජයෙසේකර  මහතා] 
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අ� -z&වන රට� .�යට සහනාධාර �ක තව තව: අ� කරලා 
ණය හා ෙපොx ෙවcෙව! ෙගවනවාද,  නැ:න+ ඊට: එහාට   
�tKලා අෙ� සහනාධාර ක�පාu කරනවාද ;යලා අහ!න මම 
කැමැ[b.   

 

ෙම!න ෙ+ක තමb අද L�ධ ෙවලා [ෙබ!ෙ!. 2012 ෙවන 
ෙකොට ෙ+ක තව: ව�ධනය ෙව!නb ඉඩකඩ [ෙබ!ෙ!. ඒකb 
මා .ෙශේෂෙය! ;'ෙ', අ� ෙමය .ශාල ව�ධනය� .�යට 
ද;නවා ;යලා. රට ඇ7ෙළේ අ`: අ�~දයක ෙමෝ.ටට අ� 
ඇ.Kලා ඉ!නවා. එවැ� අ�~දය� ��මාණය ෙවලා [ෙබනවා. 
අද ආ�Îකමය වශෙය! රට ඇ7ෙළේ L�ධ ෙවd! [ෙබන 
කාරණය �3බඳව අපට අනාගතෙvI තව: ;ය!න ·kව!. 
නH: ෙම!න ෙ+ කාරණය තමb දැනට L�ධ ෙවd! 
[ෙබ!ෙ!.  
 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ඒ වාෙgම මා .ෙශේෂෙය!ම 
තව: කාරණය� ගැන ;ය!න කැමැ[b. අද උෙ� අෙ� .මK 
>රවංශ ඇම[7මා කථා කළා, �වාස හැIම ස+බ!ධව ස�: 
ෙපේමදාස ම!a7මා අහ· කාරණය� ස+බ!ධෙය!. ෙගවK 
55,000� හද!න ඉ!-යාෙව! කර·    ෙව! ;<ම ගැන ග% 
ස�: ෙපේමදාස ම!a7මා කථා කළාම -ඉ!-යාවb, ඉ!-යාෙ' 
HදK ගැනb කථා කළාම- .මK >රවංශ මැ[7මා Ûd ෙතK 
ගෑ.�ච ගැරþය� වාෙg දඟල දඟලා කෑ ගහ!න පට! ග:තා. 
"RAW" එක ගැන තමb  කථා කෙළේ. ඉ!-යාෙ' "RAW" එක 
ගැනb කථා කෙළේ. අ� කථා කෙළේ ෙමොක� ගැනද? ඒ ෙගවK 
55,000 හදන ලැbස්7ව ෙද!ෙ! නැ[ව ෙලො� පශ්නය� ඇ[ 
ෙවලා [ෙබනවා. අ� කථා කෙළේ ඒ ගැනb. ඒ ෙගවK �ක 
හදාග!න .�ය� නැහැ. ආ��ව එපමණ ෙගවK හද!ෙ! 
නැහැ. හැබැb ඉ!-යාව ෙගවK 55,000� හද!න ලෑස්[ ෙවලා 
[ෙබනවා. ඒ අය ආ��ෙව! ඉKලනවා අපට ෙගවK හද!න 
ලැbස්7ව ෙද!න ;යලා. ඒ: ෙකොෙහොමද ෙගවK හද!ෙ!? ඒ 
HදK �ක ෙද!ෙ! නැහැ. HදK �ක [යාෙගන ඉ!නවා. 
ආ��ව ලැbස්7ව ෙද!ෙ! නැ[ �සා HදK �ක ෙද!න .�ය� 
නැ[ව යනවා. ඒ �සා ලංකාෙ' උ7ෙ� නැ ෙඟනtර ෙගවK හැIම 
අඩ පණ ෙවලා [ෙබනවා. ෙ+ක ගැන තමb ස�: ෙපේමදාස 
මහ:මයා ;'ෙ'. හැබැb ඒ ලැbස්7ව ෙකොෙහ!ද ෙසොයා 
ග:ෙ:? ෙ+ කාරණා ෙකොෙහ!ද ෙසොයා ග:ෙ:? "RAW" එකද 
 ෙ+වා u!ෙ!? ෙ+වා ගැන කථා කරනවා. දැ! ෙමොක�ද ෙවලා 
[ෙබ!ෙ!? දැ! ඉ!-යාව: එ�ක ආෙරෝවක    පැටSලා 
[ෙබනවා 13 ඕනෑද, එපාද ;යන එක ස+බ!ධෙය!. ඒක ෙ! 
ඔබ7ම!ලාට [ෙබන පශ්නය?  

 

ග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතා    (மா��மி� வா+ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අපට න+ පශ්නය� නැහැ. 
 

 

ග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ඔබ7මාට ;L පශ්නය� නැහැ. ඔබ7මා ඒක ඉතාම ෙහොඳට, 
හMයට කරෙගන යනවා.  

 

ග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතා    (மா��மி� வா+ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අෙ� ආ��වට: පටලැ.Kල� නැහැ.  

 

ග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

ඔබ7මාට .ශාල පශ්නය� [ෙබනවා. පටලැ.Kල ගැන මා 
;යා ෙගන ය!න+. ඔබ7ම!ලාට පටලැ.ලා [ෙබ!ෙ! ෙවන 
එක� ෙනොෙවb. ඔබ7ම!ලාට පටලැ.ලා [ෙබ!ෙ! ෙ+ අය 
වැය: එ�කb. ෙ+ රටට තවuරට: සහනාධාර ෙද!න ·kව!, 

ප? වැ? කර!න ·kව!, ඒ වාෙgම රෙ� උ�ධමනය අ� 
කර!න ·kව!, රටට අ`: සංව�ධනය� ෙගෙන!න ·kව! 
වPාපාරය�, වැඩ �3ෙවළ� අය වැෙය! හදාග!න 
තH!නා!ෙසේලාට බැහැ.  තH!නා!ෙසේලා ඒක ද!නවා.    ඒ 
�සා තH!නා!ෙසේලා අද [ෙබ!න ඕනෑ සට! පාඨ ෙවන: 
පැ:තකට කරකවලාb [ෙබ!ෙ!. එෙහම නැ:න+ ෙමොකටද 
ෙ+ හ-Lෙv 13 ගැන කථා කර!ෙ!? දැ! [ෙබන සට! පාඨය 
අෙන� පැ:තට හරවලාb [ෙබ!ෙ!. දැ! අය වැය ගැන, අය 
වැෙය! ෙදන සහන ගැන කථා කර!න එපායැ? අ� ප? වැ? 
කරනවා, අ� සහනාධාර වැ? කරනවා, අ� අ`: වPාපාර 
පට!ග!නවා, අ`: වPාපාMකය!ට අ� අරාධනා කරනවා, අෙ� 
ආෙයෝජන වැ? කරනවා ;යන ඒවා ගැන කථා කර!න එපායැ. 
දැ! තH!නා!ෙසේලා ඒවා ගැන කථා කර!ෙ! නැහැ. දැ! 
කථා කර!ෙ! ෙමොක� ගැනද? දැ! 13 ඕනෑද, එපාද ;යන එක 
ගැන කථා කරනවා. ෙකොෙහේ [ෙබන 13� ගැනද ෙ+ කථා 
කර!ෙ!? ඒකb මා ;'ෙ' අද ආ��ව සට! පාඨ අෙන� 
පැ:තට හරවලාb [ෙබ!ෙ! ;යලා. d�p!ෙg ඇ ෙô ආපp 
ෙ�ශ ෙපේy ÛdෙතK �ක� ගාලා d�p!ෙg මතවාදය නැවත 
කරකව!න ·kව!ද ;යලා තH!නා!ෙසේලා කKපනා 
කරනවා.  
 
ග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතා    (மா��மி� வா+ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ආ��වට ෙචෝදනා කර!න එපා. සමහ%!-  
 

 

ග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

සමහ%! තමb. ඔ'. තH!නා!ෙසේලාෙg ආ��ෙ' ෙ!. 
ෙ+ කාරණය: එ�ක තH!නා!ෙසේලා -සමහ%- කKපනා 
කරනවා අද ආ��ව: එ�ක Iග කනවාද නැ�ද ;යලා. 13 
එ�ක ඉ!නවාද, නැ�ද, යනවාද, ෙමොකද කර!ෙ! ;යලා 
කKපනා කරනවා. ඉ!-යාවට, "RAW" එකට බsන .මK 
>රවංශ මහ:තයාෙg අමාතPාංශය ගහනවා �.p+ ඉ!-යාව: 
එ�ක. රෙ� [ෙබන ඉඩ+ �ක ඔ�ෙකෝම ෙදනවා ඉ!-යාවට. 
රාජP ඉං�ෙ!% සංස්ථාවb,    රාජP RලP සංස්ථාවb,    ජා[ක 
�වාස සංව�ධන අ�කාMයb    එකට එක7 ෙවලා ෙmස්ලb! 
පාෙ� ප�චස් 317ක ඉඩමක ෙගවK 560� හද!න කැ�න� 
ප�කාව� දැ+මා. ඒ ෙයෝජනාව ආෙ' අර ;'ව ආයතන 7න 
එක7 ෙවලා සKS දාලා හද!නb. ෙ�ශ ෙපේy, ඉ!-යාc 
.ෙරෝ¹, "RAW" .ෙරෝ¹ .මK >රවංශ මහ:තයාෙg ෙ�ශ 
ෙපේමයට දැ! ෙමොකද »ෙ�? ඉ!-යාc ආෙයෝජකය�ට u!නා 
ඒ �වාස හදන කටz:ත. ෙඩොල� dSයන 48කට ඉ!-යාc 
ආෙයෝජකය�ට u!නා -ෙmස්ලb! පාෙ�- ඒ �වාස ඉ- ;<ෙ+ 
වPාපෘ[ය.  

 
ග% ඇම[7ම�, තH!නා!ෙසේලා න+ කථා කරන ඒවා 

ගැන ;L පශ්නය� නැහැ. කථා කරන ඒවා: එකb, කරන 
ඒවා: එකb; ෙදකම එකb. ෙ+ක එෙහම  ෙනොෙවb. ;යන 
ෙකොට එකb; කරන ෙකොට තව: එක�. ;ය!ෙ! එක�; 
කර!ෙ! තව: එක�. ඒකb [ෙබන පශ්නය. ෙමෙහේ ඇ.Kලා 
කෑ ගහනවා ඉ!-යාc .ෙරෝ¹ව. අරෙහේ �tKලා අත ය�! 
ගcෙදc කරනවා ඉ!-යාව: එ�ක, ඉ!-යාෙ' ඉ!න 
වPාපාMකයc: එ�ක, ෙකොdස් කා�ෙකෝ: එ�ක. නH: ෙ+වා 
ගැන එෙහම ෙනොෙවb ෙ! කථා කර!ෙ!. ෙ+ රෙ� Ûdය 
ස+¾�ණෙය!ම පාවා ෙදන වැඩb ෙ+. තH!නා!ෙසේලා කථා 
කර!ෙ! එෙහම ෙ!. අ� ඒවා ;ය!ෙ! නැහැ. අ� ;ය!ෙ!, 
අ!ත� රාජPය! අතර ඇ[ කර ග!නා �.p+වලට පශ්නය� 
ඕනෑ නැහැ. තH!නා!ෙසේලා ඒක අරෙගන ෙ!     ;'ෙ', 
ඉ!-යාවට ෙ+ රට පාවා ෙද!න හදනවා; "RAW" එක තමb රට 
ක!ෙ!; අ� ආ��ව ෙපරළ!න හදනවා; ෙ+වා �ම!තණ 
;යලා. දැ! ෙ+ �ම!තණ [ෙබන අස්ෙසේ ෙමොක�ද කර!ෙ!? 
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බල!න ෙ+ෙ� [ෙබන අ�� පශ්නය. ෙගවK 560� හදනවා. 
ව�ග අ? 850, ව�ග අ? 600 �වාස 560� හදනවා. ග% වාpෙ�ව 
නානාය�කාර මැ[7ම�, දළ වශෙය! ගණ! හදලා බල!න. 
ෙඩොල� dSයන 48, ෙ+ ෙගවK 560! -ව�ග අ? 850, 600 
ෙගවKවS!- ෙබදලා බැ`ෙවො:, ව�ග අ?යකට යනවා %�යK 
16,220�. තH!නා!ෙසේට tතා ග!නව: ·kව!ද, ලංකා ව 
ඇ7ෙළේ ෙකොතැන ෙහෝ ව�ග අ?ය� හද!න %�යK 16,220� 
යන �වස� ගැන. කම� නැහැ ඒක පැ:ත;! [යH ෙකෝ.   ෙ+ 
කැ�න� ප�කාව දාලා [ෙබ!ෙ! .මK >රවංශ ඇම[7මා. 
ඔබ7මා: ද;!න ඇ[. ෙපො�ඩ� ෙහොයලා බල!න. ෙ+ 
කැ�න� ප�කාෙ' දාලා [ෙබනවා, ෙ+ක භාර ග!න ෙකොට 
Lයයට 60� HදS! ඒෙගොKෙලෝ ෙගවනවා ;යලා. ක»ද 
ෙගව!ෙ!? .මK >රවංශ ඇම[7මාෙg අමාතPාංශෙය!. රාජP 
RලP සංස්ථාවb, ජා[ක �වාස සංව�ධන අ�කාMයb, රාජP 
ඉං�ෙ!% සංස්ථාවb. ඒ ඔ�ෙකෝම එකට එක7 ෙවලා කරන වැඩ 
�3ෙවළ�. එක ෙගය� .�ණලා ග!න Hදල මා ගණ! හදලා 
බැ`වා. කS! අ:[කාරම� ග!නවා ෙ!. ෙගවK 560 හද!න 
කS! අ:[කාරම� ග!නවා ෙ!. එක ෙගයක ගණන මා 
ෙහොයලා බැ`වාම, එ�ෙකෝ� [ස්හ: ල�ෂයb. ෙ+ ව�ග 
;ෙලෝyට� 850, ව�ග ;ෙලෝyට� 600 - 

 

ග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතාග% වාpෙ�ව නානාය�කාර මහතා    (மா��மி� வா+ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ව�ග ;ෙලෝyට� ෙනොෙවb, ව�ග අ?. 

 

ග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතාග% දයාLM ජයෙසේකර මහතා    
(மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 

සමාෙව!න, ව�ග අ? 600, 850 ෙගදරක  Hදල %�යK 
එ�ෙකෝ� [ස්හ: ල�ෂය�. ඉ[! මා අහනවා,   ෙmස්ලb! 
පාෙ� ව�ග අ? 600ක ෙගය� %�යK එ�ෙකෝ� [ස්හ: 
ල�ෂයකට, ෙ+ ලංකාෙ' ක»%ව: ග!නවාද ;යලා. අ� 
අහ!ෙ! ෙමොක�ද ෙ+ හදන ෙගවKවල ත::වය ;යලා. 
ඉඩෙ+ ව�නාකම ගැන කථා කර!ෙ! නැ7වb මා ෙ+ ;'ෙ'. 
වැ� බu ගැන කථා කර!ෙ! නැ7වb මා ෙ+ ;'ෙ'. ෙ+ක Iලා 
[ෙබනවා ෙඩොල� dSයන 48කට. ෙමතැන ඇ.Kලා කෑගහනවා 

"RAW" එක ගැන. ෙමතැන ඇ.Kලා  මරා ග!න හදනවා. ෙ+ 
තH!නා!ෙසේලාෙg ෙවන පශ්නය�. තH!නා!ෙසේලාෙg 
ජන�යතාව කඩා ෙගන වැෙටන ෙකොට, ආ��වට කථා කර!න 
ෙ�වK නැ[ »ණාම, සට! පාඨ නැ[ »ණාම, ආ��වට ෙද!න 
සහන නැ[ »ණාම, ජනතාවෙg මනස අ�� පැ:තට හරව!න 

ඕනෑ »ණාම, Thirteen, Thirteen Plus ෙදනවාද, නැ�ද, හා ද 
එපාද ;යලා ඒවා ගැන කථා කරනවා දැ!. හැබැb ෙ+ක ඇ7ෙළේ 
එෙහම කථා කරලා එ3යට �tKලා ෙහොෙර!, අත ය�! 
ගcෙදc කරනවා ඉ!-යාc සමාග+ එ�ක. තH!නා!ෙසේලා 
ෙකො+පඤ්ඤ >-ෙv අ�කර 8ක Ûdය�  u!නා. එතැ�! නතර 
»ෙ� නැහැ. අද උ7%, නැ ෙඟනtර හැම තැනකම ඉ!-යාc 
සමාග+. ඊළඟට ඩාS පාෙ� u!නා තව ඉඩම�. ඒක: ෙ+ 
.�යටම u!c ඉඩම�.     අෂ්ෙරොෆ් මැ[7dයෙg    කාලෙv ෙ+ 
ඉඩම අරෙගන [ෙබ!ෙ! ය+ ;L ව�නාකමට හදලා ෙද!න+ 
;යලා. දැ! ඒක උගස් [යලා ෙවන එක� ග!න හදනවා. ඉ[!  
තH!නා!ෙසේලාෙග! මා අහනවා, ෙමොක�ද ෙ+ ආ��ෙ' වැඩ 
�3ෙවළ ;යලා.  
 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ෙ+ ළඟI �ෙන� 
-යම![ය� �Kලා ෙ!.  �!c අෙ� Hk රටම �ලලා ඉ!න 
එෙ� -යම![ය �ල ගැ�ම ෙලො� පශ්නය� ෙව!න .�ය� 
නැහැ. එෙහම ෙ!ද? �නා රටම �ලලා ඉවරb. �ෙන� ෙමෙහේ 
ඇ.Kලා -යම![ය� �ලලා. ඉ[! ඒක ෙලො� පශ්නය� 
ෙනොෙවb. ෙමොකද, �නා රටම �ලලා ඉ!න එෙ� -යම![ය: 
ක�ජ�ද? අර  ;යමන� [ෙබනවා ෙ!, "ෙවෙහර �Kල එකාට 
අgගලාව: ක�ජ�ද" ;යලා. අ!න ඒ වාෙg තමb. ඉ[! 
ෙ+කb ෙවලා [ෙබ!ෙ!. �නයb, ඉ!-යාවb අද රටම �ල 

ග!නවා. තH!නා!ෙසේලා ෙ�ශ ෙපේy ෙකො?ය උස්සා ෙගන 
යනවා, දහ7න ෙදනවාද නැ�ද ;යලා. ෙම!න ෙමතැනට තමb 
ෙ+ රට අද වැ�ලා [ෙබ!ෙ!. අද තH!නා!ෙසේලා .ශාල 
අ�~දය� ඇ7ෙළේ ඉ!ෙ!. ඒ අ�~දෙv ෙමෝ.ටට අ� ඇ.Kලා 
[ෙබ!ෙ!.  

 
තH!නා!ෙසේලා ද!නවා, අද අෙ� ලංගම ෙසේවකය!ට 

ෙසේවක අ�ථසාධක අරHදල ෙගවා ග!න .�ය� නැ7ව 
ඉ!නවාය ;යලා. ලංගම ෙසේවකය!ට %�යK �Sයන ගණන� 
ෙගව!න [ෙබනවා. .ශාම �t! තම!ෙg ෙසේවක අ�ථසාධක 
අරHදල ලබා ෙගන, එb! ෙමොනවා  ෙහෝ ෙදය� කර!න තමb 
අtංසක d�p! බලාෙපොෙරො:7 ව!ෙ!. ලංගම ෙසේවකය!ට 
ෙසේවක අ�ථසාධක අරHදK ෙගවා ග!න ෙනොහැ;ව L�යI � 
ලංකා �දහස් ප�ෂෙv    ලංගම ෙසේවකය!ට ෙග'වා, ETF 
එෙක! HදK අරෙගන. දැ! ඒ ස+බ!ධෙය! න�ව�: 
පවරලාb [ෙබ!ෙ!. එතෙකොට ෙ+ ලංගම ෙසේවකය!ට ෙග.ය 
z7 Hදල ක»ද ෙද!ෙ!? දැ! මාස ගණන�, අ»%u ගණන� 
ගත ෙවලා [ෙබනවා. අ� ඒකb ;ය!ෙ!, තH!නා!ෙසේලා අද 
HදK එක7 කර ගැ�ෙ+ ෙනොහැ;යාවකb ඉ!ෙ! ;යලා. එම 
�සා තමb තH!නා!ෙසේලා අද ඇඟට පතට දැෙන!නම ·kව! 
තර+ බu ගහලා [ෙබ!ෙ!.  

 
අය වැය එන ෙකොටම, අය වැය එනවා: එ�ක බu ගහලා 

[ෙබනවා. ෙමෝට� රථ ආනයනය සඳහා Lයයට 80� බu ගහලා 
[ෙබනවා. එම �සා දැ! ෙමෝට� රථ ආනයනය ;<ම 
ස+¾�ණෙය! නතර ෙවලාb [ෙබ!ෙ!. ෙමෝට� රථ 
වPාපාMක ය! අද ෙබKෙK වැල දමා ග!න තැනට වැ�ලාb 
ඉ!ෙ!. තH!නා!ෙසේලාෙg "එදා ෙ'ල Dව�ස්" ෙගන ය!න 
අවශP කරන HදK �ක එක7 කර ගැ�ෙ+ වPාපාරයක තමb 
දැ! තH!නා!ෙසේලා ඉ!ෙ!. ·kව! තර+ ග!න එකb 
කර!ෙ!. අ![ෙ+I දැ!  �t! මල බ�ද� අය කර ග!න 
තැනට: ඇ.: [ෙබනවා. 3ං බ�ද ඊෙv ඉඳලා මල බ�ද ෙවලා. 
ඊෙv ඇÀවා ෙ!, දැ! 3ං බ�ද ග!නවාද, නැ�ද ;යලා. 
එතෙකොට ;'වා, 3ං බ�ද ග!ෙ! නැහැb ;යලා. දැ! ඒක මල 
බ�ද� .�යට ග!නවා. වළ� හෑ%ෙවො: %�යK 6,000� 
ග!නවා. දැ! එෙහමb කර!න ය!ෙ!. 3ඳ� ෙනොෙවb, වළ� 
හෑ%ෙවො: %�යK 6,000� ග!නවා. දැ! 3ඳ ගැන කථා 
කර!ෙ! නැහැ. වළ� හෑ%ෙවො: %�යK 6,000:, %�යK 
15,000: අතර Hදල� අය කරනවා. ෙම!න ෙමතැනටb අද 
වැ�ලා [ෙබ!ෙ!. ෙකොෙහ! ෙහෝ අය කර ග!න ·kව! 
බ�ද� එක7 කර ග!න තH!නා!ෙසේලා බලනවා. බu �3බඳ 
අ[.�ෂ්ට .ෙශේෂඥ අෙ� බ!uල �ණව�ධන úM! ඇ.: 
ඉ!නවා. එ7මා බu  ගැන කථා කර!ෙ! නැ7ව ෙවන ෙදය� 
ගැන කථා කරb ;යා මා බලාෙපොෙරො:7 වනවා. මා tතන 
හැ�යට .ශාල අ�~දයකb අ� ඉ!ෙ!. Liquidity problem 
එකකb ඉ!ෙ!. ෙගවා ග!න HදK නැහැ.  

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, හ+බ!ෙතොට ඇ7kව ද�& 

පළාෙ: පාරවK හදා [ෙබනවා. ඒ  හද· පාරවKවලට %�යK 
dSයන දහස් ගණ! ෙගව!න [ෙබනවා. අද හHදාවට භා�ඩ 
ලබා ෙදන සැපz+ක%ව!ට %�යK dSයන දහස් ගණ! 
ෙගව!න [ෙබනවා. ෙ+ පා�Sෙ+!7ෙ' ඇම[ව%!ෙg නෑදෑ 
පර·රට: එ�කb මා ෙ+ ;ය!ෙ!. %�යK dSයන දහස් 
ගණ! ෙගව!න [ෙබනවා. කවදාව: ෙමවැ� ඉ[හාසය� 

[~ෙ� නැහැ. ඒකb මා ;'ෙ' liquidity problem එක� 
[ෙබනවාය ;යලා. ඒ ;ය!ෙ!, අපට එ-ෙනදා HදK �ක ෙගවා 
ග!න බැM තරමට දවÁලතාව �3බඳ පශ්නය� අද [ෙබනවා. 
රෙ� ආ�Îකය �3බඳ .ශාල පශ්නය� [ෙබන �සා ෙ+ 
ස+බ!ධව අවශP �යවර ග!න ;යලා මා ෙගෞරවෙය! 
ඉKලනවා. මා tතන හැ�යට ෙ+ වැඩ �3ෙවළ _යා:මක වන 
7% ආ�Îකය ස+බ!ධ පශ්නයට .සjම� ලැෙබ!ෙ! නැහැ. 
එම �සා ර�ෂණය ස+බ!ධෙය! මා ම7 කර· කාරණා 
�3බඳව ක%ණාකරලා අවධානය ෙයොH කර!න ;යා 
ෙගෞරවෙය! ඉKලා L�නවා. ඒ එ�කම අෙ�ම පැ:ෙ: තව: 
ෙකන�ට කථා කර!න අවස්ථාව ලබා ෙදන ෙලස ඉKලd! 
මෙg වචන ස්වKපය අවස! කරනවා.  

835 836 

[ග% දයාLM ජයෙසේකර  මහතා] 
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RලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!a7මා7මා7මා7මා    (தைலைமதா-�.  உ01பின� அவ�க') 
(The Presiding Member) 

We have to go according to the order of the name list 

that has been submitted.  
 

ඊළඟට ග% අ%!-ක පනා!u ම!a7මා. 
 

[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 4444....15151515]]]]        

ග%ග%ග%ග%    අ%!-ක පඅ%!-ක පඅ%!-ක පඅ%!-ක පනා!u මහතානා!u මහතානා!u මහතානා!u මහතා    (மா��மி� அ��தி�க ப�னா�� ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ෙමම උ:ත<තර 

පා�Sෙ+!7වට අද -න ඉ-Mප: කළ ර�ෂණ ක�මා!තය 
.�ම: ;<ෙ+ පනත යටෙ: �ෙයෝග ස+බ!ධෙය! අදහස් 
පකාශ කරන ෙ+ අවස්ථාෙ'I, මට ෙපර කථා කළ අෙ� දයාLM 
ජයෙසේකර ම!a7මා ඉ-Mප: කළ ක%& ස+බ!ධෙය! ය+ 
;L �37ර� ෙද!න ඕනෑය ;යා මා tතනවා. RලාසනාXඪ ග% 
ම!a7ම�, .ෙශේෂෙය!ම එ7මා ර�ෂණ ක�මා!තය .�ම: 
;<ෙ+ පනත යටෙ: �ෙයෝග ස+බ!ධෙය! කථා කරන එක 
nමා කරලා වැ? වශෙය! කථා කෙළේ, අද එ7මාට හැ ෙඟන, 
එ7මාට ෙපෙනන, එ7මාට හැම දාම: ෙපc&, එ7මාට .තර� 
මැෙවන ඒ භයංකාර 6තය සහ එ7මාට හැ ෙඟන මාතෘකා ගැනb. 
 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ෙ+ ෙවලාෙ'I .ෙශේෂෙය!ම 
අෙ� දයාLM ජයෙසේකර ම!a7මාට මා ෙ+ කාරණය ;ය!න 
ඕනෑ. එ7මා පා�Sෙ+!7වට ඇ.Kලා හැම දාම: ෙ+ භයංකාර 
6තය පා�Sෙ+!7වට, ෙ+ ර ෙ� ජනතාවට ෙප!වනවා. 
එ7ම!ලාට සමහර� ෙවලාවට සට! පාඨ [ෙබනවා, සමහර� 
ෙවලාවට සට! පාඨ නැහැ.  RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, පp 
�ය කාලෙv ඇ[ »& .ශ්ව.දPාල ආචා�යව%!ෙg පශ්නෙvI 
[~& ෙහොඳ සට! පාඨය� අපට මතකb. ෙම7ම!ලා සෑෙහන 
කාලය� බලා ෙගන t�යා, ෙ+ සට! පාඨය: එ�කලා ෙ+ රට 
අක�මණP ෙවb, .ශ්ව.දPාල �ෙෂේතය, උසස් අධPාපනය  
ස+¾�ණෙය! කඩා ෙගන වැෙටb ;යලා. එෙහම tතලා 
ෙම7ම!ලා ඒ සට! පාඨය: එ�ක t�යා. දැ! ෙ+ �ෙ� සට! 
පාඨ නැහැ. අෙ� ආ�� ප�ෂෙv: ඉ!නවා සමහර� අය, ය+ 
ය+ කාලවලට තH!නා!ෙසේලාට සට! පාඨ සපයන. දැ! ඔය 
දහ7න ;යලා තH!නා!ෙසේලා ම7 කර ෙගන කථා කර!ෙ! 
එෙහම සට! පාඨය�. ෙ+ �3බඳව ආ��වට ;Lම පශ්නය� 
නැහැ RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�.  

 

� ලංකා �දහස් ප�ෂය පHඛ එ�ස: ජනතා �දහස් ස!ධාන 
ආ��ව ෙ+ �3බඳව එක මතයක ඉ!නවා. ඒ මතය ෙමොක�ද? 
අෙ� රජය ෙබu+වාI තස්තවාදය අවස! කර· රජය�. ෙදමළ 
ජනතාවෙg පශ්නය, එෙහම නැ:න+ උ7% නැ ෙඟනtර පශ්නය 
.සඳ!න අ�වා�යෙය!ම ෙ�ශපාලන .සjම� ෙද!න ඕනෑය 
;යන තැන අප ඉ!නවා. ඒෙක- ෙ+ ආ��ව කරන Lය` 
ෙදනාම ඒ මතෙv ඉ!නවා. "උ7ෙ� පළා: සභාව �tDව!න 
ඕනෑ, ඒ පළා: සභාවට අවශP කරන ශ�[ය ෙද!න ඕනෑ, ඒ 
කාරණෙvI සාක�ඡාෙව!, ස+H[ෙය! ෙ+ පශ්නය .සඳා 
ග!න ඕනෑ" ;යන තැන ආ��ව ඉ!නවා. .ෙශේෂෙය!ම 
දයාLM ජයෙසේකර ම!a7මා ;'වා ෙ+ Iෙg ක!න කැමැ[ 
නැ[ අය ආ��ෙ' ඉ!නවා ;යලා. අ�: එ�ක ෙ+ Iෙg 
ක!න කැමැ[ නැ[ අය ඉ!නවා න+ ඒ අයට �ට ෙවලා ය!න 
·kව!. ඒෙක- ආ��ව හැ�යට අප එක මතයක ඉ!නවා. 
දහ7!වන ආ��කම වPවස්ථා සංෙශෝධනය ශ�[ම: කරd!, 
ඒ අcව �tටව· පළා: සභා ශ�[ම: කරලා උ7%, 
නැ ෙඟනtර පශ්නය .සඳ!න ඕනෑ තැන අප ඉ!නවා. අප 
ජා[වාI රජය� ෙනොෙවb. අප එක පැ:ත;! ෙ+ රෙ� [ෙබන 
Lංහල ෙබෞ�ධ ශ�[ය අගය කරන රජය�. ඒ .�යටම අ��: 
ජා½!ට, අෙන�: ආගdකb!ට සම තැ! Iලා ඒ අයෙg පශ්න 
ෙ+ රට 7ළ සාක�ඡාෙව! ස+H[ෙය! .සඳා ග!න ඕනෑ ;යන 
මතෙv ඉ!න ආ��ව�. ඒක �සා ඒ කාරණෙvI අෙ� ;L 
පශ්නය� නැහැ.  

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, සමහ% ඉ!-යාව සහ අ� 
අතර පශ්න ම7 කර!න හදනවා. එෙහම පශ්න ම7 කර!න 
බැහැ. ෙමොකද ඉ!-යාව ෙකෙරt අෙ� ෙලො� ෙගෞරවය� 
[ෙබනවා. අප z�ධය කරන අවස්ථාෙ'I අෙ� අසKවැL පබලම 
රාජPය හැ�යට ඉ!-යාව අපට ශ�[ය ලබා u!නා. ඒ �සා ඒ 
අයට: බලපාන ෙ+ අ�~දය සාක�ඡා කරලා .සඳා ෙගන අප ෙ+ 
කාරණය: එ�ක ඉස්සරහට ය!න ඕනෑ. ඒකට කැමැ[ නැ[ අය 
ඉ!නවා න+ ආ��ෙ' ෙමොන පබල තන7% දැ%ව: ඒ අයෙg 
මත පකාශ කර!න ·kව!. හැබැb ඒ අයෙg මතය ආ��ෙ' 
මතය ෙනොෙවb. ඒ ෙගොKල!ෙg මතවලට: අප ඇÀ+ක! 
ෙද!න ඕනෑ. ඒ මතවලට: ඉඩ ලබා ෙද!න ඕනෑ ; ඒවා සාක�ඡා 
කර!න ඕනෑ. හැබැb එෙහමb ;යලා ෙ+ ආ��ව ජා[වාI, 
නැ:න+ ස+¾�ණෙය!ම එක මතයක එKබ ෙගන ඉ!න 
ආ��ව� ෙනොෙවb.  

 
දැ! ෙම7ම!ලා බලා ෙගන ඉ!නවා ෙ+ සට! පාඨ: 

එ�කලා කථා කර!න. පp �ය කාලෙv ෙලො�වට කථා කළා. 
ෙ+ ෙගොKල!ට ස+බ!ධ ජනමාධP [ෙබනවා. Xපවාt�ෙv: 
සමහර නාSකා [ෙබනවා. සමහර ·ව: ප: [ෙබනවා. ෙ+ 
වාෙg ෙපො? මාතෘකාව� සැපzවාම ඒවාb! ඒකට ෙලො� අ�ථ 
කථන ෙදනවා. දැ! ;යනවා 3ං බ�ද� ගැන. ආ��ෙ' එෙහම 
කKපනාව�  නැහැ. d�ෙහ� 3ඳ� කපන ෙකොට ඒකට බ�ද� 
ගහ!න, ඒවාb! සKS ෙහොය!න ආ��වට »වමනා නැහැ.  

 
ඊළඟට ;යනවා මල බ�ද� ගැන. ෙ+ රෙ� ඕනෑම පාෙ�Áය 

සභාවකට, පළා: පාලන ආයතනයකට අb[ බල පෙ�ශයක 
ඉ!න ·රවැLෙය� ඒ වාෙg වළ� කපන ෙකොට ඒ වාෙg HදK 
ග!නවා.  

 
හැබැb ඒවාෙය! ;ය!ෙ! නැහැ මල බ�ද� ගහනවාය 

;යලා. අ� කනගාD වනවා මාතෘකා නැ[ව ඉ!න අය ගැන. දැ! 
;'වා දවÁලතාව - liquidity - ගැන problem එක� [ෙබනවාය 
;යලා. එෙහම පශ්නය� නැහැ. ෙ+ රජය සංව�ධනය ගැන 
ස+¾�ණෙය!ම .ශ්වාසය [යලා වැඩ කටz7 කරන රජය�. 
ඒක �සා තමb ය�තල පහpක+ ලබා Iලා, වරායවK �ව! 
ෙතොD ෙපොළවK හදලා සංව�ධන වැඩ කටz7 කර!ෙ!. ග% 
දයාLM ජයෙසේකර ම!a7මාෙg කථාෙ'I ;'වා, .ෙශේෂෙය!ම 
ෙ+ රජය ජනතාවෙg pබසාධනයට අත [යලා [ෙබනවාය; 
pබසාධන වැඩ �3ෙවළවK ක�පාu කරලා [ෙබනවාය ;යලා. 
ඇb එ7ම!ලාට ඇස් ෙපෙන!ෙ! නැ�ද? සමෘ�� වPාපාරය 
ශ�[ම: කර!න -. නැ�ම වැඩසටහන ෙගනැKලා  [ෙබනවා. 
එමl! අද ඒ ජනතාවෙg අb[වාLක+ ආර�ෂා කරනවා. අ�� 
පැ:ෙත! හැම pබසාධන වැඩ �3ෙවළ�ම -ය: කර [ ෙබනවා. 
රජය ෙනොdෙK ෙපො: ප: �ක ලබා ෙදනවා; පාසK �ල ඇj+ 
ලබා ෙදනවා; ෙනොdෙK ෙබෙහ: �ක ෙදනවා. �දහස් ෙසෞඛP, 
�දහස් අධPාපනය ආර�ෂා කරd! වැඩ කටz7 කරන රජය� 
තමb ෙ+ රජය. ජනතා වෙg සහන කපලා [ෙබ!ෙ! ෙකොෙහේද? 
එෙහම සහන කපලා නැහැ.  

 
.ෙශේෂෙය!ම ග% දයාLM ජයෙසේකර ම!a7මාෙg 

පශ්නවලට �37% ෙදන ගම! ර�ෂණ ක�මා!තය .�ම: 
;<ෙ+ පනත යටෙ: �ෙයෝග ස+බ!ධෙයc: කථා කර!න 
ඕනෑ. ර�ෂණය ස+බ!ධෙය! තව තව: .ශ්වාසය ඇ[ කර 
ග!නා .�යට රජය සහ ෙපෞ�ගSක අංශය වැඩ කටz7 කර!න 
ඕනෑ. ෙ+ රෙ� �ව: වන ජනතාවෙග! තවම: ර�ෂණය එ�ක 
එ�කාp ෙවලා ඉ!ෙ!  Lයයට අටක .තර පමාණය�. Àඟ� 
ෙවලාවට ෙමෝට� රථ වාහන වාෙg කටz7 ඇ%ණාම ෙසෞඛP, 
�.ත ර�ෂණය ;යන ඒවා: එ�ක Lයයට අටක .තර 
ජනතාව� තමb ෙමයට බ�ධ ෙවලා [ෙබ!ෙ!. ෙලෝකෙv 
අ��: රටවK සාමානPෙය! Lයයට Lයය� ර�ෂණය හා 
බ�ධ ෙවලා L�නවා. ඔ»!ට compulsory, ඒ ;ය!ෙ! 
අ�වා�යෙය!ම ර�ෂණය [�ය z7b. ඉස්�Mතාලයකට යනවා 
න+ තම!ෙg ර�ෂණය ගැන අහනවා. පාසKවලට යන .ට, 
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ඉස්�Mතාලයට යන .ට, උසස් අධPාපනය සඳහා යන .ට ර�ෂණ 
අංකය�, ර�ෂණ ඔ�·ව�, ර�ෂණ tdකම� [ෙබ!න ඕනෑ. 
හැබැb එක පැ: ත;! අෙ� රෙ� ජනතාවට ර�ෂණය �3බඳව 
අ.ශ්වාසය� [ෙබනවා. Àඟ� ෙවලාවට ර�ෂණ සමාග+ ෙබො% 
;යනවා. ර�ෂණ සමාග+ �ෙයෝ�තව% එවලා ෙබො% ;යලා, 
ෙබො% �.p+වලට ජනතාව එ�කාp කර ග!නවා. සමහර� 
ෙවලාවට ජනතාව ප[ලාභ ලබා ග!න �යාම ඒ �.pම ෙබො%. 
එෙහම නැ:න+ ඒ ආ· �ෙයෝ�තයා - agent - සKS �ක ර�ෂණ 
සමාගමට Iලා නැහැ. ෙ+ වාෙg පාෙයෝ�ක පශ්න �සා ජනතාවට 
ර�ෂණය �3බඳ අ.ශ්වාසය� [ෙබනවා. ඒ අ.ශ්වාසය නැ[ 
කර!න ඕනෑ. ඒ අ.ශ්වාසය නැ[ කර!න ·kව! රජයට සහ 
ර�ෂණ සමාග+වලටb. එක පැ:ත;! ර�ෂණ සමාග+වල: 
අb[වාLක+ ආර�ෂා කර!න ඕනෑ. අ� පp �ය කාලෙv දැක· 
ෙදය� තමb, ෙපොuෙ' හැම ෙකනාටම ර�ෂණෙv ප[ලාභ 
ලැෙබ!න ඕනෑ ;යන කාරණය. ඒ වාෙgම ර�ෂණ 
සමාග+වලට: ෙපොuෙ' ඔ»!ෙg අb[වාLක+ ලැෙබ!න ඕනෑ.  

 
ආ�� ප�ෂෙv ම!aවරෙය� »ණ:    මා ;යනවා, අද 

ආ��ෙ' Àඟ� වPාපෘ[, වPාපාර Àඟ� ෙ�වK ෙද!ෙ!         
� ලංකා ර�ෂණ සංස්ථාවටb ;යලා. ඒ අයට .තර� ෙනොෙවb, 
අ��: ර�ෂණ සමාග+වලට: ඒවා සම ෙසේ ෙබ-ලා ය!න වැඩ 
කටz7 කර!න ඕනෑ. එතෙකොට තමb ඒ ර�ෂණ සමාග+ 
ශ�[ම: ව!ෙ!. එක පැ:ත;! අ� ස7D වනවා, ෙසS!ෙකෝ 
ර�ෂණ සමාගම වැෙට!න �ය ෙවලාෙ' ෙ+ රජය අත I· එක 
ගැන. .ෙශේෂෙය!ම ෙසS!ෙකෝ ටකා �K වැ� ර�ෂණ සමාග+ 
වැෙට!න �ය ෙවලාෙ'I:, ෙසලා! බැං�ව වැෙට!න �ය 
ෙවලාෙ'I:, ඒ වාෙg  ජනතාවට ප[ලාභ සපයන ජනතාවෙg 
HදS! නඩ:7 වන RලPමය ආයතන වැෙට!න �ය 
ෙවලාෙ'I: ෙ+ රජය අත Iලා [ෙබනවා. ඒ වාෙgම හැම 
[ස්ෙසේම රජය� හැ�යට ෙ+ ර�ෂණය සපයන ෙපෞ�ගSක සහ 
රජෙv ආයතනවල RලPමය ත::වය �3බඳව ප<�ෂා කර!න 
ඕනෑ. හැම [ස්ෙසේම ෙ+වා ප<�ෂාවට යට: ව!න ඕනෑ. 
RලPමය හbය [ෙබනවාද, ෙ+ සKS ෙකොෙහේද [ෙබ!ෙ!, ඒ 
අය බැðලා [ෙබන �.p+ ෙමොනවාද, reinsurance කරලා 
[ෙබ!ෙ! ෙලෝකෙv [ෙබන ෙමොන ර�ෂණ ආයතන: එ�කද 
;යන කාරණා �3බඳව �ර!තර �M�pම� [ෙබ!න ඕනෑ. ඒ 
ර�ෂණ සමාග+වS! ලබා ෙදන ප[ලාභ ෙමොනවාද ;යන 
කාරණය �3බඳව: �ර!තර ෙසෝ-Lය� [ෙබ!න ඕනෑ. 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ඒ වාෙgම තමb ර�ෂණ 
සමාග+වල වැඩ කරන අ[.ශාල ෙසේවක �Mස� ඉ!නවා. 
 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, අ� Àඟ� ෙ'ලාවට දැකලා  
[ෙබනවා, සමහර ර�ෂණ සමාග+ සාමානP ෙපළ, උසස් ෙපළ 
ඉවර ෙවලා ෙගදර ඉ!න ළමb අරෙගන, ඔ»!ට  ටb ප�ය� Iලා 
හMයට tඟම! ඉKලනවා වාෙg ෙගවK ගණෙ! යවනවා. 
එෙහම යවනවා පමණ� ෙනොෙවb, ඒ අයෙg ෙසේවක 
අb[වාLක+ ආර�ෂා කර!ෙ!: නැහැ. ඒ �3බඳව රජෙv 
අවධානය ෙයොH ව!න ඕනෑ.  ර�ෂණ සමාග+වල ෙසේවකb!ෙg 
අb[වාLක+ ආර�ෂා කර!න  � ලංකා ර�ෂණ ම�ඩලෙv සහ 
ඒ අදාළ ආයතනවල අවධානය ෙයොH ව!න ඕනෑ.  
 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ඒ වාෙgම තමb අර -�! 
-ගටම ;º  third-party insurance �3බඳ කාරණය. ෙ+ කාරණය 
ස+බ!ධෙය! මම tත!ෙ! ෙ+ රෙ� �[ෙv ෙවනස� ඇ[ 
ව!න ඕනෑ. ග% අ�:  . ෙපෙ�රා ම!a7මා එ�ක මම එකඟ 
වනවා. ෙ+ෙ� බැÍම [ෙබ!ෙ! ර�ෂණ සමාග+වලට 
ෙනොෙවb. Àඟ� ෙ'ලාවට  න� ½!uවS! තමb third-party 

insurance ෙගව!ෙ!. ඒක �සා  ෙ+ ස+බ!ධෙය! �[ය 
ෙවනස් ෙව!න ඕනෑ කාලය ඇ.Kලා [ෙබනවා.  
 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�,  ප[ලාæ! පැ:ෙත! 
ග:තාම සමහර ෙ'ලාවට ප[ලාæc: ර�ෂණ සමාග+ රවටන 

අවස්ථා අ� දැකලා [ෙබනවා. තම!ට සKS �ක� ම- »ණාම, 
HදK �ක� ග!න ඕනෑ »ණාම .ෙශේෂෙය!ම ඒ insurance 

company එක රවටලා; ෙබො% කරලා ඒ සKS ග!නා 
මැ-හ:ක%ෙව� නැහැ. රජයට ·kව! න+, ර�ෂණ 
ම�ඩලයට ·kව! න+, නැ:න+ ෙවන: ආයතනය;! ෙහෝ 
මැ-හ:ක%ෙව� ව!න ·kව! න+ ෙ+ පශ්නයට සහනය� 
ලබා ග!න ·kව! වනවා. .ෙශේෂෙය!ම ෙ+ ර�ෂණ සමාග+ 
සහ ප[ලාæ! අතර [ෙබන �ර!තර ගැDම, ප[ලාභ ලබා 
ග!න �යාම ඇ[ වන ගැDම මඟ හM!න ය+ ;L වැඩ 
�3ෙවළ� අපට ඇ[ කරලා ෙද!න ·kව! න+, ඒ සඳහා 
ආයතනය� ඇ[ කර!න ·kව! න+, එෙහම නැ:න+ ෙ+ 
[ෙබන ර�ෂණ ම�ඩලය තව ශ�[ම: කරලා ඒක කර!න 
·kව! න+ ෙ+ රෙ� ජනතාවෙg pබසාධනයට එය ඉවහK 
වනවා.  

 
.ෙශේෂෙය! අ� ;යන කාරණය� තමb -අ[ග% 

ජනා�ප[7මා: පp �ය දවසක පකාශ කළා- හැම ෙ�ම 
ර�ෂණයට යට: කර!න ඕනෑය ;යන එක. ෙ+ රෙ� 
pබසාධනය, ෙ+ රෙ� Lය`ම RලP ෙ�වK, ජනතාවට ලැෙබ!න 
[ෙබන ෙසෞඛP, අධPාපනය වැ� Lය` ෙ� �ට රටවල වාෙg 
ර�ෂණය: එ�ක බැෙඳ!න ඕනෑ. මම tත!ෙ! ඒ තැනට ෙ+ 
රට ෙගෙන!න ඕනෑ. ඒකට අවංක ර�ෂණ සමාග+ »වමනා 
කරනවා වාෙgම රජෙv මැ-හ: >ම�: ඕනෑ. රජය හැ�යට ඒ 
සඳහා ෙද!න ·kව! පහpක+ LයKල�ම ලබා ෙද!න ඕනෑ. 
අද ෙගෙනන ෙ+ �ෙයෝග  ඒකට .ශාල �Dවහල� වනවා ;යලා 
අ� tතනවා.  

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, අෙ� ර�ෂණ සමාග+ ගැන 

ක»% ෙමොනවා ;'ව:, එක පැ:ත;! ඒ අය ගැන අ� ස7D 
වන තැ! [ෙබනවා. තH!නා!ෙසේලාට මතක ඇ[ pනාd 
වPසනය ආ· ෙ'ලාව. කවදාව: අ� එෙහම වPසනය� දැකලා 
[~ෙ� නැහැ. එෙහම experience එක� අපට [~ෙ� නැහැ. 
අෙ� රෙ� ර�ෂණ සමාග+ reinsurance කරලා [~& ආයතන 
convince කරලා ඒ ආයතනවලට �tKලා, reinsurance කර· 
අෙන�: ආයතනවලට කථා කරලා ගංව7ර ;යන අංශය යටෙ: 
Àඟ� ෙ'ලාවට ෙ+ ර�ෂණ ප[ලාභ ෙග'වා. අෙ� රෙ� pනාd 
වPසනයට ල� ෙව�ච .ශාල �Mසකට ඒ .�යට ර�ෂණ 
ප[ලාභ හ+බ »ණා.  

 
එක පැ:ත;! ග:තාම ෙ+ ර�ෂණ සමාග+වS! ෙලො� 

ෙසේවය� වනවා වාෙgම, රජය පැ:ෙතc: ර�ෂණ 
සමාග+වලට ෙලො� ෙසේවය� වනවා. ඒ වාෙgම රජය මැ-හ: 
>ම 7ළ ෙ+ෙ� අතරමැ-ය! වන ප[ලාæ! සඳහා  රාජP සහ 
ෙපෞ�ගSක අංශෙv ර�ෂණ සමාග+වS! �යමාකාර .�යට 
ප[ලාභ ලබා ග!න ·kව!. එෙසේ ලබා ග!න ·kව!  .�ම: 
_යාවSය� ආර+භ ව!න ඕනෑ. ඒක දැනටම: ෙවලා 
[ෙබනවා. ඉ-M කාලෙv: ඒ ෙ� ෙව!න ඕනෑ ;යලා මම 
tතනවා. 

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, .ෙශේෂෙය!ම ෙ+ ර�ෂණ 

සමාග+ අද රට 7ළ  .ශාල මාතෘකාව� බවට ප: ෙවලා 
[ෙබනවා. අද අෙ� රෙ� Àඟ ෙදෙන�ට ර�ෂණ සමාග+ ගැන 
.ශ්වාසය� නැහැ. සමහර අයට ෙ+ ර�ෂණ �ෙෂේතය �3බඳව 
දැcව: >ම� නැහැ. පාසK අධPාපනෙv ඉඳලා ෙ+ Lය` ෙදනා 
දැcව: ;<ම: අ�වා�ය අංගය� බව ;යd! මෙg වචන 
ස්වKපය අවස! කරනවා. 

 
RලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!a7මා7මා7මා7මා    (தைலைமதா-�.  உ01பின� அவ�க') 
(The Presiding Member) 

ස්7[b.  ඊළඟට ග% ඉරා! .කමර:න ම!a7මා. එ7මා 
නැහැ. ග% ආචා�ය හ�ෂ ද LKවා ම!a7මා කථා කර!න. 
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[ග% අ%!-ක පනා!u  මහතා] 
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    [[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 4444....32 32 32 32 ]]]]    

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி&வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, අද ඉ-Mප: කර [ෙබන 
�ෙයෝග ස+බ!ධෙය! එතර+ කථා කර!න අවශPතාව� නැහැ 
;යා මම tතනවා. ෙබොෙහොම ෙපො? ෙවනස් ;<+ වගය� තමb 
කර [ෙබ!ෙ!. එතැනI අ� ඒකට .%�ධ ෙව!න ඕනෑ ;යලා 
මම tත!ෙ! නැහැ. පනත යටෙ: ර�ෂණ වPාපාරය 
පව:වාෙගන යාමට, ර�ෂණක%ව� ෙලස Sයා ප-ං6 >මට 
අදහස් කරන ය+ තැනැ:ත� ෙග.ය z7ව [û %�යK ල�ෂ 
ෙදකහමාර %�යK ප!ල�ෂය කරලා [ෙබනවා. පව[න 
උ�ධමනය: එ�ක එය ඊට: වඩා වැ? කර!න තමb අවශP 
ෙව!ෙ!. ෙකෙසේ නH:  ර�ෂණ �ෙෂේතය �3බඳව ය+ ක%& 
;tපය� කථා කර!නට මම කKපනා කළා. ග% ල�ෂ්ම! 
;MඇKල ම!a7මා ඉ-Mප: කළ කාරණාවලට අමතරව ග% 
දයාLM ජයෙසේකර ම!a7මා ෙ+ පා�Sෙ+!7ව සහ රට  
දැcව: කළා. ඊට: වඩා ෙපො�ඩ� ෙ+ පා�Sෙ+!7ව දැcව: 
කර!නට මා බලාෙපොෙරො:7 ෙවනවා. 

 
But, before that, Mr. Presiding Member, I want to 

make a few points on some of the issues affecting the 

insurance industry and I got information on these issues 

from the Insurance Association. A lot of the time, what 

happens is, we only consider one specific stakeholder. We 

found the Hon. Members almost criticizing certain 

insurance companies for making profits. If they do not 

make profits, how are they going to reinvest and insure 

more people? You know that only about 11 per cent of the 

population of this country is insured. That is solely 

inadequate.  

 
Then, if you look at what happened in the recent crop 

failure in Anuradhapura and Polonnaruwa areas, where 

over 100,000 hectares of paddy land was destroyed due to 

bad management of water, the Government said that each 

farmer would get Rs. 100,000 as compensation.   

       
ආ��ෙ' වැර- ජල කළමනාකරණය �සා ෙපොෙළො!න%ෙ' 

සහ අcරාධ·රෙv ෙගො>!ෙg > වගාවට ව7ර ෙනොලැNම �සා 
Lu »ණ .ප:[යට %�යK ල�ෂයක Hදල� ෙදනවා ;යලා 
ආ��ව ;'වා. මම ඡ!ද කාලෙv අcරාධ·රෙv සහ 
ෙපොෙළො!න%ෙ' �ය ෙවලාෙ' ෙ+ ගැන ෙසොයා බැ`වා. ෙ+ 
;ය· %�යK ල�ෂය එ� අෙය�ටව: හ+බ ෙවලා [~ෙ� 
නැහැ. ෙමොක�ද ඒකට ෙහේ7ව? ඒකට ෙහේ7ව %�යK ල�ෂයක 

insurance එක� ෙගවනවා ;යලා ආ��ව ;'වාට, ආ��වට 
ෙගව!න කමය� නැහැ. ෙගො. ර�ෂණ කමයට ෙමොකද » ෙ�?  
ෙ+ ආ��ව  ;'වා ෙගො. මහ:ව%!ව ර�ෂණය කරනවා 
;යලා. අ![මට ඒකට »ණ ෙදය� නැහැ. ඒක එෙහමම කඩා 
ෙගන වැDණා. ආ��ෙ' ඇම[ව%!, ම!aව%!, �ෙයෝජP 
ඇම[ව%! ක»%ව: ඒ ස+බ!ධෙය! වචනය�ව: කථා 
කෙළේ නැහැ RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�.  

 
ආz�ෙ'ද ෙදොස්තරලාට pension එක� ෙදනවා ;යලා 

..ජ.H. ෙලො�බ�ඩාර ආ��කාර7මා ;යලා [ෙබනවා අද 

ප:තරෙv [ෙබනවා මම දැ�කා. හැබැb, ඒ වාෙg pension 

එක� ෙද!න සKS නැහැ. Insurance ෙගවනවා ;යනවා; 

pension ෙදනවා ;යනවා. ඒවා ෙ�ශපාලන ෙ'-කාෙ' ;යන 
කථාවලට පමණ� nමා »ණ කාරණා හැ�යට තමb මම 
ද;!ෙ!.  

RලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!a7මා7මා7මා7මා    
(தைலைமதா-�.  உ01பின� அவ�க') 
(The Presiding Member) 
ග% ම!a7මා, මම tතනවා එ7මා ෙයෝජනා කරලා 

[ෙබ!ෙ! එ7මාෙg පළාෙ: -ඌව පළාෙ:- ආz�ෙ'ද 
ෙදොස්තරලා ගැනb ;යලා. 

 
ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி&வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

එ7මාෙg පළාෙ:? 
 
RලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!a7මා7මා7මා7මා    
(தைலைமதா-�.  உ01பின� அவ�க') 
(The Presiding Member) 
ඔ'. සබරගHව පළාෙ:. 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி&வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

එ7මාෙg පළාෙ: වැඩ� කර!න එ7මාට පළා: සභාව� 
[ෙබ!න එපායැ. 

 
RලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!a7මා7මා7මා7මා    
(தைலைமதா-�.  உ01பின� அவ�க') 
(The Presiding Member) 
එ7මා ඒ පළාෙ: ආ��කාර7මා ෙ!. 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி&வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

එ7මා ඒ පළාෙ: ආ��කාර7මා බව ඇ:ත. හැබැb, සමහර 
.ට ෙහට හ-L පනත� ෙගනැKලා ආ��කාර7ම!ලා 
ඔ�ෙකොමලා ෙගදර යව!න ආ��වට ·kව!. ග% .මK 
>රවංශ ඇම[7මා  දැ! ෙපො�ඩකට කS! ;යනවා මම අහෙගන 
L�යා, ෙ+ පළා: සභා ;L වැඩ� නැහැ ;යලා. පළා: 
සභාවලට ඡ!දය ඉKලනවා. RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, 
පළා: සභාවලට .යද+ කරන HදK පමාණය ගැන ෙනොවැ+බ� 
මාසෙv 08ෙව� දාට බලා ග!න ·kව!. අ[ .ශාල HදK 
පමාණය�, %�යK ෙකෝ� Lය ගණන� පළා: සභාවලට  .යද+ 
කරනවා. හැබැb,  පළා: සභා ඕනෑකම� නැහැ ;යලා ;යනවා. 
පළා: සභා ඕනෑ නැ:න+ %�යK ෙකෝ� Lය ගණ! .යද+ 
කර!ෙ! ෙමොකටද? එෙහම න+ හ-L පනත� ෙගනැ: පළා: 
සභා �ක .p%වා හM!න ·kව! ෙ!. ආ��කාර7ෙම� 
ඉ!ෙ! පළා: සභාව� [ෙබනවා න+ ෙ! RලාසනාXඪ ග% 
ම!a7ම�.  පළා: සභාව� නැ:න+ ආ��කාර7මාෙග! 
වැඩ� නැහැ. එතෙකොට ..ජ.H. ෙලො�බ�ඩාර මැ[7මා ;යන 
කථාවල, පළා: සභාවල ඇම[ව%! සහ ම!aව%! ;යන 
කථාවල ඇ:ත වශෙය!ම මහ ෙලො� ෙදය� නැහැ.  

  
මම ;ය!ෙ!, ෙ+ ආයතන ය+ ;L පමාණයකට ලාභ 

ලබ!න ඕනෑ ;යන එකb. ලාභ ලබ!ෙ! නැ[ව ඔ»!ෙg ඒ 
_යාවSය ඉස්සරහට ෙගන ය!න බැහැ. සමහර රටවල බu 

ෙගවන ෙකොට බu සහන ෙදනවා. Tax benefits are there; 

exemptions are there. So, if you have a life insurance, a 

health insurance or some sort of  an insurance, some 

amount could be written off when you pay taxes. There 

are incentives. නH: ලංකාෙ' ;Lම .�යක incentive එක� 
 ෙද!ෙ! නැහැ. එෙහම ෙද!ෙ! නැ[ »ණාම ජනතාව ර�ෂණය 
ෙව!ෙ! නැහැ. ර�ෂණය� නැ:න+ ෙමොක� හM කරදරය� 
»ණාම ඔ»!ට ;Lම .�යක සහනය� ලැෙබ!ෙ! නැහැ. ඒක 

තමb ඇ:ත. You do not expect a calamity. But, when 

calamities  occur, you have to be able to somehow get out 

of those. ෙගොඩ� ෙවලාවට කාල�sක පශන්, එෙහම නැ:න+ 

841 842 



පා�Sෙ+!7ව 

HදK උපයන එ�ෙකනා ෙරෝගා7ර >ම වැ� පශ්නවලI ඒ ප»K 

ස+¾�ණෙය!ම ආ�Îක uෂ්කරතාව!ට ප: ෙවනවා. Insurance 
එක� නැ:න+ ඔ»!ට කර ;යා ග!න ෙදය� නැ[ ෙවනවා.  

 
Therefore, Mr. Presiding Member, I think we have to 

look at both sides of the coin. In a market economy, there 

is not only one stakeholder; there is not only the person 

receiving the service but also the person providing the 

service.  So, in that context, I want to make a few 

observations.  

 
The reinsurance commissions and reinsurance claim 

recoveries have been exempted from VAT from January, 

2011.  But, what I understand is that there are billions of 

claims already made on these insurance companies for 

years preceding that year. So, if the Government has 

made a policy decision that reinsurance commissions and 

reinsurance claim recoveries must be exempted from 

VAT, then they might as well make the claims made in 

the years preceding 2011 also exempt from VAT.  

  
The other fact is, the National Insurance Trust Fund, 

which manages the Strike, Riot, Civil Commotion and 

Terrorism Fund, has unilaterally and without any notice, 

decided to refrain from paying profit commissions ceded 

by insurance companies since 2009. Sir, what happens is 

that commissions are made on profits made by the 

National Insurance Trust Fund because they have the 

exclusive right to do this business. So, when an insurance 

company passes on some business to the NITF and if the 

claims are low relative to the premiums, what happens is - 

there is a large profit - that large profit gets shared. That is 

what the NITF used to do for a  long period of time, but 

suddenly they have stopped it. Those are two technical 

points, but those are issues that need to be discussed 

because this is the other side of the coin. We want 

insurance companies, both private and public, to be 

sustainable and to make a certain amount of profits. 

Otherwise, they cannot go forward.  

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ෙමතැන ම7 »ණ කාරණා 

;tපය� ස+බ!ධෙය! දැ! මම කථා කර!න කැමැ[b. 
පධාන කාරණාව »ෙ� ග% ල�ෂ්ම! ;MඇKල මැ[7මා 

ඉ-Mප: කර·, COPE වා�තාෙ' [~ණ ෙ�. Sri Lanka 

Insurance Corporation එක TransAsia Management 

Advisors ;යන ආයතනය: එ�ක reinsurance  එක� කරලා 
[ෙබනවා. ඒෙක! 2009-2010 ව�ෂයට %�යK dSයන 92�: 
2010-11 ව�ෂයට %�යK dSයන 116�: පා� ෙවලා 

[ෙබනවාය  ;යනවා. COPE වා�තාෙ' [ෙබන හැ�යට, 

TransAsia Management Advisors ;යලා ෙකො+පැ� එක� 
ඇ:ත වශෙය!ම [~ෙ� නැහැ`. ඒක ෙහොර ෙකො+පැ�ය�`. 

ඒෙ� අb[කාරෙයෝ නැහැ`. Directorsලා නැහැ`. ඒක 

ස+¾�ණෙය!ම bogus company එක� ;යලා තමb ෙකෝ� 
වා�තාෙ' [ෙබ!ෙ!.  

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ඔබ7ම!ලා දැ! අපට 

පා�Sෙ+!7ව ඇ7ළට iPad  එක ෙg!න ඉඩ ෙදනවා. අෙ� 
.මK >රවංශ ඇම[7මා ෙමොනවා ;'ව:, iPad  එක හරහා 

Google එෙක! අපට ෙගොඩ� ෙ�වK ෙසොයා ග!න ·kව!. 

මම Google එෙක! බැ`වා, TransAsia Management 

Advisors ;යලා ආයතනය� [ෙබනවාද ;යලා. එෙහම 
ආයතනය� [ෙබනවා ;යලා ෙ+ෙ�  [ෙබනවා. ඒෙ� 
අධP�ෂවරයාෙg නම ෙමt [ෙබනවා. ඒෙ� අධP�ෂවරයාෙg 
නම pෙ�ශ් බාල_ෂ්ණ!. ඔÀ ඉ!ෙ! ඉ!-යාෙ' H+බාb cවර 

;යලා: [ෙබනවා.  තව uරට: ෙ+ .�යට [ෙබනවා: "He has 

been a Director of TransAsia Management Advisors 

which is a strategic and reinsurance advisory". It is right. 

It is a strategic and reinsurance advisory. This person 

lives in Bombay; his address is given here; his e-mail 

address and phone number are given here. Hon. Minister, 

this is what we heard when the Hon. Lakshman Kiriella 

spoke this morning. According to the COPE  Report, this 

person is not traceable. But, he is  here. 

 
%�යK dSයන ෙදLය ගණන� වංචා කර· මcස්සයා 

ඉ!නවා! ඔබ7ම!ලා ඔÀ ෙසොයා ෙගන ය!න. ෙ+ .ස්තර 
ඔ�ෙකොම මම ෙද!න+. %�යK dSයන ෙදLය ගණන� 
ෙසොරක+ කර· මcෂPයාෙg .ස්තර  ෙමතැන [ෙබනවා.  

 
RලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!a7මා7මා7මා7මා    
(தைலைமதா-�.  உ01பின� அவ�க') 
(The Presiding Member) 

From where are you quoting, Hon. Member? 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி&வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

I will give this to you. It is Suresh Balakrishnan, the 

Director of TransAsia Management Advisors. You can 

contact him. If you press this button of the iPad, you can 

contact him. Why do you not do that?  

    
RලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!a7මා7මා7මා7මා    
(தைலைமதா-�.  உ01பின� அவ�க') 
(The Presiding Member) 

You have to produce it in print form. 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி&வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

I have it right here with me. I will table this. Then, 

you take a photocopy. 

 
RලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!a7මා7මා7මා7මා    
(தைலைமதா-�.  உ01பின� அவ�க') 
(The Presiding Member) 
You cannot table laptops in the House.  You can keep 

it on your lap. 

 
ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி&வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

I do not mean the laptops.  
 

Sir, I think we should have printing facilities here also 

so that  when we quote something using the iPad, and 

when you ask for if,  I can press the button  and you  can 

get printouts. Sir, Google is a wonderful thing. 

843 844 

[ග% (ආචා�ය) හ�ෂ ද LKවා  මහතා] 
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RලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!a7මා7මා7මා7මා    
(தைலைமதா-�.  உ01பின� அவ�க')  
(The Presiding Member) 

Anyway, the House demands that you  get it printed. 

Otherwise, it will not be recorded. 

 
ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி&வா)  

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Okay. I  will table* it in print form. I completely 

disagree with my Friend, the Hon. Wimal Weerawansa 

that we should not use Google. 
 

 මම Google එක පා.�6 කෙළේ නැ:න+ ෙ+ රෙ� %�යK 
dSයන 220�  ෙහොරක+ කළ ·�ගලයා ෙසොයා ග!න ·kව! 

ෙවනවාද? Google එක පා.�6 කළ �සා තමb, %�යK dSයන 
220� ෙහොරක+ කළ ·�ගලයා ෙසොයා ග!න අපට හැ; »ෙ�. 
දැ! අ� ඒ ·�ගලයා ෙසොයා Iලා [ෙබනවා. ඔබ7ම!ලා �tKලා 
ඒ d�හාව අ: අඩං�වට අර ෙගන ඒ සKS �ක ග!න.  
ආ��ෙ' ක��ය ෙමතැන මහා ෙලො�වට කථා කළා, � ලංකා 
ඉ!�වර!ස් ආයතනය ලාභ ලබනවා ;යලා. ඒක ෙහොඳb. � 
ලංකා ඉ!�වර!ස් ආයතනය ලාභ ලබනවා න+ ෙහොඳb. 
එතෙකොට ෙ+ ෙ�ශෙපේy ආ��ව, රෙ� ජනතාව ෙවcෙව! 

ෙප� L�න ආ��ව හැ< ජයව�ධන යටෙ: [~& Sri Lanka 

Insurance Corporation එක නැවත ලබා ග:තා. ග% වාpෙ�ව 
නානාය�කාර ඇම[වරයා න� දමා ඒක ආ��වට ලබා ග:තා. 
ඒක ලබා ග:තාට පස්ෙසේ ජනා�ප[7මා අත උස්සා ෙගන ඉ!න 
�!åරය� ප:තරෙv [~ණා මට මතකb.  

 
එ7මා �3ග!න Sri Lanka Insurance Corporation  එ ෙ� 

වැඩ කරන Lය දහස් ගණන� එතැනට ආවා. එතෙකොට ආ��ව 
;'වා, ෙම!න බල!න,  �එ!  එෙක! ෙපෞ�ගSක අංශයට 
භාර Iලා [~& ර�ෂණ සංස්ථාව නැවත: අෙ� රජය ජනතා 

අb[යට ලබා ග:තා ;යලා. නH: මම අද ;යනවා, ෙ+ Sri 

Lanka Insurance Corporation  එක තව අ»%u 7න� ය!න 
කS! ෙපෞ�ගxකරණය කරන බව. ක»% ෙහෝ ඒක "නැහැ" 
;යනවාද?  දැ! HදK අමාතPවරයා �ෙයෝජනය කරන �ෙයෝජP 
අමාතPවරයා ඉ!නවා. RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, දැ! ඒ 
කාට හM ·kව! න+ ;ය!න ඒ ෙ� කර!ෙ! නැහැ ;යලා. 
·kව! න+ ;ය!න ඔබ7ම!ලා � ලංකා ර�ෂණ සංස්ථාව 
ෙපෞ�ගxකරණය කර!ෙ! නැහැ ;යලා! ·kව! න+ ;ය!න. 
[බාධා ;<ම�] අ»%u 7නකට එ�චර කාලය� නැහැ. මම 
;ය!ෙ! ඒක ෙපෞ�ගxකරණය කරනවා ;යන එකb. ක»% 
ෙහෝ ඒක  නැහැ ;යනවාද? RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, - 

 
ග% ම!aග% ම!aග% ම!aග% ම!aවරෙය�වරෙය�වරෙය�වරෙය� 
(மா��மி� உ01பின� ஒ�வ�)  

(An Hon. Member) 
Laptop එෙක! කථා කර!ෙ!.  
 
ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி&வா)  

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Laptop එක ෙනොෙවb. මම ෙප!ව!න+. ෙමොක�ද මම 
;ය!න ය!ෙ! ;යලා. Laptop එෙක! මම ග!ෙ! 
ඔබ7ම!ලාෙg �ය වතාෙ'  ර�ෂණ ෙර�ලාL. 2011 ව�ෂෙv 

15 වන  ර�ෂණ ෙර�ලාLය මම ;යව!නද?  It states, 

“Every insurer shall be required within three years of 

being issued with a licence under Section 15 of this 

Act, to have itself listed on a licensed stock exchange.” 

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ඔබ7ම!ලා ෙ+ 

පා�Sෙ+!7වට ෙයෝජනාව� ඉ-Mප: කර ස+මත කර ග:තා, 
� ලංකා ර�ෂණ සංස්ථාව ෙපෞ�ගxකරණය කර!න. ඒක 
"නැහැ" ;යනවාද? එෙහම න+ ඒක ;ය!න. ෙමතැන  ඉ!න 
ම!aව% 225 ෙදනාෙග! 160 ෙදෙන� ආ��ෙ' 
ඔබ7ම!ලාෙg ෙ!.  ඒ එ� ෙකෙන�ට හM ෙකොj ඇට 
ප�ධ[ය� [ෙබනවා න+, ෙකොj නාර�ය� [ෙබනවා න+, 
නැlටලා ;ය!න "හ�ෂ ද LKවා ම!a7මා ;ය!ෙ! 
ෙබො%" ;යලා. බ!uල �ණව�ධන ඇම[7මා ඉ!නවා. එ7මා 
මහ ෙලො�වට කථා කරනවා. එ7මාට  ;ය!න බැහැ, "හ�ෂ ද 
LKවා ;ය!ෙ! ෙබො%" ;යලා. ෙමොකද, ඒ කාරණය ඇ:ත. 
ඒක තමb ඇ:ත. මට පශ්නය� නැහැ, � ලංකා ර�ෂණ 
සංස්ථාව ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ දමා ෙහෝ ෙවන 
ෙකොෙහෝ ෙහෝ දමා ෙහෝ ෙපෞ�ගxකරණය කරනවා න+  ඒක 
ඔබ7ම!ලාෙg කා�ය භාරය�. .ප�ෂෙv ඉ!න අ�ට ;L 
ෙදය� ෙපෞ�ගxකරණය කර!න බැහැ. නH: ෙ+ රට දැන 
ග!න ඕනෑ, ඇ:ත ෙමොක�ද ;යන එක. මම ;ය!ෙ! ඇ:ත 
න+,  HදK ඇම[7මා හැ�යට ජනා�ප[වරයාට  ;ය!න 
ෙහට  ෙ+  ෙයෝජනාව ඉKලා අස් කර ග!න ;යලා. නැ:න+  

Budget එෙ�I ;ය!න, � ලංකා ර�ෂණ සංස්ථාව මම 

ෙපෞ�ගxකරණය ෙනොකර!ෙනd ;යලා. මම ඒ challenge 
එක HදK ඇම[වරයාට සහ Hk ආ��වටම ඉ-Mප: කරනවා.  

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ෙ+ අ»%�ෙ� සැ�තැ+බ� 

මාසෙv 6වන දා “Daily News” ප:තරය මා ළඟ [ෙබනවා. 
ඒෙ� ෙම!න ෙ+ .�යට සඳහ! ෙවනවා: 

 
“SLIC IPO was expected to be this year, possibly after a 

holding company has been formed to bring in all SLIC 

investments under one roof, but it did not materialise due to 

certain technicalities and other reasons. 

 
SLIC form a holding company in which it was to divest 

around a 40% to 49% stake, adding that the SLIC directors had 

discussed the matters.”  

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ෙමෝ ෙමොක�ද ෙ+? ඇම[7ෙමෝ 

ෙමොක�ද ෙ+? ෙමොක�ද ෙ+ කථාව? කාටද, ක»ද ෙබො% 
;ය!ෙ!? ෙම!න, � ලංකා ර�ෂණ සංස්ථාෙ' අධP�ෂ 
ම�ඩලය කථා කරලා එකඟ ෙවලා [ෙබනවා` Lයයට 49� 
ෙපෞ�ගxකරණය කර!න!  

 
ග% ඉරා! .කග% ඉරා! .කග% ඉරා! .කග% ඉරා! .කමර:න මහතාමර:න මහතාමර:න මහතාමර:න මහතා        (மா��மி� இரா* வி�கிரமர�ன)  

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

නැහැ! 

 
ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி&வா)  

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

නැ:ෙ: නැහැ, ඉරා! ම!a7මා. නැ:ෙ: නැහැ, %ව! 
රණ7ංග ම!a7මා. ඒ කථාව ඇ:ත. ඔබ7ම!ලා දැන ෙගන 

t�ෙය: නැහැ ෙ+ කථාව. If you are to consolidate the 

investments of Sri Lanka Insurance Company, what are 

you talking about Apollo Hospitals?  ලංකා ෙරෝහල  
නැවත ෙපෞ�ගxකරණය කරනවා,- [බාධා ;<ම�] ඔ'. ඒක 
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* * * * කථාව අවසානෙv පළ කර ඇතකථාව අවසානෙv පළ කර ඇතකථාව අවසානෙv පළ කර ඇතකථාව අවසානෙv පළ කර ඇත....    *  உைரயினி�தியி	 தர�ப��ள�. 
* Produced at end of speech. 
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තමb ෙ+ ;ය!ෙ!.  ඊළඟට ජනා�ප[ ම!-රය -ෙට+පK �ස් 
එක - ඉස්සරහ [ෙබන  dෙK�ය+  ෙහෝටලය, ඒක: 

ෙපෞ�ගxකරණය කරනවා. ෙමොකද, ඒෙ� අb[ක%වා: Sri 

Lanka Insurance Corporation එකb. එතැන ෙලො� පශ්නය� 

[ෙබනවා. Sir, these are  the things which you do not 

know. When I say these things today, everybody is 

patiently listening without disturbing. They are 

flabbergasted as they also do not know any of these 

things. Sir, the valuation of this property of Ceylinco 

Celestial was Rs. 9.2 billion. Then, there was an offer for 

Rs.7.8 billion but a company called Sinolanka Hotels and 

Spa (Pvt.) Limited had purchased it for Rs.4.2 billion, 

Rs.5 billion less than what should have been paid. Golden 

Key එෙ� ක��ය එදාම ෙශේෂ්ඨා�කරණයට �t! [~ණා. එදා 
ෙශේෂ්ඨා�කරණෙv  ;යා [~ණා, ෙකෝ� 920ට එෙහම නැ:න+ 
ෙකෝ�  780ට ෙ+ක .�ෙකො: අපට ඒ අසරණ 
තැ!ප:ක%ව!ෙg  HදK  නැවත ෙගව!න ·kව! ෙවb 
;යලා. නH: ඒ ;L ෙදය� කෙළේ නැහැ. [බාධා ;<ම�] තව: 
ෙකොටස්ක%ව! ඉ!නවා. අද වන 7% ෙ+ ආ��ව  ;යලා 

නැහැ, ෙ+ ෙකොටස්ක%ව! ක»ද,  Sri Lanka Insurance 

Corporation  එකට ෙකොපමණ ෙකොටස් [ෙබනවාද, අ�� අයට 
ෙකොපමණ ෙකොටස් [ෙබනවාද ;යලා. ෙමොක�ද ෙ+ වහලා 
ගහ!ෙ!? ෙමොක�ද ෙ+ෙ� ෙ:%ම? ෙ+කද ඔබ7ම!ලාෙg 
6!තනය?  

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ෙ+ ගැන තව කථා කර!න 

·kව! »ණ: මම yට වැ?ය කථා කර!න බලාෙපොෙරො :7 
ෙව!ෙ! නැහැ. නH: මම නැවත: ;ය!න ඕනෑ, ෙ+ පධාන 
කාරණය ගැන. ර�ෂණය ;යන එක සාමානP ජනතාවට 
අතPවශP ෙදය�. ඒ ර�ෂණය ලබා ග!න න+ ආ��ෙ' 

ර�ෂණ ආයතන සහ ෙපෞ�ගSක අංශෙv ර�ෂණ ආයතන -M 
ග!ව!න ඕනෑ. අද වනෙකොට Lයයට 11ක .තර පමාණය� 
ර�ෂණය ෙවලා [ෙබන ජනතාව  Lයයට 80�, 90�  තර+ 
එහාට ෙග�ය!න ර�ෂණ ආයතනවලට හැ; ෙව!න ඕනෑ. ඒ 
ගැන අ� කKපනා කර!න ඕනෑ නැහැ. සාමානPෙය! 
''ර�ෂණය'' ගැන අ�  tත!ෙ!  කා� එක එළවාෙගන යන 

එ�ෙකනා ග!නා ර�ෂණය, third-party ර�ෂණය ආI 
වශෙය!. ඒ වාෙg ෙනොෙවb ෙගො. මහ:මයාෙg ර�ෂණය.  -
ෙගො. ර�ෂණය-  කෘ|ක�මය ගැන ෙමපමණ කථා කරන ෙ+ 
ආ��වට, � ලංකා  ර�ෂණ සංස්ථාවට, ඇb  කෘ| ර�ෂණය� 
ෙගෙන!න  බැM ෙවලා [ෙබ!ෙ!? අcරාධ·රය, 
ෙපොෙළො!න%ව පෙ�ශවල අ�කර ල�ෂ ගණන� පාk »ණ 
ඒවාට ඇb ර�ෂණය� ෙගව!න බැM ෙවලා [ෙබ!ෙ!? එෙහම 
න+ RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ෙ+වා ගැන ·kKව කKපනා 
කර බල!න ඕනෑ.  

 
අවස! වශෙය! මම ෙ+ HදK ෙහොරක+ කර· අයෙg 

.ස්තර ඇ7ළ: photocopy  එක� ෙදනවා. �t! ඔÀව අKලා 
ග!න. අද yට ෙපර ග% ල�ෂ්ම! ;MඇKල ම!a7මා: ෙ+ 
ගැන කථා කළා. ග% දයාLM ජයෙසේකර ම!a7මා ඒ ත�කය තව 
එහාට ෙගන �යා. ග% ල�ෂ්ම! ;MඇKල ම!a7ම�, අ� 

ෙසොයා ග:තා  TransAsia Management Advisors  ;යන 

ආයතනය �3බඳව. ඒෙ� අධP�ෂෙg නම, ගම, telephone 

number, e-mail address එක පවා අ� ෙසොයා ග:තා. dSයන 
ෙදLය .ස්ස� ගණන� ෙහොරක+ කර· මcස්සයා ඉ!නවා. අ� 

ෙ+ ෙතොර7% රටට ෙහ3කරවා. ෙපොxLයට:, CID එකට: දැ! 
[ෙබ!ෙ! ෙ+ ක��ය ෙසොයා ෙගන ඒ HදK නැවත ලබා 
ග!නb. ෙබොෙහොම ස්7[b.  
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[ෙමම ෙමම ෙමම ෙමම ෙKඛනයෙKඛනයෙKඛනයෙKඛනය    ·ස්තකාලෙv ද තබා ඇත·ස්තකාලෙv ද තබා ඇත·ස්තකාලෙv ද තබා ඇත·ස්තකාලෙv ද තබා ඇත.].].].]    
[இ�த ஆவண� �	 நிைலய�தி�� ைவ�க�ப��ள�]]]] 
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ග% ඉරා! .කග% ඉරා! .කග% ඉරා! .කග% ඉරා! .කමර:න මහතාමර:න මහතාමර:න මහතාමර:න මහතා    (மா��மி� இரா� விகிரமர�ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Mr. Presiding Member, I want to speak on the 

Regulations of  the Regulation of  Insurance Industry Act 

and a few practical issues that need to be resolved. In 

early 2011, this House passed an Act where companies 

that had both life and general insurance business lines 

together, had to be separated. It was a decision taken by 

the Government and the Act was passed consequent to it. 

During the Debate on that Act, I specifically requested the 

Government, in an amendment, that actually five years be 

given to basically separate these businesses in the existing 

companies because, as you know, businesses are 

extremely complicated. There are both accounting and 

legal issues and also issues to do with values, stock 

markets and shareholders. The Government did not 

accede to the request of five years but I acknowledge that 

they actually made a compromise and gave three years for 

that change to be made.  

 
I note with sadness today that nearly a year and a half 

later and until now, there have been no instructions going 

from the industry regulator as to what the model will be in 

terms of operation of these new companies. The industry 

is waiting for some kind of direction from the regulator in 

terms of what this model will be so that there could be a 

smooth transition into life insurance companies and 

general insurance companies, both.  

 

The next issue that the industry faces is that there is a 

capital that has been basically required of Rs.500 million 

for an insurance company. 

 
This capital model is an outdated one. Banks used to 

be regulated in this same way, but later they moved on to 

risk-based capital and now follow the Basel rules on risk-

based capital. The insurance industry has been requested 

for quite some time to move on to risk-based capital 

following the international practice. The insurance 

industry has been growing in the last year at over 20 per 

cent and general insurance will grow at 23 per cent. The 

projections are that it will grow at over 20 to  21 per cent 

over the next 3 to 5 years. Therefore, it is essential that 

we move on to a risk-based capital system.   

 
If you go through the Annual Report of the IBSL, over 

the last five years it has actually been stating that there is 

going to be a risk-based capital system. Even though it 

states so, that has not yet been implemented as a policy 

and I would urge the Government, along with the 

Regulations in the separation of general insurance with 

life insurance, to actually adopt a risk-based capital 

system so that scarce capital could be used in a better way 

for a better return rather than tying it up unnecessarily in 

regulation.  

The other thing that I would like to point out is that 

the National Insurance Trust Fund was set up basically to 

do local reinsurance. But, unfortunately, without sticking 

to the primary objective of why that Fund was set up, it 

has strayed into writing insurance policies. I think the 

distinction should be clear between insurers and 

reinsurers that this Fund was set up for reinsurance. So, I 

think the Minister and the Deputy Minister should take 

note that they should get that Fund basically to do its 

reinsurance again. It also does not create a level playing 

field when a Government Fund is used in this way 

because it hampers the effectiveness of the private sector 

insurance and the Insurance Corporation of Sri Lanka, the 

Government players, particularly in the retail sector. 
 

The next important thing that I need basically to point 

out at this time is that when we examine the growth in the 

insurance industry, one thing is very stark and clear. That 

is, insurance is obtained by the wealthy, and largely by 

those with high incomes or otherwise insurance has been 

given as a benefit for those in the formal employment 

sector. Actually, there is a need to provide insurance in a 

much wider sector.  
 

In many countries including India, nearly a hundred 

million of the population at the bottom of the pyramid has 

been provided with insurance policies. These insurance 

policies to the poor have been possible with insurance 

companies, health suppliers and other industry 

stakeholders getting together. But, we have seen no such 

significant initiative in this country. So, we urge the 

Government which makes numerous rhetorical 

statements about insurance for everybody, to provide 

insurance at least to the poor.  
 

Here is a case in point where there has been 

absolutely no significant initiative in providing insurance 

to the poor and to those who are on low incomes. We 

know that there was an attempt sometime ago to provide 

insurance for farmers but that insurance scheme too ran 

into trouble. The Government discontinued that scheme 

and payments had not been made to that insurance 

scheme for farmers for a considerable period of time. 
 

I would also like to bring to your attention that the 

Insurance Corporation of Sri Lanka has had some 

deliberate frauds brought upon it. I think the Hon. 

Lakshman Kiriella pointed it out earlier today : the fact 

that the Auditor-General needs to pursue it because we 

have not been able to see a satisfactory conclusion to the 

frauds that had been perpetrated on the Insurance 

Corporation of Sri Lanka. But, the Auditor-General’s 

independence or lack of independence, we believe, does 

not provide for the Auditor-General to actually go after 

and find out the truth about these frauds and bring the 

culprits to book.    
 

 අද අ� කථා කර!ෙ! ර�ෂණය �3බඳවb. මම 

.ෙශේෂෙය!ම ක%& දැ�ºෙv ෙ+ ර�ෂණය �3බඳ 
ආයතනවලට [ෙබන පශ්න ගැනb. �ය අ»%�ෙ� අ� HK 

849 850 



පා�Sෙ+!7ව 

භාගෙvI පනත� ස+මත කර ග:තා. ඒ පනත _යා:මක ;<ම 
�3බඳව ය+ ගැට` [ෙබනවා.    ඒ පනත _යා:මක ;<ම �3බඳ 
[ෙබන අ� පා� අ¹�ෂණය ෙකෙරන ආයතන මl!  මඟ 
ෙප!>ම� ෙනොමැ[ බව ;ය!නට අවශPb. නH: මම වැදග: 
ක%& ෙදක� ;යලා ම ෙg කථාව අවස! කර!නට යනවා. අ� 
බැ`ෙවො: ෙ+ රෙ� ර�ෂණය [ෙබ!ෙ!, ධනව: අයටb. 
.ශාල ආදාය+ [ෙබන අයට තමb ර�ෂණය [ෙබ!ෙ!. අ� 
ආදාය+ ලාæ!ට ෙ+ රෙ� ර�ෂණය නැහැ. රාජP ආයතන 
[~ණ: අ� ආදාය+ ලාæ!ට ර�ෂණය� ෙ+ රෙ� නැහැ ;යලා 
;ය!නට ඕනෑ.  

 
ඉ!-යාව වාෙg ආස!න රට� -හා බල·වාම අ� ද!නවා, ඒ 

රෙ� ජනතාවෙග! dSයන Lයයකට වැ?ය අ� ආදාය+ ලාæ!ට 
ර�ෂණය [ෙබන බව. ඒ ර�ෂණය ඇ[ කරලා [ෙබ!ෙ! ඒ 
පෙ�ශෙv ෙරෝහ`:, ඒ ර�ෂණ සංස්ථාවc: එක7 ෙවලාb. 
අ`: කමයකට රජෙv සහාය ඇ7ව ඒ ර�ෂණ කමය ඇ[ කරලා 
ඒ ජනතාවට ර�ෂණය Iලා [ෙබනවා. අ� ෙරෝහලකට �ෙයො: 
අපට 7!�ව� Sයලා ෙදනවා. Iලා ;යනවා, ෙ+ ප<�ෂණය - 
test එක- ෙ+  ළl! කර ෙගන එ!න ;යලා. නැ:න+ 7!�ව� 
Iලා ;යනවා, ෙ+ ෙබෙහ: ෙ+ රජෙv ෙරෝහල 7ළ නැහැ, 
ෆාමLයකට �tKලා ෙ+ ෙබෙහ: අරෙගන එ!න ;යලා. ඉ[! 
ෙ+ අ� ආදාය+ ලාæ!ට ර�ෂණය: නැහැ; nමා සtත Hදල�b 
[ෙබ!ෙ!.  

 
අපට දැ! ලැN [ෙබන ෙKඛනවලට අcව අ� ද!නවා,  

2010 I ප»ලකට ලැෙබන HදS! Lයයට 39� .යද+ කෙළේ 
ආහාර සඳහාb ;යලා. 2011 I Lයයට 43.7� ආහාර සඳහා 
.යද+ කරනවා. ඉ[! ෙසෞඛPයට, ර�ෂණයට .යද+ කර!න 
Hදල� ෙ+  අයට නැහැ. අ� ද!නවා, අෙ� ෙසෞඛP  �ෙෂේතයට 
රජය %�යK �Sයන 89� �ය අ»%�ෙ� .යද+ කල බව. නH: 
·රවැLය! හැ�යට අපට ;ය!න ·kව! සාමානPය� හැ�යට 
%�යK �Sයන 80� .යද+ කළා ;යලා. ඉ[! අ� ආදාය+ 
ලාæ!ට ර�ෂණය ග!නවා ;යලා tත!නව: බැහැ. අස�ප 
»ෙණො: අපට රජෙv ෙරෝහලකට ය!න ෙවනවා. රජෙv 
ෙරෝහලකට �ෙයො: Àඟා� ෙ'ලාවට �ම තමb �දා ග!න 
ෙව!ෙ!. ඇඳ�ව: Àඟා� අයට ලබා ග!නට බැහැ. ෙසෞඛP 
ෙසේවාව ෙබොෙහොම u�වල ත::වයකb [ෙබ!ෙ!. ඒ �සා 
ර�ෂණය [~ණා න+ ඒ අයට ෙතෝරා ගැ�ම� කර!නට 
·kව!. රජෙය! ය+ ;L ප[ලාභ ලබා ග!නට ·kව!. ඒ 
වාෙgම ෙපෞ�ගSක ෙරෝහKවලට ඇ7k ෙවලා ෙපෞ�ගSක 
ෙරෝහKවSc: ප[කාර ලබා ග!නට ·kව!.  

 
ෙගො>!ට ර�ෂණ කමය� ඇ[ කළා. නH: ෙක� 

කාලයකට පස්ෙසේ ඒ ර�ෂණ කමය නැ[ කළා. නතර කළා. ඒ 
ෙගො>!ට ඒ ෙග>+ කෙළේ නැහැ. ඉ[! රජය හැම දාම කථා 
කළාම ;යනවා, -අද: ආ�� ප�ෂෙv ම!aව%! ;tප 
ෙදෙන� ;'වා- ජනා�ප[7මා පකාශය� කරලා [ෙබනවාය 
;යලා හැම එ�ෙකනාටම ර�ෂණය ෙද!න ඕනෑය ;යලා. 
Àඟා� පකාශන ෙ+ රජෙය! කරනවා. නH: ඇ:තටම ඒවා 
_යා:මක ;<ම �3බඳ තමb පශ්නය [ෙබ!ෙ!. ඉ[! 
Áඝෙය! ර�ෂණය වැ? ෙවනවා. Lයයට 23;! වැ? ෙවලා. 
ඉ-M අ»%u 7න, හතෙ�I Lයයට 21;! .තර වැ? ෙව!නට 
යනවා. නH: අ� ගැ�%ව ෙහොයලා බැ`ෙවො: අ� ආදාය+ 
ලාæ!ට ඒ ර�ෂණ ආවරණය නැ[ බව ස+¾�ණෙය!ම 
පැහැ-Sb.  

 
අවසාන වශෙය! මම ;ය!නට යන ක%ණ ෙමයb. අෙ�   

� ලංකා ර�ෂණ සංස්ථාව ග:ෙතො: එතැන HදK ෙහොරක+ 
;<ම� Lu > [ෙබනවා. .ශාල පමාණෙv ෙහොරක+ ;<ම� 

එතැන Lu > [ෙබනවා. ඒ ෙහොරක+ ;<+ ෙසොයා බැxමට:, ඒ 
අය �[යට ල� ;<මට: .ගණකා�ප[ ෙදපා�තෙ+!7ව _යා 
කර!නට ඕනෑ. නH: අෙ� .ගණකා�ප[ ෙදපා�තෙ+!7ෙ' 
ස්වා¹න:වය ගැන පශ්නය� [ෙබනවා. මම ෙ+ක හMයට 
පැහැ-S කර!න ඕනෑ. ඇ:තටම ඒ ෙදපා�තෙ+!7ෙ' වැඩ 
කරන �ලධාM! ගැන න+ පශන්ය� නැහැ. ඇ:තටම ෙහොඳ 
�ලධාM! ඉ!නවා.  

 

ද�ෂ �ලධාM! එතැන වැඩ කරනවා. නH: ඒ 
ෙදපා�තෙ+!7ෙ'  ස්වා¹න:වය ගැන පශ්නය� [ෙබනවා. 
ෙමොකද අප ෙ+ පනත -හා බැ`ෙවො:,   ද�& ආLයාෙ' රටවල 
ඇ[ ෙමවැ� පන:  එ�ක සංස!දනය  කෙළො: ෙවනස� 
[ෙබනවා.  ඒ ;ය!ෙ!,   .ගණකා�ප[ ෙg ප:>ම කර!ෙ!  
ජනා�ප[7මා. ඒ වාෙgම ඔÀව අb! කර!ෙ!:   
ජනා�ප[7මා පා�Sෙ+!7වට කථාව� ;<ෙමcb.  .ධායකය  
ස්වා¹න   නැහැ ;යා මම සඳහ! කර!ෙ!  ඒ �සා b.  නH: ඒ 
පශ්නය අප ෙවන දවසක I�ඝව කථා කර!නට  යනවා.  එම 
�සා ඒ ගැන මම දැ! කථා කර!නට ය!ෙ! නැහැ. ෙ+ 
ර�ෂණ සංස්ථාෙ' කර [ෙබන ෙහොර, ෙබො%, වංචාව  එක 
අ»%�දක dSයන අ� ගණන�, තව අ»%�දක  dSයන 110කට 
වැ?b. ෙ+ක  ෙසොයා  ෙගන [ෙබනවා.  ෙ+වා  ගැන ෙසොයා බලා  
ඒ අයව: උසා.යකට ෙගනැKලා වැර-ක%ව!ට වරද 
පටව!නටය ;යd! මම �හඬ ෙවනවා. ස්7[b.  

 

RලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!a7මා7මා7මා7මා    
(தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ඊළඟට �37% කථාව, ග% බ!uල �ණව�ධන   
අමාතP7මා. ඊට පථම ග% ආ�. ෙයෝගරාජ! ම!a7මාෙg  නම 
Rලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කර!න.  

 

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) 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, "ෙ+ අවස්ථාෙ'I  ග% ආ�. 
ෙයෝගරාජ! ම!a7මා  Rලාසනය ගත z7ය"b මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 
පපපපශන්ය .මසන ල-!ශන්ය .මසන ල-!ශන්ය .මසන ල-!ශන්ය .මසන ල-!, , , , සභා ස+මත .යසභා ස+මත .යසභා ස+මත .යසභා ස+මත .ය....    வினா வி��க�ப�  ஏ"��ெகா�ள�பட�. 
Question put, and agreed to. 

 
අන7%ව ග% අKහා� ඒඅන7%ව ග% අKහා� ඒඅන7%ව ග% අKහා� ඒඅන7%ව ග% අKහා� ඒ....එ�එ�එ�එ�....එ+එ+එ+එ+. . . . අසව්� මහතා  Rලාසනෙය! අසව්� මහතා  Rලාසනෙය! අසව්� මහතා  Rලාසනෙය! අසව්� මහතා  Rලාසනෙය! 

ඉව: ºෙය!ඉව: ºෙය!ඉව: ºෙය!ඉව: ºෙය!,  ,  ,  ,  ග% ආ�ග% ආ�ග% ආ�ග% ආ�. . . . ෙයෝගරාජ! මහත  RලාසනාXඪ .යෙයෝගරාජ! මහත  RලාසනාXඪ .යෙයෝගරාජ! මහත  RලාසනාXඪ .යෙයෝගරාජ! මහත  RලාසනාXඪ .ය....    அத� பிற�, மா�மி� அ�ஹா� ஏ.எ�.எ�. அ�வ�  அவ�க� அ�கிராசன�தினி�  அகலேவ, மா�மி� ஆ�. ேயாகராஜ� அவ�க�  தைலைம வகி�தா�க�. 
Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.H. AZWER  left the 

Chair, and THE HON. R. YOGARAJAN  took the Chair. 

 
[[[[අඅඅඅ....භාභාභාභා. . . . 5555....09090909]]]]    

   

ග%ග%ග%ග%    බ!uල �ණව�ධන මහතා බ!uල �ණව�ධන මහතා බ!uල �ණව�ධන මහතා බ!uල �ණව�ධන මහතා ((((අධPාඅධPාඅධPාඅධPාපන අමාතPපන අමාතPපන අමාතPපන අමාතP7මා7මා7මා7මා))))    
(மா��மி� ப��ல �ணவ�தன - க�வி  அைம�ச�) 
(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�,  අ[ග% ජනා�ප[7මා 

ෙම!ම HදK හා කම ස+පාදන  අමාතP7මා වශෙය!  සාදන  
ලද ර�ෂණ  ක�මා!තය .�ම: ;<ෙ+  පනත යටෙ: �ෙයෝග  
�3බදව  පැවැ:ෙවන  ෙමම .වාදෙv- ම7 කළ ක%& හා  
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[ග% ඉරා! .කමර:න මහතා] 
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ස+බ!�තව   අදහස්  ;tපය�  මම සඳහ! කර!නට කැම[b. 
අෙ�    රෙ�:,  ෙලෝකෙv:  ඉතාම: පචSත සහ  -ෙන! -න 
ව�නාකම වැ?ෙවd! යන ෙලෝක ර�ෂණ වPාපාරය� 
[ෙබනවා. ෙගොu%  ව!නට ඉ ඩ [ෙබන එක හා සමාන  අවදාන+ 
ඇ[ ·�ගලය! සRහය�, ෙපොu අරHදල� තනා ෙගන  
සතPවශෙය!ම  අවදානමට  HÀණ ෙදන  ස්වKප ෙදනාට ව!- 
ෙග>ම  73! ෙ+  අලාභ 7� කර  හැ<මට ඇ[ කර ග:  යහප:  
_යා මා�ගය�  ෙලස  බ�ෙයො!     ෙ+ ර�ෂණ වPාපාරය   
හj!වා [ෙබනවා. pk �Mස� .L! ඉතාම uකෙසේ දැMය z7  
වන මහ බර� අ[.ශාල සංඛPාව� ෙවත පැට>ෙම! ඒ බර 
සැහැK` බර� බවට පMව�තනය  කර ගැ�ම සඳහා  ෙලෝකෙv 
ර�ෂ ණ වPාපාරය  ෙසොයා ෙගන [ෙබනවා.  

 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, තානP යට: .�ත zගෙvI   
ෙ+  රෙ� ආ�Îකය, සමාජය, ෙ�ශපාලනය හා සංස්කෘ[ය ෙවනස්   
»ණා. ස්වයංෙපෝ|තව යැ·& කෘ|ක�ම ආ�Îකය ෙවcවට  
තානP අ�රාජPවාI! වැ.S  කෘ|ක�මය හj!වා u!නා. ඒ 
අවස්ථාෙ'I ඔ»!ට ව7 වගාව ආර+භ  කරනෙකොට ෙකොළඹ 
ෙ�!�ය  සංව�ධනය ඇ[ කර!නට  මංමාව:,  .uSය,  u+Mය,  
මා�ග, බැං�, ර�ෂණය, පවාහනය, ගබඩාකරණය, සං�ෙ'දනය 
වැ�  අංශ සංව�ධනය කර!නට Lu »ණා. එම �සා  ර�ෂණ 
වPාපාරය ලංකාෙ'  තානPය! .L! තමb  ආර+භ කෙළේ.  
.ෙ�Áය සමාග+ .L! තමb තානP යට: .�ත zගෙvI  
ර�ෂණ කටz7 කෙළේ.  එb! වැ?  පමාණය�  �.ත ර�ෂණ 
ෙනොෙවb, සාමානP ර�ෂණ.   එtI ඔ»! ෙ:, රබ�,ෙපොK 
අපනයන - ආනයන ෙවළඳා+වලI එම   කටz7වලට  අවශP   
ර�ෂණ ආවරණය ලබා ගැ�ම සඳහා තමb ඒ ර�ෂණ ෙකො+පැ� 
ලංකාව  7ළ [~ෙ�.  

 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�. පpව, 1956 ව�ෂෙv මහජන 
එ�ස: ෙපරHණ රජය යටෙ: ෙ+ රෙ� ෙපොu මහජන zගය  ඇ[ 
>ෙම! පp, ඒ රජෙv එදා tට· �.N. ඉලංගර:න අමාතP7මා 
½!u කළා,  ර�ෂණ වPාපාරය ජනස7 කර!න.  ඒ අcව Lය`ම 
ෙපෞ�ගSක ර�ෂණ සමාග+ ජනස7 කර, � ලංකා ර�ෂණ 
සංස්ථාව ෙ+ රෙ� ර�ෂණය �3බඳව ඒකා�කා< බලය ලබා 
ග:තා. ඒ බලය ලබා ග:තාම,      ෙවො�ෙෂෝK >-ෙv ආර+භ කළ 
ර�ෂණ වPාපාරය ඒකා�කාරය� ෙලස පව:වා ෙගන �යා. 
ෙවන ක»%ව: නැහැ. Hkම�!ම ර�ෂණ වPාපාරෙv Lය` 
කටz7 කෙළේ  � ලංකා ර�ෂණ සංස්ථාව  .L!. 

 

එtI �.ත ර�ෂණ වාෙgම අෙන�: සාමානP ර�ෂණ: -
ෙසොර �ය, �� �ය, හ-L අන7%, ..ධ අ!දෙ+ HÀu උවu% 
ර�ෂණය ;<ම- ආර+භ »ණා. ෙ+ ර�ෂණ වPාපාරය I�ඝ 
කාලය� ඒකා�කාරය� ෙලස [�යI, ග% ලS: ඇ7ල:HදS 
ඇම[7මා ෙවෙළඳ අමාතPවරයා වශෙය! L� එ�ස: ජා[ක 
ප�ෂ පාලන සමෙvI ෙ+ LයKල ෙපෞ�ගxකරණය කර!න 
රජයට අවශP »ණා.  

 

අෙ� ග% හ�ෂ ද LKවා ආචා�ය7මා ෙ+ ර�ෂණ ඉ[හාසය 
දැන ගැ�ම වැදග: ෙ'.ය ;යා tත· �සාb මා ෙ+ �ක සඳහ! 
කෙළේ. ෙපෞ�ගxකරණය කර!න ;යා· අවස්ථාෙ'I අ�: 
පා�Sෙ+!7 ම!aව%! ෙලස ලS: ඇ7ල:HදS 
ඇම[7මාෙg උපෙ�ශක කාරක සභාවල t�යා. එ7මාට 
ඕනෑකම� [~ෙ� නැහැ, ෙ+ ර�ෂණ වPාපාරය 
ෙපෞ�ගxකරණය කර!න. ඒ �සා එ7මා ඇම[වරයා වශෙය! 
ෙලෝක බැං�ව හා එ�ස: ජා[ක ප�ෂයට උපෙදස් ෙදන 
ක�ඩාය+වලට ;'වා, ෙ+ ර�ෂණ වPාපාරය ෙබොෙහොම 
ෙහොð! ලාභ ලබd!, වඩා ඵලදායක, කා�ය�ෂම මහජන 
ෙසේවය� සලසd! පව:වා ෙගන යන �සා ෙමය 
ෙපෞ�ගxකරණය ෙනොකළ z7b; කර!න බැහැ ;යලා.  

නH: එ�ස: ජා[ක ප�ෂෙv ප[ප:[ය ව ශෙය! 
අ�වා�යෙය!ම එය කළ z7b ;යලා බල කරන ෙකොට එ7මා 
කKපනා කළා රාජP අංශෙv තව ර�ෂකෙය� හද!න. එ7මා 
කර· ෙ� තමb රජෙv අb[ය හා පාලනය යටෙ: ඒ හා සමාන 
කා�යය�ම කරන තව: ර�ෂණ සංස්ථාව� හැIම. එය 
හj!වc ලැ~ ෙ' ජා[ක ර�ෂණ සංස්ථාව ;යලාb. ලංකාෙ' 
��[ම: පMපාලන ෙසේවා �ලධාMය� »& ලයනK පනා!u 
මහතා එම ර�ෂණ සංස්ථාෙ' සභාප[ �රයට ප: »ණා. ඒ 
.�යට ෙ+ ර�ෂණ සමාග+ ෙදක [~ණා. 

 
 � ලංකා ර�ෂණ සංස්ථාව:, ජා[ක ර�ෂණ සංස්ථාව: 

රාජP ර�ෂකය! ෙලස ෙපෞ�ගSක අංශය නැ[ව ෙ�Áය ෙහෝ 
.ෙ�Áය ර�ෂණ කටz7 කරෙගන ආවා. එතෙකොට ෙ+ වාෙg 
ර�ෂණ කටz7 �යාමනය කර!න ආයතනයක අවශPතාව� 
[~ෙ� නැහැ. HදK අමාතPාංශය .L! ඒ කටz7 �ක 
හp%වc ලැ~වා. ෙවනම �යාමක ආයතනය� [~ෙ� නැහැ. 
රාජP අංශෙv ර�ෂකb! පමණb L�ෙv. ඊට පp එ�දහස් 
නවLය අ� ගණ!වල �.N. .ෙ�7ංග මැ[7මා HදK අමාතP7මා 
වශෙය! කටz7 කළ කාලෙv ර�ෂණ වPාපාරය 
ෙපෞ�ගxකරණය ;<ම සඳහා පනත� ෙගෙන!න �දාන+ 
»ණා. ඒ අවස්ථාෙ'I මහජන එ�ස: ෙපරHෙ� ම!aව%! 
වශෙය! ග% -ෙ!ෂ් �ණව�ධන ඇම[7මා:, මා:, ග% 
¢තාංජන �ණව�ධන ඇම[7මා:, � ලංකා �දහස් ප�ෂය: 
.ප�ෂය වශෙය! පාරට බැහැලා ඉතා .ශාල අරගලය� අරෙගන 
�යා, ෙ+ මහා ජා[ක ස+පත ෙපෞ�ගxකරණය කර!නට එපාය 
;යලා. එ�ස: ජා[ක ප�ෂ රජය ඇ7ෙළේ tට· සමහර අය: 
ඊට .%�ධ ෙව�I ර�ෂණය ෙපෞ�ගxකරණය කර!න ½රණය 
කළා. � ලංකා ර�ෂණ සංස්ථාව: ආපp ෙපෞ�ගxකරණය 
කර!න ෙදය� [~ෙ� නැහැ, nමාසtත � ලංකා ර�ෂණ 
සංස්ථාව ;යා සමාගම� බවට පMව�තනය කරලාb [~ෙ�. එය 
රජය .L! රාජP සමාගම�    වශෙය! Sයා ප-ං6 කරc ලැ~වා. 
එය සංස්ථාව�, වPවස්ථා�ත ම�ඩලය� ;යන එෙක! බැහැර 
»ණා. ඊට පස්ෙසේ  ..ධ ෙ�Áය හා .ෙ�Áය ර�ෂණ සමාග+ 
ආවා. ෙසS!ෙකෝ ර�ෂණ සමාගම, ඊගK ර�ෂණ සමාගම, 
Union Assurance ආI ..ධ අ!දෙ+ ෙපෞ�ගSක, ෙ�Áය හා 
.ෙ�Áය ර�ෂණ සමාග+ ලංකාවට පැdsයා. ඒ අcව ර�ෂණ 
සමාග+ 22� අද ර�ෂණ ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ Sයා ප-ං6 ෙවලා 
ඉ!නවා.  

 
ෙ+ ර�ෂණ සමාග+  22! �.ත ර�ෂණ සහ සාමානP 

ර�ෂණ - life insurance and general insurance ---- කටz7 කරන 
සමාග+ 12� [ෙබනවා. සාමානP ර�ෂණය පමණ� කරන 
�.ත ර�ෂණය ෙනොකරන සමාග+ 07� [ෙබනවා. �.ත 
ර�ෂණය පමණ� කරන සාමානP ර�ෂණය ෙනොකරන සමාග+ 
03� [ෙබනවා. ඒ අcව � ලංකා ර�ෂණ සමාගම:, රාජP 
අb[ය යටෙ: [ෙබන, හැ< ජයව�ධන මහ:මාට .�ණා ආපp 
පවරා ග:ත ර�ෂණ සමාගම: සමඟ ර�ෂණ සමාග+ 22� 
[ෙබනවා.  

 
ර�ෂණ පාලක ම�ඩලය 7ළ Sයා ප-ං6 ෙවලා [ෙබන 

ර�ෂණ සමාග+ 22ට උපකාරක ෙසේවාව! සපයන ෙබෝක� 
සමාග+ 50� [ෙබනවා. එම ර�ෂණ සමාග+ 22 සහ ෙබෝක� 
සමාග+ 50 .L! තමb සමස්ත � ලංකාව 7ළ ර�ෂණ වPාපාරය 
පව:වා ෙගන යාෙ+ කා�ය භාරය ඉෂ්ට කර!ෙ!. 
සාමානPෙය! රට� වැෙටනවා න+, ආ�Îකය කඩා ෙගන 
වැෙටනවා න+, අ�~දය� [ෙබනවා න+ එය ර�ෂණ 
වPාපාරයට ඍÚව දැෙනනවා. ඍÚව දැෙනන ෙකොට අෙන� අංශ 
වාෙgම ඉස්ෙසKලාම බැං� හා ර�ෂණෙv [ෙබන ෙසේවා 
සපයන අංශ තමb කඩා ෙගන වැෙට!ෙ!. දැ! ෙ�ශපාලන 
වPාපාරය� ෙලස පදන+ .රtතව ෙගන යන ආ�Îක කඩා වැ�+ 
�3බඳ ෙචෝදනාව ලංකාෙ' ර�ෂණ ෙවෙළඳ ෙපොළ .L! 
ෙබො%ව� බවට ප: කර [ෙබනවා; අසතPය� බවට ප: කර 
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පා�Sෙ+!7ව 

[ෙබනවා. ම� �සාද ය:, 2011 වන .ට ර�ෂණ සමාග+වල 
පව[න ව:ක+ පමාණය %�යK �Sයන 261� ෙවනවා. Lය`ම 
ර�ෂණ ආයතනවල ස+¾�ණ ව:ක+ - total assets - පමාණෙv 
ව�නාකම %�යK �Sයන 261� ෙවනවා.  

 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, වා�|ක වාMක ආදායම 2007 

I [~ෙ� %�යK �Sයන 51b. 2008 I %�යK �Sයන 58b. 
2009 I %�යK �Sයන 57b. 2010 I %�යK �Sයන 66b. 
2011 I %�යK �Sයන 78b. -�! -ගටම ර�ෂණ වාMක 
ආදාය+ පමාණය වා�|කව ඉහළ ෙගොස් [ෙබනවා. 2007 I 
%�යK �Sයන 51� º වා�|ක වාMක ආදායම 2011 I %�යK 
�Sයන 78 ද�වා වැ? >ෙම! ර�ෂණ වPාපාරෙv වPා�[ය� 
ෙප!වනවා. 2012 පළH මාස 6 7ළ %�යK �Sයන 43ක 
ආදායම� ලැ�ලා [ෙබනවා. එය 2011 HK මාස 6 සමඟ 
සැසÍෙ+I Lයයට 13.4ක ව�ධනය� ෙප!වනවා. ඒ �සා ෙ+ 
ව�ෂෙv අ�වා�යෙය!ම ර�ෂණ වාMක ආදායම %�යK 
�Sයන 80 ඉ�මවb ;යලා උපකKපනය කර!න ·kව!කම 
[ෙබනවා. ඒ �සා ර�ෂණ වPාපාරෙv මෘu පැවැ:ම� පව[න 
ෙකොට සමහර අය ඒක: සමඟ පටලවා ෙගන ෙගො>!ෙg 
වගාවලට හා�ය� »ණාය, ව!- ෙගව!න ෙපොෙරො!u ෙවලා ඒ 
වගාව!ට ව!- ෙග'ෙ' නැතය යනාI වශෙය! ..ධ 
ෙ�ශපාලන කථා පමාණය�: ෙ+ අතර ;යැ»ණා. ෙ+ ර�ෂණ 
කතා!තරයට ෙගො. ර�ෂණය, ¹වර ර�ෂණය අදාළ ෙව!ෙ! 
නැහැ. ම� �සාද ය:, ෙගො>!ට කෘ| කා�dක ර�ෂණ ෙයෝජනා 
කමය _යා:මක කර!ෙ! ෙ+ ග% සභාව ස+මත කර· ෙගො. 
.ශාම වැD� හා සමාජ ආර�ෂණ ප[ලාභ ෙයෝජනා කමය යන 
.ෙශේ|ත �[ය� යටෙ:b. ¹වර .ශාම වැD� හා සමාජ 
ආර�ෂණ ප[ලාභ ෙයෝජනා කමය: එෙහමb. කෘ| ර�ෂණ 
ම�ඩලය ;යන ෙවනම වPවස්ථා�ත රාජP සංස්ථාව� .L! 
තමb කෘ| ර�ෂණය _යා:මක කර!ෙ!. එතෙකොට ඒ කෘ| 
ර�ෂණය ;යන එක ර�ෂණ පාලකට අදාළ වන එක� 
ෙනොෙවb.  ඒ වෙg තව: ර�ෂණය� [ෙබනවා. ඒ තමb 
අපනයන ණය ර�ෂණය. අපනයන ණය ර�ෂණය ග:ත: ඒක 
ර�ෂණ පාලකට අb[ ව!ෙ! නැහැ. 

 
ර�ෂණ පාලකට අb[ ෙව!ෙ! ර�ෂණ පාලන පනත 

යටෙ: Sයා ප-ං6 කරන ලද ර�ෂණ සමාග+ 22t කටz7 
පමණb. ෙගො. .ශාම වැD�, ¹වර .ශාම වැD� හා ර�ෂණ කෘ| 
ර�ෂණ ම�ඩලයට:, අපනයන ණය ර�ෂණය අපනයන 
ර�ෂණ ම�ඩලයට: අදාළ ෙවනවා. අ� අද ෙමතැනI සාක�ඡා 
කර!ෙ! ර�ෂණ පාලක �3බඳවb. RලාසනාXඪ ග% 
ම!a7ම�,   ෙ+ ර�ෂණ පාලන පනත යටතට ගැෙනන ආයතන 
බවට ඒවා ප: කළ ෙනොහැ; > [ෙබ!ෙ!,   �.ත ර�ෂණ හා 
සාමානP ර�ෂණ ෙලෝකෙv �3ගc ලබ!නා º .ෙශේ|ත 
ර�ෂණ Rලධ�ම පමාණය� මත _යා:මක වන �සාb. 

 
උපMම .ශ්වාසය, ර�ෂP  tdකම, හා� ¾රණය, ආෙ�ශනය, 

දායක:වය, ආස!නතම ෙහේ7ව ;යන Rලධ�ම හය� මත තමb 
ෙලෝකෙv හැම රටකම ර�ෂණ වPාපාරය පව[!ෙ!. එතෙකොට 
උපMම .ශ්වාසය, ර�ෂP tdකම, හා� ¾රණය, ආෙ�ශනය, 
දායක:වය, ආස!නතම ෙහේ7ව වාෙg ෙ�වK Rල ධ�ම 
අc�ලව පාෙයෝ�කව ස්වභා.ක වPසනය! වන කෘ| 
ර�ෂණයට එෙහම අදාළ කර!නට බැහැ. ෙලෝකෙv ර�ෂණය 
රඳා පව[!නා º  ඒ   Rලධ�ම අදාළ කරෙගන තමb ෙලෝකෙv 
Lය`ම රටවKවල ර�ෂණය ස+බ!ධ .සj+  _යා මා�ගවල I 
අ�කරණ ½!u ලබා Iලා [ෙබ!ෙ!. ඒ Rලධ�ම කෘ| ර�ෂණ 
හා අෙන�: ෙ�වKවලට ආෙ�ශ කළ  ෙනොහැ; වන .ට ඒ සඳහා 
පා�Sෙ+!7ව .L! සකස් කළ .ෙශේ|ත අණපන: මl! ඇ[ 
කර· වPවස්ථා�ත ම�ඩලවS! තමb අෙන�: .ශාම වැD�, 
කෘ| ර�ෂණ යනා-ය ½!u ව!ෙ!. එෙහ: ෙ+  ර�ෂකය!ට: 

අවශP න+ කෘ| ර�ෂණ කටz7 කර!න ·kව!. අදPතන 
ෙලෝකෙv ඇ[ ෙවලා [ෙබන ..ධ ර�ෂණ ෙවනස්ක+වලට 
අ[ෙ�කව RලPමය වශෙය! ඇස්තෙ+!7 කළ හැ; ඕනෑම 
අලාභය� [ෙබනවා න+ ර�ෂණය කර!නට ·kව!. ඉ-Mෙv I 
ර�ෂණ කටz7 -z& වන .ට  ආදරය, ක%ණාව නැ[>ම වාෙg 
ෙදය� හැර HදS! ඇස්තෙ+!7 කළ හැ; ඕනෑම අලාභය� 
ර�ෂණය කර!නට ·kව!ය ;යන Rලධ�මය යටෙ: එවැ� 
අංශ ෙකෙරt: -z& රටවKවල අවධානය ෙයොH කර, ඒ සඳහා 
අවශP ෙවන: ෛන[ක .� .ධාන ෙයොදා ගැ�ෙම! පpව  කෘ| 
ර�ෂණය: ෙ+ ර�ෂණ සමාග+ .L! කර!න ·kව!.   

 
ඒ ෙකෙසේ  ව!ෙ! නH: අද -නෙv I ඉ-Mප: කර [ෙබන 

ෙ+ ර�ෂණ ක�මා!තය .�ම: ;<ෙ+ පනත යටෙ: �ෙයෝග 
මl!  අ[ග% ජනා�ප[7මා, HදK හා කම ස+පාදන 
අමාතPවරයා ෙලස අදහස් කර!ෙ! Sයා ප-ං6 ;<ෙ+I අය 
කරන ගාස්7ව:, වාMකවලI ර�ෂණ පාලන කටz7 සඳහා අය 
කරන ගාස්7ව: ඉහළ නංව!නb. ආචා�ය හ�ෂ ද LKවා 
ම!a7මා: ;'වා, ෙ+ පව[න ගාස්7 yට: වඩා ඉහළ නැං.ය 
z7b ;යලා. ඒක ඇ:ත. ෙමොකද, ෙ+ ර�ෂණ ආයතන හැම 
එක�ම RSක වශෙය! ලාභ පරමා�ථය HK කරෙගන තමb 
_යා:මක ෙව!ෙ!. ෙපෞ�ගSක බස් රථ ධාවනය කර!ෙ! 
ෙපෞ�ගSක �Mවැය හා ෙපෞ�ගSක ප[ලාභ අෙ��ෂාෙවcb. 
බැං� ආයතන වැඩ කර!ෙ! ෙපෞ�ගSක �Mවැය හා 
ෙපෞ�ගSක ප[ලාභ අෙ��ෂාෙවcb. ර�ෂණ සමාග+ කටz7 
කර!ෙ! ෙපෞ�ගSක �Mවැය හා ප[ලාභ අcවb.  එtI 
ර�|තයාට -ර�ෂණ ආවරණය ලබා ග!නා තැනැ:තාට- වඩා 
ආර�ෂාව�, Tකවරණය� ලබා Iම සඳහා:,  වෘ:[යමය 
වශෙය! ෙගෞරවා!.ත ර�ෂණ ෙසේවාව� පව:වාෙගන යාම 
සඳහා:, ර�ෂණ වPාපාරය �යාමනය ;<ම සඳහා:  තමb 
ර�ෂණ පාලක ම�ඩලය �tDවා [ෙබ!ෙ!. එt කා�යය 
වඩා: වPා�තෙකොට, කා�ය�ෂමෙකොට, වඩා: ඵලදාµ ;<ම 
සඳහා එයට ලැෙබන ආදායම වැ? ව!නට ඕනෑ. ඒ වැ? >ම 
සඳහා අවශP කරන .�.ධාන තමb ෙ+ ගැස� �ෙ'දනය මl! 
��: කරලා [ෙබ!ෙ!.  ඒ අcව ඉ-Mයට අවශP කරන 
ෙවනස්ක+ �3බඳව ර�ෂණ �යාමක ම�ඩලය .L! ½!u කර 
[ෙබනවා,  2016 වන .ට ලංකාෙ' Sයා ප-ං6 ෙවලා [ෙබන 
Lය`ම ර�ෂණ සමාග+ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලැbස්7 ගත 
කර!නට අවශPb ;යලා. ඒක ෙපෞ�ගxකරණය� ෙනොෙවb. 
ෙමොකද, අෙ� රෙ� සමාග+ ව�ග පධාන වශෙය! ෙදක� 
[ෙබනවා.  

 
පළHවැ� එක ෙපෞ�ගSක සමාග+. ෙදවැ� එක ෙපොu 

සමාග+. ෙපොu සමාග+ ව�ග ෙදක� [ෙබනවා, ලැbස්7ගත කර 
[ෙබන ඒවා හා ලැbස්7 ගත ෙනොකර [ෙබන ඒවා - quoted 

companies and unquoted companies -  ;යලා.  %ව! 
.ජයව�ධන ම!a7මා ෙබොෙහොම පැහැ-Sව ද!නවා ඇ[, 
තම!ෙg ප»ෙK උද.යට පමණ� සමාගෙ+ අb[ය nමා කර 
ග!නට අවශP න+ ඒක ලැbස්7 ගත කර!ෙ! නැහැ ;යලා. 

ඒක ෙපෞ�ගSක සමාගම� - private company  එක�- .�යට 
පව:වා ෙගන යනවා. ලැbස්7 ගත කෙළො: වන ්ෙ!, ඒ 
ලැbස්7ගත කරන සමාගෙ+ ෙකොටස්වලට ඉතාම �ඩා ආදාය+ 
ලබන �Mස්වලට    %�යK දහයක ෙකොටස�, එෙහම නැ:න+ 
මධPම ප![ෙv අයට %�යK දහයක, .ස්සක ෙකොටස� 
වශෙය! දායක    ව!නට ·kව!.  ෙමෙහම ෙකොටස් ග:තාම 
සමහර ෙවලාවට අ»%u ගණනාව� යනෙකොට ආර+භකෙයෝ -
RSකව සමාගම පට! ග: අය- ද!ෙන: නැහැ, පර+පරාව 
ෙනොෙවb ෙවන ක»%හM න!නාjනන මහජනයා තමb සමාගම 
පව:වා ෙගන ය!ෙ!.  

 
මම උදාහරණය� සඳහ! කෙළො:, ආ��ෙකෝ වPාපාරෙv 

ආර+භකෙයෝ Mච��  Mස්ලාb.  �දහස් අධPාපනය ලබලා 
cවරඑ3ය පළාෙ: ඉතාම uෂ්කර පළාතක මධP මහා 

855 856 

[ග% බ!uල �ණව�ධන  මහතා] 
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.දPාලයකට -හැu&වැව මධP මහා .දPාලයට-  .දPා �%වරය� 
ෙලස ප:>ම ලැû �%වරෙය� t�යා.  ඔÀ ෙ+ රෙ� අෙන�: 
.දPා �%ව%!ට වඩා  වැ?ෙය! යම� tතලා නව ��මාණය� 
හැuවා. ඒ, ෙමෝට� රථවල ෙදොර අ�k ස්වයං�යව අ�k ලන 
කමය�. එය සකස් කරලා ඒ සඳහා ෙ�ට!� බලපතය ලබා 
ග:තා. ඒ ෙ�ට! බලපතය .ශාල ෙමෝට� රථ සමාග+වලට 
අෙළ. කළා; .ශාල ආදායම� ලැ~ණා. .දPා �%වරයා  
ජාතP!තර වPාපාMකය� බවට ප: »ණා. ඔÀ නd! ෙසේන 
ය�ෙදtෙg. ඔÀ ඇ.:, ආ��ෙකෝ සමාගෙ+ ෙකොටස් වැ? 
පමාණය� ග:තා. දැ! එt  සභාප[ ෙවලා. එෙහම ·�ගලය!ට 
-.දPා �%ව%!ට එෙහම- වැ?ෙය! tත!න ·kව! න+ 
ෙවෙළඳ ෙපොළට �tKලා ෙවෙළඳ ෙපොෙළ! ෙකොටස් අරග!න 
·kව!. ෙ+ �ෙයෝග ෙගෙන!ෙ! � ලංකා ර�ෂණ සමාගමට 
පමණ� ෙනොෙවb.  ර�ෂණ ආයතන 22ම -දැනට ෙපෞ�ගSක 
අංශෙv සමාග+ ෙලස _යා:මක කරන ඒවා:-  2016 වන .ට 
ලැbස්7ගත ෙපොu සමාග+ - listed companies - බවට ප: 
කර!න ඕනෑ ;යලාb �යම කරලා [ෙබ!ෙ!.  

 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ග% ඇම[7ම�, පශ්නය� අහ!නද?  
 

ග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතා    
(மா��மி� ப��ல �ணவ�தன) 
(The Hon.  Bandula Gunawardane) 

ෙහොඳb.  
 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

[බාධා ;<ම�] -� ලංකා ර�ෂණ සමාගම �3බඳව පමණb.  

 
ග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතා    
(மா��மி� ப��ல �ணவ�தன) 
(The Hon.  Bandula Gunawardane) 

ෙ+ෙ� එක ර�ෂණ සමාගමකට .තර� �[ ෙගෙන!න 
;යලා නැහැ. ර�ෂණ පාලකවරයා �යාමනය කරලා [ෙබ!ෙ! 
ලංකාෙ' ර�ෂණ ෙවෙළඳ ෙපොළb. ර�ෂණ ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙපොu 
ප[ප:[යකට අcව ගම! කර!න Lය`ම ර�ෂණ ආයතන 
2016 I ලැbස්7ගත සමාග+ බවට ප: ෙව!නට ඕනෑ ;යලාb 
;ය!ෙ!. ඒ �3බඳ .වාදය� [ෙබනවා න+ ෙපොu අb[යට 
පැව<ම, මහජනයා ෙවතට ය+ ;L ෙකොටස් පමාණය� ලබා Iමට 
ප�ෂද .ප�ෂද ය!න �3බඳව ෙවනම .වාදය� ඇ[ කර ග!න 
·kව!, 2016ට ඉස්ෙසKලා. අද  �Kෙල� මැ>ම �3බඳ - 

 
ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ග% ඇම[7ම�, �Kෙල� ෙනොෙවb. ආ��වට [ෙබ!ෙ! 
එ� ර�ෂණ ආයතනයb ෙ!. ආ��වට [ෙබන ර�ෂණ 
ආයතනය ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ 73! ජනතාව අතෙ� ෙබදා 
ෙදනවා ;යන එකද ඔය ;ය!න හද!ෙ!? ඔබ7මා එ!ෙ! 
එතැනටද?  

 
ග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතා    
(மா��மி� ப��ல �ணவ�தன) 
(The Hon.  Bandula Gunawardane) 

නැහැ. අ� ;ය!න හද!ෙ! ර�ෂණ වPාපාරය වඩා 
ෙගෞරවා!.ත, මෘu, ඒ වාෙgම බÀතරයට යහපත වන �sස º 
වPාපාරය ෙලස සකස් ;<ම සඳහා ඒ වPාපාරය ස+බ!ධෙය! 

ෙපොuෙ' ර�ෂණ පාලකවරයා ග:ත ½!uව ගැනb. ඒ තමb  ෙ+ 
LයKෙK අb[ය ·kK කරලා ජනතා සහභා�:ව වPාපාර බවට 
ප: කළ z7ය ;යන Rලධ�මය අcව ර�ෂණ ෙවෙළඳ ෙපොළට 
ෙකොටස් ��: කරන වPාපාර බවට ප: .ය z7b ;යන එක.  

 
ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

නැහැ ග% ඇම[7ම�, ඒක එෙහම ෙනොෙවb. අ� 
පා�Sෙ+!7ෙ' ස+මත කර· පනත� ඒක. ඒක IBSL එකට, 
Insurance Regulatorට ස+බ!ධතාව� නැහැ. මම ;ය!ෙ! 
Treasury  එෙ� [ෙබන ෙකොටස් �ක ෙවන කාට ෙහෝ �ෙයෝ[! 
ඒක ෙපෞ�ගxකරණය ;යලාb.  

 
ග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතා    
(மா��மி� ப��ல �ணவ�தன) 
(The Hon.  Bandula Gunawardane) 

නැහැ, නැහැ. එෙහම ෙපෞ�ගxකරණය� ෙව!ෙ! නැහැ. 
ෙපෞ�ගxකරණය ගැන අ� ෙවනම සංවාදය� කරH. 
ෙපෞ�ගxකරණය >ම හා ෙපෞ�ගxකරණය කර!ෙ! 
ෙකොෙහොමද ;යලා. ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළේ  �ල ලැbස්7වට 
ඇ7ළ: කර!ෙ! දැනට [ෙබන සමාගම�. ර�ෂණ සංස්ථාව 
දැනට සමාගම�. ඔබ7මා සඳහ! කර!ෙ! එක L��ය�. 
L��ය� ;ය!ෙ! වPාපාMකය�ට ෙපෞ�ගSකව පවරා I [~ණ 
ර�ෂණ සමාගම අ�කරණ ½!uව� මත තමb ආපÀ අර! 
[ෙබ!ෙ!. ඒක ෙවනම ක%ණ�. ඒවා අ� පටලවා ග!න 
නරකb. උසා.ය .L! තමb - 

 
ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

නැහැ, නැහැ ග% ඇම[7මා. මම ඔබ7මාට ග% කරනවා. 
ඒකb මම ෙ+  වැදග: .�යට පශ්නය අහ!න ය!ෙ!, කෑෙකෝ 
ෙනොගහා. මම ;ය!න ය!ෙ! ෙ+කb. හැ< ජයව�ධනෙg 
ආයතනය නැවත පවරා ග:තා ෙ!. එතෙකොට දැ! එt Lයයට 
100� ෙකොටස් td ව!ෙ! මහා භා�ඩාගාරයටb. නH: 
ඔබ7මා දැ! �3ග!නවා, ර�ෂණ සංස්ථාව නැවත: මහා 
භා�ඩාගාරෙය! ෙකොටස් පමාණය� ෙවන: ෙපෞ�ගSක 
අංශයකට පවර!න යනවා ;යලා. ඒ හැ< ජයව�ධනට ෙව!න 
·kව!, uS� ජය>රට ෙව!න ·kව!, ධ+dක ෙපෙ�රාට 
ෙව!න ·kව!. ඒ ;ය!ෙ!, ක»% හM ෙවන: ·�ගලෙය�. 
ආ��ව ෙනොෙවb.  

 
 

ග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතා    
(மா��மி� ப��ல �ணவ�தன) 
(The Hon.  Bandula Gunawardane) 

ඒ �3බඳව එෙසේ Lත!න තH!නා!ෙසේට ස+¾�ණ අb[ය 
[ෙබනවා. නH: ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළට දැ+මාම ·�ගලය! 
න+ කරලා, අහවලාට ෙ+ ෙකොටස් යනවා ;යලා ;ය!න බැහැ. 
පL�ධ ෙවළඳ ෙපොෙළේ සාමානP ගcෙදcව� ෙලස තමb එය Lu 
ව!ෙ!.  

 
 

 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ග% ඇම[7මා, IPO එක� දැ+මාම applications ෙගොඩ� 
එනවා. Applications ෙගොඩ� ආවාම, ඔබ7මාට ෙම�චරb, 
ඔබ7මාට ෙම�චරb, ඔබ7මාට ෙම�චරb ;යලා නd! තමb 
ද!ව!ෙ!.  

 

857 858 



පා�Sෙ+!7ව 

ග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතා    
(மா��மி� ப��ல �ணவ�தன) 
(The Hon.  Bandula Gunawardane) 

නd! තමb ද!ව!ෙ!. නH: එෙහම එ� ෙකන�ට ෙකොටස් 
ෙද!න බැහැ. ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙකොටස් සඳහා dල� 
[ෙබනවා. ඒ dලට ඉK`+ කරන ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළ 
ගcෙදcව� [ෙබනවා. ඒ ගcෙදcව කරන ආකාරය අcව තමb 
එය ½!u ව!ෙ!.  

 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ග% ඇම[7ම�, මෙg අවසාන පශ්නය ෙ+කb. ජා[ක ඉ[M 
;<ෙ+ බැං�ව The Finance ආයතනය ග:7 ෙවලාෙ' ෙකොටස් 
ෙවළඳ ෙපොෙළ!ම තමb ඒ _යාවSය: »ෙ�. න+ කරන ලද 
·�ගලය� තමb ඒක ලබා ග:ෙ:.  

 

ග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතා    
(மா��மி� ப��ல �ணவ�தன) 
(The Hon.  Bandula Gunawardane) 

ලබා ග:ෙ: නැහැ ෙ!. ඒ ගcෙදcව නතර කළා ෙ!.  
 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඒ අ� කථා කර· �සා.  
 

 

ග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතා    
(மா��மி� ப��ல �ணவ�தன) 
(The Hon.  Bandula Gunawardane) 

 එෙහම ඉස්සරහට: කථා කර!න ·kව!.  
 

ග% ග% ග% ග% ((((ආචා�යආචා�යආචා�යආචා�ය) ) ) ) හ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතාහ�ෂ ද LKවා මහතා    (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி�வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මම තමb ඒ ගැන ඉස්සර ෙවලාම කථා  කෙළේ.  
 

ග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතා    
(மா��மி� ப��ல �ணவ�தன) 
(The Hon.  Bandula Gunawardane) 
ඉස්සරහට: එෙහම කථා කර!න ·kව!. රටට අtතව:, 

ජනතාවට අtතව: එවැ� ෙදය� ෙවනවා න+ ඒ ගැන කථා 
කර!න ·kව!. ·�ගxකරණය කරන අවස්ථාෙ' එයට .%�ධව 
අ� I�ඝ ෙලස ෙ+ පා�Sෙ+!7ව 7ළ:, ඉ! �ටත: කථා 
කරලා [ෙබනවා. ෙමොකද, එවකට පැව7& ත::වය 7ළ 
ර�ෂණ වPාපාරෙv ෙමවැ� තරගකාM වාතාවරණය� [~ෙ� 
නැහැ. ඒකා�කාරය� [~ෙ�. ත� රාජP අංශෙv ර�ෂකය� 
පමණb t�ෙv. ෙ�Áය ෙහෝ .ෙ�Áය ර�ෂණ සමාග+වලට 
ෙවළඳ ෙපොළට ඇ7k ෙව!න ඉඩ� [~ෙ� නැහැ. වඩා ඵලදාb 
ෙලස ර�ෂණ වPාපාරය ෙමෙහයවd! [~ෙ�. අද ඒ ත::වය 
ෙවනස් ෙවලා ෙපෞ�ගSක ර�ෂණ සමාග+ .ශාල පමාණය� -
22�- ඇ[ »ණාම එක ර�ෂකය�ට එක �[ය�:, තව 
ර�ෂකය�ට තව �[ය�: පනව!න බැහැ. ෙවළඳ ෙපොළ 
කමව: කර!න න+ ෙපොu �[ය� Lය` ර�ෂකය! ෙවcෙව! 
ඇ[ ෙව!න ඕනෑ, ර�ෂණ වPාපාරෙv ස්වභාවය අcව. එයb ෙ+ 
කරලා [ෙබ!ෙ!. මට ෙ:ෙරන ෙලස, අද ර�ෂණ වPාපාරෙv 
වැ? වශෙය! �යාමනය කළ z7 ෙදය� [ෙබනවා. ර�ෂණ 
සමාග+ අවශPෙය!ම ලාභ ලබ!න ඕනෑ. ඒ ලාභ 
·නරාෙයෝජනය කර!න ඕනෑ. ඒ වPාපාරය තව: වPා�ත 
කර!න ඕනෑ; සාමානP ජනතාව අතරට ෙගන ය!න ඕනෑ. නH: 
ඉතා .ශාල ෙලස ර�ෂණ ව!- පදානය කරන අවස්ථාවලI 
ෙබොෙහොමය� ර�ෂණ Rල ධ�ම හා �[ කමෙ'ද පා.�6 
කර!ෙ! ර�ෂකයාෙg පැ:තට වැ? වාLය� වන ෙලසb. ඒ 
වාෙgම ර�|තයාට ෙහව: ර�ෂණ ආවරණය ලබාග!නා 
ෙකනාට සාධාරණ ව!- Hදල ලබා ගැ�ම �3බඳ අෙ!ක .ධ 
u�ඛ ෙදෝමනස්සය!ට HÀණ ෙද!න L�ධ ෙවනවා. හා�ය� Lu 

º අවස්ථාවලI හා�ය ¾රණය    ;<ම සඳහා අවශP ව!- Hදල 
ර�ෂකය!ෙග! පමාණව: ෙලස ර�|තය!ට ලැෙබ!ෙ! 
නැ[ >ම ස+බ!ධෙය! අ�කරණයට ය!න ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
Lu ෙවනවා. 

 

RලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!a7මා7මා7මා7මා    (தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ග% ඇම[7මා, දැ! කථාව අවස! කළ z7b. 
 

ග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතාග% බ!uල �ණව�ධන මහතා    
(மா��மி� ப��ல �ணவ�தன) 
(The Hon.  Bandula Gunawardane) 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, තව: .නා? ෙදක;! කථාව 
අවස! කර!න+.  

 

.ශාල සමාග+ න+, .ශාල HදK ෙගවලා ර�ෂණ �ෙෂේතය 
�3බඳ ෙලෝකෙv ඉ!න .�ෂ්ටතම �[ඥය! ලවා 
අ�කරණෙvI කථා කරවලා තමb ව!- HදK පමාණය ලබා 
ග!ෙ!. නH: අසරණ ජනතාව, ''ර�ෂකයා ��වPාජ ෙලසම 
අපට ෙ+ ව!-ය ෙගවb'' ;යන උපMම .ශ්වාසෙය! කඩදාLය� 
තමb dල I ග!ෙ!. ර�ෂකයා ඔ»!ට අෙළ. කර!ෙ! 
ෙකොළය� .තරb. ඒ අෙළ. කරන ෙකොළය ජනතාව ලබා 
ග!ෙ! මට uක�, කරදරය�, ගැහැට� වැ�ද L�ධ »ෙණො: 
දැ!>+වල ;යන ආකාරයට Tකවරණය ලබා ෙදb ;යලා 
උපMම .ශ්වාසෙය!. ඒ �සා අෙළ.කරණෙvI දැ!>+වS! 
;යන ආකාරයට ජනතාවට ප[ලාභ ලබා Iම �3බඳව, ඒ 
ස+බ!ධෙය! ඔ»! _යා කරන ආකාරය �3බඳව tතලා, 
ර�ෂණ පාලක ම�ඩලය yට වඩා වැ?·ර ජනතාවෙg පැ:ෙ: 
tටෙගන, ර�|තය!ෙg පැ:ෙ: tටෙගන, ර�ෂණ ආවරණය 
ලබන අයෙg පැ:ෙ: tටෙගන කටz7 කර!න අවශPb ;යලා 
අ� රජය� ෙලස .ශ්වාස කරනවා. ර�ෂණ ආවරණය ලබන 
අ[මහ: බÀතර ජනතාවෙg පැ:තට වැ? වශෙය! මැ-හ: 
>ම� කර!න ;යන ඉKxම අ� කරනවා.  
 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ර�ෂණ වPාපාරය .ශාල 
ෙලස අෙළ.කරණය සඳහා වැ? වශෙය! භා.ත කරන බාල 
උපාය උපකම [ෙබනවා. කS! සඳහ! කළා� ෙම! 
ෙසේවකය! ලබාග!ෙ! නැ[ව, අ .ෙපො.ස. සාමානP ෙපළ, උසස් 
ෙපළ සම: ෙවලා ඉ!න ළමb ෙගවKවලට �ට: කරලා �ර' 
වාෙg කථා කරවනවා. ඒ ද%ෙවෝ ර�ෂණය ගැන ද!ෙ!: 
නැහැ; ර�ෂණය ගැන ;යලා ෙද!න ද!ෙ!: නැහැ. ඒ අය 
�tKලා, ඇ ෙô එKSලා, ෙකොෙහොම හM ර�ෂණය� ලබා ග!න 
;යලා, ර�ෂණාවරණය ලබා ග!නා ෙකනාට කරදරය� වන 
පමාණයට ෙපෞ�ගSක අෙළ.කරණය� - personal selling -  
කර!න යෑම සා�ථක අෙළ.කරණ කමෙ'දය� ෙලස මා 
ෙපෞ�ගSකව .ශ්වාස කර!ෙ! නැහැ. ඒ වාෙgම ර�ෂණ 
වPාපාරෙv පචාරණය සඳහා දරන අ[මහ: ධනස්ක!ධය අ� 
කර ග!න ·kව!, ෙ+ රෙ� ර�ෂණ වPාපාරය �3බඳව 
අධPයනය කරන අයට, ද%ව!ට, ඒ .ෂයාcබ�ධ අධPයන� 
ලබන අයට, .ශ්ව.දPාලවල ෙ+ .ෂය අධPයනය කරන අයට 
වැ? දැc+ ස+භාරය� ර�ෂණ �ෙෂේතය �3බඳව ලබා ෙද!න 
·kව! ආකාරයට මැ-හ: >ම� ර�ෂණ සමාග+ .L! කරනවා 
න+. ඒ අවෙබෝධය 73! ර�ෂණයට එන �Mස වැ? කර 
ගැ�ෙ+ අවශPතාව� [ෙබනවා. .ෙශේෂෙය! Hk 
ජනගහනෙය! අ� ප[ශතය� ර�ෂණාවරණ ලබා ග!නා 
ලංකාව වාෙg රටක, ඒ ප[ශතය .ශාල ෙලස ඉහළ නංවා ගැ�ම 
සඳහා ර�ෂණ වPාපාරය �3බඳව �වැT- දැcව: බව� ලබා 
ෙද!න:, ඒ සඳහා ඔ»! �L ෙලස ෙමෙහය >ම සඳහා ර�ෂණ 
ම�ඩලයට වැ? කා�ය භාරය� ඉෂ්ට කර!න: ෙ+ �ෙයෝග 
73! ඉඩ පස්තාව ලැෙmවා ;යලා පතd! මෙg වචන �පය 
අවස! කරනවා. 
 

පපපපශන්ය .මසන ල-!ශන්ය .මසන ල-!ශන්ය .මසන ල-!ශන්ය .මසන ල-!, , , , සභා ස+මත .යසභා ස+මත .යසභා ස+මත .යසභා ස+මත .ය....    வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
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ච!-ම >ර�ෙකො? පදනම ච!-ම >ර�ෙකො? පදනම ච!-ම >ර�ෙකො? පදනම ච!-ම >ර�ෙකො? පදනම ((((සංසථ්ාගත සංසථ්ාගත සංසථ්ාගත සංසථ්ාගත 
;<ෙ+;<ෙ+;<ෙ+;<ෙ+) ) ) ) පන: ෙකD+පතපන: ෙකD+පතපන: ෙකD+පතපන: ෙකD+පත    ச�திம �ர	ெகா ம�ற� (��ைண�த�) ச�ட�ல�    

CHANDIMA WEERAKKODY FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 

 
ෙද වන වර ;ය>ෙ+ �ෙයෝගය ;යවන ලIෙද වන වර ;ය>ෙ+ �ෙයෝගය ;යවන ලIෙද වන වර ;ය>ෙ+ �ෙයෝගය ;යවන ලIෙද වන වර ;ය>ෙ+ �ෙයෝගය ;යවන ලI....    இர�டா� மதி	பிகான க�டைள வாசி�க	ப�ட�. 
Order for Second Reading read. 

    
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) 

I move, 

 
"That the Bill be now  read a Second time." 

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

 
පන: ෙකD+පත ඊට අc�ලව ෙද වන වර ;යවන ල-!පන: ෙකD+පත ඊට අc�ලව ෙද වන වර ;යවන ල-!පන: ෙකD+පත ඊට අc�ලව ෙද වන වර ;යවන ල-!පන: ෙකD+පත ඊට අc�ලව ෙද වන වර ;යවන ල-!, , , , 48484848((((3333) ) ) ) 

සථ්ාවර �ෙයෝගය යටෙ:සථ්ාවර �ෙයෝගය යටෙ:සථ්ාවර �ෙයෝගය යටෙ:සථ්ාවර �ෙයෝගය යටෙ:, , , , RලාසනාXඪ ග% ම!aRලාසනාXඪ ග% ම!aRලාසනාXඪ ග% ම!aRලාසනාXඪ ග% ම!a7මා .L! එය  7මා .L! එය  7මා .L! එය  7මා .L! එය  
''''''''ඒඒඒඒ'' '' '' '' සථ්ාවර කාරක සභාවට පවරන ලIසථ්ාවර කාරක සභාවට පවරන ලIසථ්ාවර කාරක සභාවට පවරන ලIසථ්ාවර කාරක සභාවට පවරන ලI....    

 ச�ட�ல� இத�ப , இர�டா� "ைற மதி	பிட	ப�� நிைல�க�டைள 48(3)இ�ப  நிைல�*+ "ஏ"�*  தைலைம தா-*� உ�	பின/  அவ/களா1 சா�ட	ப�ட�. 
 

Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR. 

PRESIDING MEMBER to Standing Committee "A" under  Standing 

Order 48(3). 

 
 

 

�මK LMපාල ද LKවා පදනම �මK LMපාල ද LKවා පදනම �මK LMපාල ද LKවා පදනම �මK LMපාල ද LKවා පදනම ((((සංසථ්ාගත සංසථ්ාගත සංසථ්ාගත සංසථ්ාගත 
;<ෙ+;<ෙ+;<ෙ+;<ෙ+) ) ) ) පන: ෙකD+පතපන: ෙකD+පතපන: ෙකD+පතපන: ෙකD+පත    

நிம� சிறிபால த சி�வா மற� 
(���ைண�த�) ச�ட�ல�    

NIMAL SIRIPALA DE SILVA FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 

 
ෙද වන වර ;ය>ෙ+ �ෙයෝගය ;යවන ලIෙද වන වර ;ය>ෙ+ �ෙයෝගය ;යවන ලIෙද වන වර ;ය>ෙ+ �ෙයෝගය ;යවන ලIෙද වන වර ;ය>ෙ+ �ෙයෝගය ;යවන ලI....    இர�டா� மதி	பிகான க�டைள வாசி�க	ப�ட�. 
Order for Second Reading read. 

    
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) 

I move, 

 
"That the Bill be now  read a Second time." 

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

 
පන: ෙකD+පත ඊට අc�ලව ෙද වන වර ;යවන ල-!පන: ෙකD+පත ඊට අc�ලව ෙද වන වර ;යවන ල-!පන: ෙකD+පත ඊට අc�ලව ෙද වන වර ;යවන ල-!පන: ෙකD+පත ඊට අc�ලව ෙද වන වර ;යවන ල-!, , , , 48484848((((3333) ) ) ) 

සථ්ාවර �ෙයෝගය යටෙ:සථ්ාවර �ෙයෝගය යටෙ:සථ්ාවර �ෙයෝගය යටෙ:සථ්ාවර �ෙයෝගය යටෙ:, , , , RලාසනාXඪ ග% ම!aRලාසනාXඪ ග% ම!aRලාසනාXඪ ග% ම!aRලාසනාXඪ ග% ම!a7මා .L! එය  7මා .L! එය  7මා .L! එය  7මා .L! එය  
''''''''ඒඒඒඒ'' '' '' '' සථ්ාවර කාරක සභාවට පවරන ලIසථ්ාවර කාරක සභාවට පවරන ලIසථ්ාවර කාරක සභාවට පවරන ලIසථ්ාවර කාරක සභාවට පවරන ලI....    

ச�ட�ல� இத�ப , இர�டா� "ைற மதி	பிட	ப�� நிைல�க�டைள 48(3)இ�ப  நிைல�*+ "ஏ"�*  தைலைம தா-*� உ�	பின/  அவ/களா1 சா�ட	ப�ட�. 
 

Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR. 

PRESIDING MEMBER to Standing Committee "A" under  Standing 

Order 48(3). 

 
 

 

කKතැNමකKතැNමකKතැNමකKතැNම    
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) 

 

 RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, "පා�Sෙ+!7ව දැ! කK 
තැ�ය z7ය"b මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පපපපශන්ය සභාæHඛ කරන ලIශන්ය සභාæHඛ කරන ලIශන්ය සභාæHඛ කරන ලIශන්ය සභාæHඛ කරන ලI....    வினா எ�3திய�ப	ெபற�. 
Question proposed. 

 

 

RලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!a7මා7මා7මා7මා    (தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

The Adjournment Motion will be moved by the Hon. 

Alhaj A.H.M. Azwer. 

 
 

ෙදමළ මාධPෙදමළ මාධPෙදමළ මාධPෙදමළ මාධP සඟරා ප සඟරා ප සඟරා ප සඟරා පකාශකය!ට RලPාකාශකය!ට RලPාකාශකය!ට RලPාකාශකය!ට RලPාධාර  ධාර  ධාර  ධාර       தமி� ச�சிைக ெவளி�டாள�க��� நிதி�தவி 
FINANCIAL ASSISTANCE TO  PUBLISHERS OF TAMIL 

MAGAZINES   
 

 

ග% අKහා� ඒග% අKහා� ඒග% අKහා� ඒග% අKහා� ඒ....එ�එ�එ�එ�....එ+එ+එ+එ+. . . . අසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතා    (மா��மி� அ�ஹா$ ஏ.எ�.எ�. அ(வ�)  
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 

Sir, it is my pleasure today to move this Adjournment 

Motion before the House with a view  not only to  help 

Tamil writers develop their talents but also to bring about 

a closer understanding between the Sinhala, Tamil  and 

Muslim writers.  I move: 

 
"A large number of weekly, bi-monthly and monthly magazines are 

being published in  Tamil language in several parts of the country. 

 

This House resolves that the relevant Ministries should take 

appropriate steps to extend financial and other assistance to those 

publishers who find such assistance is essential, so that such publishers 

could publish their magazines and help the Tamil readers to acquire 

knowledge in literature, social, religion and political affairs and on other 

subjects unhindered and on a regular basis enriching the Tamil language 

and culture in the country". 

 இ�த� பிேரரைணயான� தமிழி�� சி�கள�தி�� இட�ெபறேவ��ெம�  ேக!�"ெகா��, அதைன% *சபா'ட�தி( சம)�பி"கி�ேற�.   
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පා�Sෙ+!7ව 

****සභාෙ+සය මත තබන ලද ෙයෝජනාව සභාෙ+සය මත තබන ලද ෙයෝජනාව සභාෙ+සය මත තබන ලද ෙයෝජනාව සභාෙ+සය මත තබන ලද ෙයෝජනාව ::::     சபா5ட3தி1 ைவ�க	ப�ட பிேரரைண: 
  Motion tabled: 
  

"දැනට ෙමරෙටt පෙ�ශ ගණනාවක ස[පතා, මාLක සහ �> මාLක 
සඟරා .ශාල සංඛPාව� ෙදමළ භාෂාෙව! පළ කරc ලැෙm. 

 
ෙදමළ භාෂාව සහ සංස්කෘ[ය ෙපෝෂණය කරd!, ෙදමළ භාෂාෙව! එම 

සඟරා පළ කර, ෙමරෙටt L�න ෙදමළ පාඨකb!ට සාtතP, සමාජ, ආගdක 
සහ ෙ�ශපාලන Lu>+ සහ අෙන�: .ෂයය! ස+බ!ධෙය! බාධාව;! 
ෙතොරව සහ කමාc�ල පදනම;! දැcම ලබා Iමට කටz7 කරන එම 
පකාශකb!ට RලP සහ අෙන�: සහනාධාර ලබාIම අතPාවශP වන බැ.!, 
ෙදමළ භාෂාෙව! එම සඟරා පළ කරc ලබන පකාශකb!ට RලP සහ 
අෙන�: සහනාධාර ලබා Iම සඳහා අදාළ අමාතPාංශ .L! pup �යවර ගත 
z7 යැb ෙමම ග% සභාව ෙයොජනා කර L�b."  

"நா!,� ப(ேவ  ப-திகளி( பாாிய எ�ணி"ைகயான வாரா�த, மாத�தி( இ/ தடைவக0 ம1 � மாதா�த ச2சிைகக0 தமி3 ெமாழியி( ெவளியிட�ப�கி�றன.  
 ச�ப�த�ப!ட அைம%4"க0 நிதி ம1 � ஏைனய உதவிகைள அைவ அவசியமானைவெயன க/�� ெவளி7! டாள)க8"- விாி9ப��த� ெபா/�தமான நடவ,"ைககைள எ��பத� :ல� அ<வாறான ெவளி7!டாள)க0 அவ)கள� ச2சிைககைள ெவளியி!� அத�:ல� இல"கிய, ச:க, சமய, அரசிய( விவகார�க0 ம1 � ஏைனய விடய�க0 ெதாட)பான அறிைவ தைடயி�றி=� ஒ?�கான @ைறயி�� தமி3 ெமாழி வாசக)க0 ெப1  அத�:ல� தமி3 ெமாழிைய=�, கலாசார�ைத=� இ�நா!,( ேம�ப��தலா� என இ�பாரா8ம�ற� தீ)மானி"கி�ற�."  ெகளரவ தைலைமதா�-� உ �பின) அவ)கேள, இல�ைகயி� தமி3 ச2சிைக வரலா1ைற நா�க0 ச1  பி�ேனா"கி� பா)"க ேவ���.1946களி( ம மல)%சி இய"க�தி� ச2சிைகயாக வரத) அவ)கைள ஆசிாியராக" ெகா�� ெவளிவ�த 'ம மல)%சி' சி ச2சிைக=ட� இல�ைகயி( தமி3 ச2சிைக வரலா  ஆர�பி�தெத�  நா�க0 ெசா(லலா�. அேத காலக!ட�தி( ேக. கேணH அவ)கைள ஆசிாியராக ெகா�� 'பாரதி' ச2சிைக=� ெவளிவ�த�. இ�ப,யாக 'கைல%ெச(வி', 'க1பக�', 'கவிஞ�' எ�  ப(ேவ  ச2சிைகக0 ெவளிவ�தன.      வட"- ம�ணிேல பிற�த பிரப(யமான ஓ) இல"கியவாதி=� சாகி�தியவாதி=� @1ேபா"-வாதி=மான 4ைப) இள�கீர�  அவ)கைள ஆசிாியராக" ெகா��  'மரகத�' எ�ற ச2சிைக அ�  ெவளிவ�த�. அதைன� ெதாட)�� 'இள�பிைற' எ�ற ச2சிைக ெகா?�K, ஆ!��ப!,�ெத/விேல இ/�த 'இள�பிைற' அ%சக�திL/�� ெவளிவ�த�. மிக9� பிரசி�தி ெப1ற  எ?�தாளரான எ�.ஏ. ரMமா� அவ)க0 அ�த% ச2சிைகைய @ைறயாக ெவளியி!� வ�தா). ெத�னி�தியாைவ% ேச)�த அவ), மீ��� அ�ேக தி/�பிவி!டா). எ?ப�களி� பி�ன/� கணிசமான ச2சிைகக0 ெவளிவ�தன. ஈழவாணைன ஆசிாியராக" ெகா�� 'அ"னி' எ�O� ச2சிைக ெவளிவ�த�. 'கீ1 ', விPக�' என இ�ப,யாக பல சி ச2சிைகக8� ெவளிவ�தி/"கி�றன.   அ<வா  ெவளிவ�த பல ச2சிைககைள இைடயிேல நி �தேவ�,ய நி)�ப�த� அ�த ெவளி7!டாள)க8"- ஏ1ப!ட�. அத1- பல காரண�க0 இ/"கி�றன. 

@த�ைமயான காரணமாக% ெசா(ல�ப!ட� எ�னெவ�றா(, தமி3 நா!,L/�� ெவளிவ/� வணிக ச2சிைககளி� ஆதி"க� இ�நா!,( தமி3 இல"கிய� வளர தைடயாக அைம�த� எ�ப�தா�. அதி( தமி3 சி ச2சிைகக8� அட�-�. அ�  நா�க0 வி/�ேபா� வா�கி வாசி�த ஆன�த விகட�, க(கி, தீ, ம2சாி, -@த�, ராணி, ஜூனிய) விகட�, தமி3வாணனி� க(க�� ேபா�ற ச2சிைககெள(லா� தமி3 நா!,L/��தா� ெவளிவ�தன. ஆனா(, அ%ச2சிைககளி( இல�ைக எ?�தாள)க8"- உாிய இட� வழ�க�படவி(ைல. அ� ஒ/வழி இல"கிய� பாைதயாக�தா� இ/�த�. இ/வழி இல"கிய� பாைதயாக அ� அைமயவி(ைல. எ�த% ச2சிைககளி� வ/ைக காரணமாக இ�- எ�க8ைடய ச2சிைகக0 வளர @,யாத ஒ/ நிைல ஏ1ப!டேதா, அத1காக அ�த" காலக!ட�களி( பல ேபாரா!ட�க0 நைடெப1றன. இ�தைகய  ச2சிைகக0 இல�ைக"-0 வ/வைத" க!��ப��த ேவ��ெம�பத1காக இல�ைக @1ேபா"- எ?�தாள) ச�க� ேபா�ற இய"க�க0 கள�தி( இற�கின. அ�  @1ேபா"-வாதிக80 ெப/� K0ளியாக விள�கிய எ%.எ�.பி. ெமாஹிதீ� ேபா�றவ)க0 @�னி�  அ�த� ேபாரா!ட�திைன  வழிநட�தி% ெச�றா)க0.  
  அ�  சிறிமாேவா ப�டாரநாய"க அவ)க8ைடய ஆ!சியி�ெபா?� எ%.எ�.பி. ெமாஹிதீ� அவ)க0 அ� ச�ப�த�ப!ட ஓ) அறி"ைகைய"Tட பிரதமாிட� சம)�பி�த� இ� � என"- ஞாபக�தி( இ/"கி�ற�. அதாவ�, தமி3நா!,L/�� வ/கி�ற ச2சிைகக8"- ஒ/ க!��பா� விதி"க�பட ேவ���; அ�ெபா?�தா� எ�க8ைடய ச2சிைகக0 இ�ேக ெதாட)�� ெவளிவர @,=�; ந� நா!டவ)களி� ச2சிைககைள� பிர4ர� ெசVவத1-ாிய சகல வசதிவாV�K"க8� கிைட"-� எ�  ெசா(ல�ப!ட�. இ�த விடய�தி( இ�திய% ச2சிைககளி� ஆதி"க� ெகா2ச� தளர ேவ��� எ�ப�தா� அ�  வி�"க�ப!ட அ�த" ேகாாி"ைக.   இ�  இல�ைகயி( எ�தைனேயா ேப) ப(ேவ  ச2சிைககைள ெவளியி!� வ/கி�றா)க0. ெகா?�K நகர�திL/�� மா�திரம(ல, ெவளிP)களிL/��� அ�த% ச2சிைகக0 ெவளிவ/கி�றன. அ�த வைகயி( எ� அைனவ/"-� ந�றாக� ெதாி�த ஒ/ ச2சிைகதா� ெடாமினி" ஜீவா அவ)கைள ஆசிாியராக" ெகா�ட 'ம(Lைக'.  யா3�பாண�தி( பிற�த அவ), ெதாட)�� 30 ஆ�� காலமாக இ�த% ச2சிைகைய" ெகா?�பிL/�� ெவளியி!� வ/கிறா). தமி3 ேப4� ம"க0 வா3கி�ற யா3�பாண�தி( மண� பர�பிய 'ம(Lைக' எ�ற அ�த� தமி3 ச2சிைகைய அ�-0ள  =�த Y3நிைல காரணமாக அவரா( ெதாட)��� ெவளியிட @,யவி(ைல. இதனா( ெகா?�K"- வ��  201/4, \ கதிேரச� ]தி, ெகா?�K -13 எ�ற @கவாிைய� தன� இ/�பிடமாக� ேத)�ெத��� அ�- 'ம(Lைக� ப�தL(' இ/��  ெவளியி!� வ/கிறா). அ�  தனி மனிதனாக" ெகா?�K"- வ�த அவ), இ�த% ச2சிைககைள ஒ/ 'ேப"'கிேல ேபா!� தைலயிேல ைவ��"ெகா�� ]தி ]தியாக% ெச�  வி1பைன ெசV� வ�தா). அதைன அவ) தமி3 க1ேறா/"-� பாடசாைல மாணவ)க8"-� இல"கியவாதிக8"-� மாதாமாத� ஒ/ ெப/� பாிசாக அளி�� வ�தா) எ� தா� Tற ேவ���. இ� வைரயி�� அதைன� ெதாட)�� ெசV� வ/� சாதைனயாள) அவ).   இ�த% ச2சிைகயி� 400வ� இத3 இ�- எ�Oைடய ைகயிேல இ/"கி�ற�. அ� இ�ெபா?� 50வ� ஆ�ைட ேநா"கி ] நைட பயி(கி�ற� எ�பைத நா� இ�த% 
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2012 ඔ�ෙතෝබ�  24 சைபயிேல மி"க மகி3%சி=ட� ெதாிவி��"ெகா0ள வி/�Kகி�ேற�.  இ� ஒ/ ெப/� சாதைன. அதிேல,  "ம(Lைகயி� 400வ� இத?� இ�ைறய ேதைவ=�" எ�ற தைல�பி( அவ) எ?தியி/�பைத நா� இ�- ேம1ேகா0 கா!ட வி/�Kகி�ேற�.    
"ம�)ைகயி+ ,தலாவ� இத./� எ0தைகய மனநிைல1ட3� ெபா���ண�5ட3� ஆசிாிய� தைலய�க� தீ89ேனேனா, அேத ெபா���ண��சி1ட3�, மன,.ைம1ட3�, த+ன�பி/ைக1ட3�தா+ இ�த ம�)ைகயி+ 400வ� இத./�� தைலய�க� தீ8<கி+ேற+.   இ�த இைட/ காலக8ட0தி� - >மா� 47 ஆ�<க@/� இைடேய எ0தைன எ0தைனேயா இல/கிய அAபவ�கைள1�, தா/க�கைள1� ெபC� ம�)ைக விடா�பி9யாக - இைடயிைடேய சில 10த ெநD/க9யி+ காரணமாக இட�ெபய�5கைள1� ெசா�ெலாணா� சிரம�கைள1� ெபC�� �திய �திய அAபவ�க@ட3� ��� ��� பிரேதச� FGநிைலயி+ தா/க�கைள1� அ9 உரமாக� ெபC� ம�)ைக �0H/க0�ட+ ெதாட��� ெவளிவ�� ெகா�ேட இD/கி+ற�.  
 அ�த உ�நா8< 10த அவல0தி+ காரணமாக ம�)ைக �திய �திய அAபவ�கைள1� �திய இல/கிய ந�ப�கைள1� ெபC�0 த+ைன0தாேன �� ெமDI89 வ���ளைத தரமான வாசக� வ8ட� ��)யமாகேவ ந+� அறி1�."  அவ) உ�ைமைய% ெசா(கி�றா)!  அதாவ� பய�கர =�த�தி� காரணமாக அவரா( வட"கிேல ெசய1பட @,யவி(ைல.    "300 இC�� ேமCப8ட ந�லறிஞ�களின�� தரமான கைலஞ�களின�� மதி/க0த/க பைட�பாளிகளின�� உDவ�க� ம�)ைகயி+ ,க�பி� அ8ைட�படமாக� பதி5 ெசLய�ப8< வ���ள�  எதி�கால� சாி0திர வரலாCறிC�� பதி50 தகவலா��."   இ�- 'உ/வ�க0' எ�  -றி�பிட�ப�வ� Kைக� பட�கைளயா-�. அவ) இதைன ஒ/ ேதசிய ச2சிைகயாக வியாபி"க% ெசV�0ளா). இல�ைகயி( சி�கள� ப-திகளி(  வா3கி�ற தமி3 ெதாி�தவ)க0Tட இ�த% ச2சிைக"-� தாராளமாக எ?�கிறா)க0. -றி�பாக நா� aரா9� வா?� @bL� ஆ�, ெப� ஊடகவியலாள)க0 அதிகமாக எ?தி வ/கிறா)க0.   
"ஒD சி�சOசிைகயி+ 400வ� இதG எ+ப� ெபD� சாதைனதா+ எ+றெபா.��, இ� 50வ� ஆ�ைட ேநா/கி� பயணி/�� ெபD� சாதைனயி+ ஒD I�தா+"   எனேவ, ெடாமினி" ஜீவா அவ)கைள இல�ைக� "தமி3% ச2சிைககளி� த�ைத" என வாV Tசாம( அைழ"கலா� எ� � நா� இ%சைபயி( Kக3 நாம� Y!�கிேற�.    “ஆ<த� பா<த� சி0திர� கவி ஆதியிைனய கைலகளி� உ�ள� ஈ<ப8ெட+�� நட�பவ� பிற� ஈன நிைலக�< ��@வ�”   எ�ற வாசக�கைள அவ) த�Oைடய ச2சிைகயி� ம-டமாக எ?தி=0ளா). அ� மா�திரம(ல, ேவ  சில வாசக�க8� இ�- ெபாறி"க�ப!�0ளன. அவ/ைடய  ச2சிைககளி( ப(லா�� காலமாக இ�த வாசக� இட�ெப1  வ/கிற�. அதாவ�,   

"உலக� பாரா@ம+ற வரலாCறிேலேய இல�ைக நாடா@ம+ற0தி�  மா0திர�தா+ ஓ� இல/கிய� சOசிைக வித�� பாரா8ட�ப8ட  ெப�மதிமி/க ச�பவ� இட� ெபC��ள�. அ�� பாரா8ட�ப8ட சOசிைக ம�)ைக.  இதைன நாடா@ம+ற� பதிேவடான ஹ+சா�8 (4.7.2001) பதி5 ெசLத�ட+ எதி�கால� ச�ததியினD/காக ஆவண�ப<0தி1,�ள�. அ0�ட+ ,த+,த)� சTனி� இD�� ெவளிவ�த இல/கிய� சOசிைக1� ம�)ைகேயதா+."  
  அவ) அ1Kதமாக த�Oைடய ச2சிைக ெவளி7!,� ஆர�ப�ைத மிக9� பணிவ�ேபா� இல"கிய வ!ட�க8"-% சம)�பி�தி/"கி�றா). இ�  நா� இ� ப1றி ச1 � பி�ேனா"கி� பா)�ேத�. அ<வாசக�க0 நா� அ�  பாரா8ம�ற�தி�� Tறியி/�தைவ. இ� ச�ப�தமாக 2001ஆ� ஆ�� Pைல மாத� 04ஆ� திகதி ஹ�சா! அறி"ைகயி� 1620ஆ� நிரL( இட�ெப1 0ள�. அ�ேக, - "නැ ෙගනtර පළා ෙ: අ:ය!ත ෙ�ෂක�මා!ත 

සංව�ධන ම�ඩලය� �tD>ම    ----    Setting up of a Handloom 
Textile Industrial Development Board in the Eastern 
Province’ எ�ற பிேரரைணைய% சம)�பி�� நா� உைரயா1றியேபா�தா�, இ<வித� Tறியி/"கி�ேற� -  "நா+ ெச+ற வார� எம� நா89+ பிரபல கவிஞD� எ.0தாளD� >மா� 39 வDட காலமாக ெகளரவமான 

'ம�)ைக' எ+ற அDைமயான - மிக5� கD0தாழமி/க - சOசிைகைய0 தவறா� ெவளியி8< வDகி+றவDமான சOசிைக ஆசிாிய� திDவாள� ெடாமினி/ ஜீவா அவ�கைள� ச�தி0ேத+. அவDைடய பவளவிழா5/காக அ�த 'ம�)ைக� ப�தைல' ேநா/கி நா3� ெச+ேற+. அவ� இல/கிய� பணிைய வாG0திேன+; ஆசி Iறிேன+. அவD�Iட 'கத�' உ<0திD�த பாணிைய நா+ க�ேட+; ெசா/கி�ேபாேன+."   அதைன�தா� ேம1ெசா�னவாறாக வ)ணி�தி/"கிறா). இ�ெபா?�, அவ) 80 அகைவைய=� தா�, வயதி( @தி)�தவராக" காண�ப�கி�றா). ெடாமினி" ஜீவா ஐயாவி� ேதகாேரா"கிய��"காக நா� ஆசி T கிேற�!  இேதேபா�  'ஞான�' எ�ற ஒ/ ச2சிைக=� ெவளி வ/கி�ற�. இத� ஆசிாியரான டா"ட) தி. ஞானேசகர� அவ)க0 ஆர�ப�தி( ேபராதைன]தி, க�, எ�ற விலாச�திL/�� ெவளியி!டா). அவேரா� ேச)�� இைணயாசிாியராக அவ/ைடய அ�K மைனவி ஞான� ஞானேசகர� அவ)க0 கடைமயா1 கி�றா).    "பகி)தL� :ல� விாி9� ஆழ@� ெப வ� ஞான�" எ�ப�தா� அவ/ைடய ச2சிைகயி� ம-ட வாசக�!   
"ெவ�ள0தி+ ெபD/ைக�ேபா� கைல�ெபD/�� கவி�ெபD/�� ேம5மாயி+, ப�ள0தி� WG�திD/�� �Dடெர�லா� விழிெபC�� பதவி ெகா�வா�"  எ� � அவ) அழகாக% ெசா(Lவ/கி�றா).   இ<வாேற, அ�  'மதீனா' எ�ற ச2சிைகைய அ(ஹாf எ�.பி.எ�. மாஹி) அவ)க0 இbலாமிய ெசயலக�தி� ெசயலராக இ/�� அழகாக ெவளியி!� வ�தா). அ�  மானா ம"கீ� எ�  பல/"-� அறி@கமான -என� ப0ளி�ேதாழ�- எ�.எ�. ம"கீ� அவ)க0 'நிலா' எ�ற ச2சிைகைய ெவளியி!� வ�தா). இவ) இ�ேபா� தமி3நா� ச"கர�ப0ளி எO� @bL� ஊாி� வரலா1ைற எ?த அைழ"க�ப!�0ளா) எ�பைத=� ெப/ைமயட� 
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පා�Sෙ+!7ව இ%சைபயி( T கிேற�. அேதேபா� தா� அகில இல�ைக @bL� g"கிL/��  'ெசர�தீ�' எ�ற ஒ/ ச2சிைக=� ெவளிவ�த�. அத� ஆசிாிய) பிரபல ச�மா)"க� பிர%சாரகரான ஏ.h.ஏ.வi� ஆவா).   '@bL� வாLப�' எ�ற ச2சிைகைய அகில இல�ைக  
YMMA மகாநா� ெவளியி!ட�.   அேதேபா� தா� - A magazine called “Radio Times” 

was published by the Radio Ceylon at that time. It had the 

style of a very good magazine because photographs of all 

artistes, their productions and programme schedules were 

all published in it. I hope the present Chairman of the Sri 

Lanka Broadcasting Corporation, Mr. Hudson 

Samarasinghe, a very senior media personality who is 

knowledgable in  everything about literature, culture, 

journalism and men and matters will also take an interest 

in publishing that magazine again. Sir, I must tell you that 

there have been very many people who have been helping 

the publishing of this magazine then.   

    இ�தியாவி� -ஜரா� மாநில�திL/�� இல�ைக"- வ�த 'பாV' ச:க�ைத% ேச)�த ஒ/வ), அழகான தமிழிேல எ?�கி�றா) எ�றா(, கவிபா�கி�றா) எ�றா(, அ�ேவா) உலக சாதைன! அவ)தா� ேமம� கவி எ�  அைழ"க�ப�� அ��( ரஸா". அேதேபா�  கைல%ெச(வ� அ��( றk� அவ)க8� இ�ப,யான பல விடய�களிேல மிக9� ஈ�பா� ெகா�� உைழ�� வ/கி�றா). இ�ெபா?� அவ)  State Art Council இ( இட�பி,�தி/"கி�றா). இ� ப1றி மா�Kமி- அைம%ச) ஏ"கநாய"க அவ)க8"- ந�றாக� ெதாி=�. மா�Kமி- அைம%ச) டலb அழஹ�ெப/ம அவ)க0 நட��கி�ற தமி3 பயி1சி� ப!டைறைய ெநறி�ப���� பணியி�� அவ) ஈ�ப!� வ/கி�றா). இ�ப,யாக எ�தைனேயா ேப) எ?��� �ைற"-" ைகெகா��தி/"கி�றா)க0.   
We cannot forget the Godage Book Publishers. The 

owner of the Godage Book Publishers, Mr. Sirisumana 

Godage, has taken so much of trouble in establishing a 

very close alliance and understanding amongst the Tamil, 

Muslim and Sinhala writers and being a Sinhala person, 

he has been very helpful in promoting the Tamil writers.  

 
There is another one called - 'ப,க0' எ�ற ச2சிைகைய அOராதKர�ைத% ேச)�த வh� அ"ர� எ?�கி�றா). 'ஜீவ நதி' எ�ற ச2சிைகைய யா3�பாண�ைத% ேச)�த பரணீதர� எ?�கி�றா). இைவகைளெய(லா� நா�க0 தாபன�ப���வ� எதி)கால% ச�ததியின/"- ந�ைம பய"-ெம�  நா� நிைன"கி�ேற�. அேதேபா� தா� அ�ேக "-றி2சி மல)" எ�ற ச2சிைக=� ெவளிவ/கி�ற�. அ�தனி ஜீவா அவ)கைள ஆசிாியராக"ெகா�ட, மைலயக ம�ைண� பிரதிநிதி��வ�ப����  'ெகா?��' எO� ச2சிைக நீ�ட காலமாக ெவளிவ/கி�ற�.  "நீ�க8� எ?தலா�" எ�றெதா/ ச2சிைகைய ஆ). தனபாலசி�க� அவ)க0 எ?திவ/கி�றா). 'யா�ரா' எ�ற ஒ/ கவிைத% ச2சிைகைய  பிரபல எ?�தாள) அHர� ஷிஹா�தீ� அவ)க0 வாைழ%ேசைன — ஓ!டமாவ,யிL/�� எ?தி வ/கி�றா).  

அேதேபா� தா� தி/ேகாணமைலயிL/�� 'ெதா��' எ�ற ஒ/ ச2சிைக=� ம!ட"கள�பிL/�� தி/.த.ேகாபால கி/Hணைன ஆசிாியராக"ெகா�ட 'ெச�கதி)' எ�ற ச2சிைக=� ெவளிவ/கி�ற�.   வரலா1றி( @த�@தலாக ஒ/ சி�கள நாவ( தமிழி( ெமாழிெபய)"க�ப!� தமி3நா!,( ெவளியிட�ப!�0ள�. இ�த% சாதைனைய% ெசVதி/�பவ) ந�மவரான உபாL gலார�ன அவ)க0. இவ) இ�தியாவி( பாி4ெப1ற @த( சி�கள இல"கியவாதியாவா).  
What I would like to recommend to the Hon. Minister 

is that more and more magazines should be published. 

The Government might not be able to directly help but 

the Government can influence the advertisers and 

Government departments like the Sri Lanka Insurance, 

Bank of Ceylon et cetera, to give them advertisements so 

that these magazines will not stop half way. There will be 

a continuous flow and healthy growth of Tamil language 

and culture. 

 
RලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!a7මා7මා7මා7මා    (தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, your time is up.  

ග% අKහා� ඒග% අKහා� ඒග% අKහා� ඒග% අKහා� ඒ....එ�එ�එ�එ�....එ+එ+එ+එ+. . . . අසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතා    (மா��மி� அ�ஹா$ ஏ.எ�.எ�. அ(வ�) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
I will conclude, Sir. I think we must direct the 

National Library and Documentation Services Board to 

promote Tamil culture, art and craft. The Hon. Minister 

just gave me an invitation to participate at the "Rajya 

Lama Chithra Ulela" which will be held at the National 

Art Gallery on 2nd of November,  Insha Allah! I will also 

be there. From the time the Hon. Minister assumed office 

of this portfolio, there has been a tremendous amount of 

development  in all spheres of art and culture in this 

country.  I wish him good luck!  
  அகில இல�ைக நைக%4ைவ ம�ற�தி� 'கல"க� ேபாவ� யா/' எ�O� சிற�K நிக3%சி அத� தைலவ/�  சிேரHட ெபாLb அ�திய!சக/மான ேக.அரசர�தின� அவ)களி� தைலைமயி( ெகா?�K தமி3%ச�க�தி( நைடெப1ற�. ெபாLb திைண"கள�தி( கடைமKாி=� ேக.அரசர�தின� அவ)க0 தமி3%ச�க��ட� இைண�� தமி3 ெமாழிைய வள)�பத1காக அ/�பணியா1 கி�றா). அ�ைறய தின� கலாaஷண� இ.சிறிbக�தராஜா ேஜ.பி அவ)களி� 'கத�பமல)'  எ�ற  18ஆவ� m( ெவளி7�� இட�ெப1ற�.   இ�த நா!,( தமி3 ெமாழிைய வள)�பத1காக எம� அரசா�க� மா�Kமி- வா4ேதவ நாணாய"கார அவ)கைள ேதசிய ெமாழிக0, ச:க ஒ/ைம�பா!� அைம%4"-� ெபா �பாக நியமி�தி/"கிற�. மா�Kமி- அைம%ச) அவ)க0 அைன�� விடய�க8� தமி3 ெமாழியி�� இட�ெபறேவ��� எ�பதி( க�n�க/��மாக இ/"கி�றா). ஆகேவ, இ�நடவ,"ைககளி� வாயிலாக எதி)கால�தி( அைன�� ம"க8� இன ஐ"கிய��ட� வாழ"T,யதாக இ/"-�. அ��ட�, யா3�பாண�தி�0ள 
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[ග% අKහා� ඒ.එ�.එ+. අස්ව�  මහතා] 



2012 ඔ�ෙතෝබ�  24 ஒ/ தமி3 மக� அ�பா�ேதா!ைடயி�0ள சி�கள மகOட� ேந/"-ேந) சி�கள�தி�� தமிழி�� உைரயாட"T,ய ஓ) அ1Kதமான Y3நிைல - =க�-  உ/வாக ேவ���. அத1- இ�  நா� இ%சைபயிேல ெகா��வ��0ள இ�த� பிேரரைண வழிவ-"-மாக இ/�தா(, என� வா3நாளி( ெப/� சாதைன Kாி�தவ� என எ�ணி மன நிைறவைடேவ�.  மி"க ந�றி. 
 

ග% Àෙනbස ්ෆාX� මහතාග% Àෙනbස ්ෆාX� මහතාග% Àෙනbස ්ෆාX� මහතාග% Àෙනbස ්ෆාX� මහතා    (மா��மி� ஹுைன( பாY/) 
(The  Hon. Hunais Farook) பி�மி�லாஹி	  ர�மானி	  ரஹீ�. ெகளரவ தைலைமதா�-� உ �பின) அவ)கேள, இ�  மா�Kமி- அ(ஹாf ஏ.எ%.எ�. அbவ) அவ)களா( சம)�பி"க�ப!�0ள  இ�த ஒ�திைவ�K� பிேரரைணைய நா� ஆேமாதி"கி�ேற�. 'க(ேதா�றி ம�ேதா�றா" கால��"- @�ேதா�றிய� இ�த :�த தமி3' எ�  ெசா(வா)க0.  உ�ைமயிேல தமி3 ெமாழிைய வள)"க ேவ�,ய பாாிய ெபா �K தமிழ)க8"- மா�திரம�றி தமி3 ேப4கி�ற @bL�  ம"க8"-�  உ��.  ஏெனனி( இல�ைக நா!ைட� ெபா �தம!,(,  ெப/�பாலான @bL� ம"க0 தமி3ெமாழி ேப4பவ)களாக இ/"கிறா)க0.  அவ)க0  தமி3 ெமாழிைய வள)�பத1காக�  ெப/� ெதா�டா1றியி/"கி�றா)க0. -றி�பாக வட"-, கிழ"-� பிரேதச�ைத% ேச)�த @bL�க0 இல"கிய�, நாடக�, ச2சிைக, கவிைத ேபா�ற ப(ேவ  �ைறகளி( ெதா�டா1றிய வரலா க0 இ/"கி�றன.   இ�த% ச�த)�ப�தி( நா� ஒ/ விடய�ைத ஞாபக�ப��தேவ�,ய வனாக இ/"கி�ேற�.  நா� கட�த மாத� இேத நா0 பாாிய விப��"-0ளாேன�. இ�  நா� உயி/ட� இ%சைபயி( நி�  உைரயா1 வத1- உதவிய இைறவO"- @தL( ந�றி ெதாிவி�பேதா�, அ�த% ச�த)�ப�தி( எ�ைன=� எ�Oட� பிரயாண� ெசVத ஏைனய ஐ��ேபைர=� கா�பா1றி உடன,யாக ம/��வமைன"- எ���% ெச�ற @�த( பிரேதச ெபாLb உ�திேயாக�தா்க8"-� அ<விட�தி( நி�  உதவிய சி�கள ம"க8"-� நா� இ% சைபயிpடாக மனமா)�த ந�றிகைள� ெதாிவி��"ெகா0கி�ேற�. அேதேவைளயி( நா� -ணமைட��  மீ��� ந(ல நிைலைம"-� தி/�பேவ��ெமன என"காக இைறவைன ேவ�,� பிரா)�தைன ெசVத என� ஆதரவாள)க8"-� உறவின)க8"-� ந�ப)க8"-� பாரா8ம�ற உ �பின)க8"-� அைம%ச)க8"-�  நா� இ%ச�த)�ப�தி( ந�றிைய� ெதாிவி��"ெகா0கி�ேற�.    எம� நா!,( @bL�க0 பல) தமி3 இல"கிய�ைத=� தமி3ெமாழிைய=�  வள)�பத1காக�  ெதாட)��� ப�கா1றியி/"கி�றா)க0.  என� த�ைதயி� த�ைதயான கி�) @க�ம� P4�  இல�ைகயி( பிரபல யாைன பி, பணி"க) என� ெபய)ெப1றவ). அவ) க�, தலதா மாளிைக"-� யாைன பி,�� அ�பளி�K% ெசVதி/"கி�றா) எ�  நா� நிைன"கி�ேற�.  அவ/ைடய சேகாதர) அ��( ரMமா� எ�பவ) @சL� பிரேதச�தி�0ள கர,"-ழி கிராம�தி( சிற�த Kலவராக விள�கினா).  அேதேபா�  ம�னா) மாவ!ட�தி( அமீ) ெமாகம! Kலவ), ெநா�,� Kலவ), விட�த(தீ9 காசி� Kலவ) ஆகிேயா) தம� இல"கிய நய�கைள=� Kலைம��வ�ைத=� @�ென���% ெச�  தமி3 ெமாழிைய வள)�பத1காக� பா�ப!,/"கி�றா)க0. 

இ�  வரா�த� ெவளிவ/கி�ற ப�திாிைகக0 :ல@� ப(ேவ  ெசVதிக0 ெவளியிட�ப!� வ/கி�றன. உதாரணமாக 'நவமணி' ப�திாிைக! இ�த� ப�திாிைக உ�ைமயி( பல ெசVதிகைள� தா�கி ெவளி வ�� ெகா�,/"கி�ற�. இ� @bL� ம"க8"- மா�திரம�றி ஏைனய தமி3 ேப4� ம"க8"-� ேசைவ ெசVகி�ற�. இ�த� ப�திாிைக உ�ைமயி( நHட�தி( இய�-கி�ற ேபாதி�� அதைன ெவளியி�கி�ற சேகாதர) எ�.எ�. அமீ� அவ)க0 ச:க�தி1-% ேசைவ ெசVய ேவ��� எ�ற ந(�ண)ேவா� அதைன ெவளியி!� வ/கி�றா). அ�த� ப�திாிைக தின�ேதா � ெவளி வரேவ��� எ�  நா�க0 பிரா)�தி�ப�ட� அதைன ஓ) ஆேலாசைனயாக9� T கி�ேறா�. இேதேபா� தா� 'எ�க0 ேதச�', 'மீ0பா)ைவ', 'சாி நிக)', 'கிழ"கி� உதய�' @தLய ப�திாிைகக8� ெவளிவ/கி�றன. யா3�பாண�திL/�� 'எ?%சி' எ�ற ப�திாிைக மாத�ேதா � ெவளிவ/கி�ற�.  இ�த� ப�திாிைக =�த கால�தி( ஆர�பி"க�ப!� இைடயி( நி �த�ப!� மீ��� ெவளிவ/கி�ற� எ�  நா� நிைன"கி�ேற�. அேதேநர� 'அ( ஹஸனா�' எ�ற ப�திாிைக மாதா�த� ெவளி யாகி�ற�. உ�ைமயி( 'அ( ஹஸனா�' ப�திாிைக, @bL�க8"- அ/ள�ப!,/"கி�ற அ( -)ஆ� T கி�ற விடய�க0 அேதேபா�  நபி ஸ(ல(லாஹு அைலஹிவஸ(ல� அவ)கள� வா3"ைக வழி@ைறக0 எ�பன ப1றிய ெசVதிகைள அவ)க8"-� பிரேயாசன மளி"க"T,யவைகயி( மாதாமாத� ெதா-�� வழ�- கி�ற�. இ<வா  நா�க0 பல ப�திாிைககைள� ெபய) -றி�� Tறலா�. இ�த� ப�திாிைககளி� வரலா1ைற அ(ல� அத� பி�னணிைய� பா)"-�ெபா?� எ�தவித இலாப ேநா"க@� இ(லாம( ச:க� ேதைவ"காக அ(ல� ச:க��"- எைதயாவ� ெசVயேவ��� எ�ற ந(�ண)ேவா� இ%ேசைவைய� பல/� இைண�� ெசVகி�றா)க0.   என"- ஒ/ விடய� ஞாபக��"- வ/கி�ற�. அதாவ�,  நா� @bL� சமய, ப�பா!� அ�வ(க0 திைண"கள�தி( கடைமKாிகி�ற கால�தி( இல"கிய� K�தக�கைள அ(ல� ச2சிைககைள எ?�பவ)க0, கவிைத� ெதா-�K"கைள ெவளியி�கி�றவ)க0 ம1 � எ?�தாள)க0 பல) த�கள� K�தக�கைள" ெகா0வன9 ெசV=மா  அ�- வ�� ேக!பா)க0. ஆனா(, அ�த ேநர�தி( K�தக" ெகா0வன9"காக இ�த� திைண" கள�தி1- ஒ�"கிய பண�ெதாைக மிக% ெசா1பமாக இ/�ததனா( ஐ�� அ(ல� ப��� K�தக�க0தா� ஒ/வாிடமி/�� ெகா0வன9 ெசVய�ப!ட�. இ�  அரசா�க��"- ஒ<ெவா/ �ைறயி�� எ?�தாள)கைள ஊ"-வி"கேவ�,ய ெபா �K இ/"கி�ற�. மஹி�த சி�தைன :லமாக9� ம1 � ெவ<ேவ  தி!ட�களி� ஊடாக9� எ�தைனேயா ந(ல பல விடய�க8"- ஊ"-வி�K� பண� வழ�-கி�ற எம� அரசா�க� இல"கிய��ைற வள)%சி"-� பண9தவிகைள வழ�க ேவ���. தமி3 ெவளி7�களாக இ/�தாெல�ன அ(ல� சி�கள ெவளி7�களாக இ/�தாெல�ன அவ1ைற" ெகா0வன9 ெசV� பிரேயாசன@0ளதாக ஆ"-வத1- விேசட நிதிைய ஒ�"க ேவ�,ய ேதைவ இ�  எம� அரசா�க��"- இ/"கி�ற�.    
ග% අKහා� ඒග% අKහා� ඒග% අKහා� ඒග% අKහා� ඒ....එ�එ�එ�එ�....එ+එ+එ+එ+. . . . අසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතාඅසව්� මහතා    (மா��மி� அ�ஹா$ ஏ.எ�.எ�. அ(வ�) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Mr. Presiding Member, I want to make a small 

intervention.       
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පා�Sෙ+!7ව 193, மஹெகாட - ேப/வைளயிL/�� 'அ(லfனா' எ�ற ஓ) இதைழ கaாியா அரபி" கலாசாைல� பிரபல@� அத� பழைமமி"க மாணவ)களி( ஒ/வ/மான எ�.ஐ.எ�. ஸாLM (கaாி) அவ)க0 ெவளியி!� வ/கி�றா). அ� ச�மா)"க ச2சிைக. 4�ன� வ( ஜமாஅ� ச�ப�தமான ெகா0ைகக0 எ(லா� இதி( அட�கியி/"கி�றன எ�ற விடய�ைத=� நா� இ�- பதி9 ெசVய வி/�Kகி�ேற�.  ந�றி.    ග% Àෙනbස ්ෆාX� මහතාග% Àෙනbස ්ෆාX� මහතාග% Àෙනbස ්ෆාX� මහතාග% Àෙනbස ්ෆාX� මහතා    (மா��மி� ஹுைன( பாY/) 
(The  Hon. Hunais Farook) -ைற�த�, அ�த� K�தக�கைள ெவளியி�வத1-% ெசல9 ெசVகி�ற பண�ைதயாவ� அவ)க0 ெப1 "  ெகா0வத1-  உதவ ேவ�,ய ெபா �K எம� அரசா�க�தி1-� ச�ப�த�ப!ட ெகளரவ அைம%ச) அவ)க8"-� இ/"கி�ற�. இ�த% ச�த)�ப�தி( இ<வாறான விடய�கைள @�ெமாழிவ� ந(ல� எ�  க/தி, இ�O� சிலவ1ைற நா� இ�- -றி�பிட வி/�Kகி�ேற�.   ெகளரவ உ �பின) அ(ஹாf அbவ) அவ)க0 'ம(Lைக' எ�ற ச2சிைகயி�  400 வ� ெவளி7� ச�ப�தமாக" -றி�பி!டா). அத� @தலாவ� ெவளி7� எ�ன, 400வ� ெவளி7� எ�ன எ�பைத� ப1றிெய(லா� நா�க0 ெதாியாத நிைலயி( இ/"கி�ேறா�. எனேவ, இ�த விடய�கைள� ெதாி��ெகா0வத1- இ<வாறான ந(ல ச2சிைககைள ஒ�  ேச)�� ைவ"க"T,ய museum ஒ�ைற உ/வா"க ேவ���. இத�:ல� -ைற�தப!ச� கட�த கால�தி( எ<வா  தமி3 ெமாழி, தமி3 இல"கிய� எ�பன வள)�� வ�தி/"கி�றன எ�ப� ப1றி எதி)கால% ச�ததியின) அறி�� ெகா0ள% ச�த)�ப� கிைட"-�.   

  அேதேவைள அ�தைகய எ?�தாள)கைள இன�க�� அவ)கைள" ெகளரவி"க ேவ���. இ�  மிக9� ெசா1ப அளவின/"-�தா� கலாaஷண வி/� வழ�க�ப�கி�ற�. இbலா� மத�தவாி( ஒ/ சில/"-� இ�� மத�தவாி( ஒ/ சில/"-� எ�  ஒ<ெவா/ சமய�தவ/"-� அவ)கள� �ைற"ேக1ப இ�த" கலாaஷண வி/� வழ�க�ப�கி�ற�. எனேவ, வி/� வழ�க�ப�பவ)களி� ெதாைகைய=� அதிகாி"க ேவ���. அேதேநர� அவ)க8"-" ெகா�"க� ப�கி�ற ச�மான� அ(ல� ஊ"-வி�K� ெதாைக மிக9� ெசா1பமாக இ/"கிற�. ஒ/ K�தக ெவளி7!�"-% ெசலவா-� ெதாைகTட அவ)க8"- வழ�க�ப�வதி(ைல ெயன நா� நிைன"கி�ேற�. எனேவ, அவ)கைள" ெகளரவி�பத1-� ஊ"-வி�பத1-� இ�O� பல தி!ட�கைள வ-"கேவ��ெம�  Tறி"ெகா0கி�ேற�. அ�ேதா�, இவ)கள� ெவளி7�கைள ெகா0வன9 ெசVவத1காக @bL� சமய, ப�பா!ட�வ(க0 ம1 � இ�� சமய, ப�பா!ட�வ(க0 ேபா�ற திைண"கள� க8"- ஒ�"க�ப�கி�ற ெதாைகைய எதி)வ/� வர9 ெசல9�தி!ட�திலாவ� அதிகாி��"ெகா�"க ேவ���. ஏென�றா(, ச:க��"காக எ?�கி�ற, உ�ைமைய எ?�கி�ற இல"கியவாதிகைள=� எ?�தாள)கைள=� ம1 � ச2சிைகக0, வாரா�த� ப�திாிைககைள ெவளியி�கி�ற ெவளி7!டாள)கைள=� ஊ"-வி"க ேவ�,ய தா)மீக� ெபா �K இ�த அரசா�க�தி1- இ/"கி�ற�. அ�த வைகயி(, ெகளரவ உ �பின) அவ)க0 இ�த� பிேரரைணைய @�ெமாழி�தைம"காக அவ/"- 

ந�றி T கி�ேற�. இ�த @�ெமாழி9  பிரேயாசன @0ளதாக அைமவத1-, ெகளரவ அைம%ச) அவ)க0  எ�க8ைடய ஆேலாசைனகைள=� உ0வா�கி அத1ேக1ற வைகயி( நடவ,"ைக எ�"கேவ��ெமன" ேக!�, விைட ெப கி�ேற�. ந�றி. வbஸலா�. 
 

ග% ෙ�ග% ෙ�ග% ෙ�ග% ෙ�. . . . ���� රංගා මහතා රංගා මහතා රංගා මහතා රංගා මහතා    ( மா��மி� ெஜ. Z ற�கா) 
(The Hon. J. Sri Ranga) ெகளரவ தைலைமதா�-� உ �பின) அவ)கேள, இ�த% சைபயிேல ெகளரவ உ �பின) அbவ) அவ)க0 ெகா�� வ�த ஒ�திைவ�K� பிேரரைண மீ� உைரயா1 வதி( மகி3%சியைடகி�ேற�. இ�  ஒ/ @"கியமான விடய�திைன அbவ) அவ)க0 தன� உைரயிேல Tறினா). அதாவ�, இ�த� பிேரரைண :ல� தா� எதி)பா)"கி�ற விடய� ஈேடறினா(  தன� வா3"ைகயிேல தா� ெப1ற பா"கியமாக அைத" க/�வதாக அவ) Tறினா). அவ) ெகா��வ�தி/"கி�ற  பிேரரைணக80 இ�த� பிேரரைணதா� மிக9� @"கியமானெதன நா� நிைன"கி�ேற�.   இ�  இல�ைகயி� ெமா�த% சன�ெதாைக 4மா) 20 மி(Lயனாக இ/"கி�ற அேதசமய�, உலகி( தமி3 ேப4கி�ற ம"களி� ெதாைக 4மா) 90 மி(Lய�வைர அதிகாி�தி/"கி�ற�. இவ)களி( கி!ட�த!ட 70 மி(Lய� அளவி( தமி3 நா!,( இ/"கி�றா)க0. இல�ைக, மேலசியா, சி�க�a), ெமாாீசியb, ெத�னாபிாி"கா, ப)மா, பிஜி� தீ9க0 எ�  உலக நா�கைள எ���� பா)�தா( 80 மி(LயO"-� அதிகமான தமி3 ேப4� ம"க0 அ�- வசி�� வ/வைத" காணலா�. உலக�திேல 80 மி(LயO"-� அதிகமான ம"க0 ேப4கி�ற ஒ/ ெமாழியாக இ�த� தமி3 ெமாழி இ/"கி�ற�. அ�த ெமாழியி� வள)%சி"- உ��தலாக இ�த% ச2சிைகக0 அைம�தி/"கி�றன. அ�த ெமாழிைய� ேப4கி�ற ம"களி� ஆ1றைல, கைல, கலாசார�கைள இ�த% ச2சிைகக0 ெசVதிகளாக ெவளியி!� வ/கி�றன. உலக�திேல 1863 ச2சிைகக8� 353 தினசாி� ப�திாிைகக8� தமிழி( ெவளிவ��ெகா�,/"கி�றன. ஏைனய ெமாழிக8ட� ஒ�பி�கி�றெபா?� தமி3ெமாழியி(தா� அதிT,ய ச2சிைகக8� தினசாி� ப�திாிைகக8� ெவளிவ/வைத அவதானி"கலா�. அ�ப,�ப!ட சிற�Kமி"க இ�த� தமி3 ெமாழி இல�ைக, சி�க�a), மேலசியா ேபா�ற நா�களி( அரசக/ம ெமாழியாக" காண�ப�கி�ற�. ஆனா(, இல�ைகயி( இ�த ெமாழி"- உாிய அ�தb� ெகா�"க�ப�கி�றதா? அரச நி வன�களிL/�� உாிய @ைறயிேல அத1கான நிதிக0 ெச(கி�றனவா? எ�ற ேக0விக0 தமி3 ேப4� ம"க0  ம�தியி( எ?கி�றன. ெகளரவ ஹுைனb பாv" அவ)க0 Tறிய�ேபா( பல சிரம�க8"- ம�தியிேலதா� ச2சிைகக8� நாேள�க8� ெவளிவ��ெகா�,/"கி�றன.  

 அவ1 "- ஆதரவான விள�பர�க0 உாிய @ைறயி( ெகா�"க�ப�கி�றனவா? எ�ப� ேக0வி"-றியாகேவ இ/"கி�ற�. எனேவ, இைத� ப1றி இ%சைபயி( உைரயா1 வ� சால�ெபா/�தெம�  நிைன"கி�ேற�. இ�  எம� நா!,( தமி3 ெமாழியான� ஓ) அரச க/ம ெமாழியாக அ�கீகாி"க�ப!டேபாதி��Tட, அரச திைண"கள�களி� - நி வன�களி� - விள�பர�க0 எ<வள9 iர� தமி3 ச2சிைககளிேல ெவளிவ/கி�றன எ�ப�9� ேக0வி"-றியாகேவ இ/"கி�ற�.   
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[ග% අKහා� ඒ.එ�.එ+. අස්ව�  මහතා] 



2012 ඔ�ෙතෝබ�  24 இ�  நா�க0 இ�தியாைவ எ���"ெகா�டா(, அ�- 28 மாநில�க0 உ0ளன. அதி( இ�தியாவிOைடய சன�ெதாைகயி� அ,�பைடயி( 13ஆவ� இட�தி( இ/"கி�ற தமி3நா� ெபா/ளாதார�தி( இர�டாவ� இட�தி�0ள�. இ�  இல�ைகயான� அபிவி/�திைய ேநா"கி நக)��ெகா�,/"கி�ற இ<ேவைளயி(, நா�க0 தமி3 ெமாழி"- @"கிய��� வழ�-ேவாேமயானா( நி%சயமாக எம� நா!,Oைடய ெபா/ளாதார�ைத @�ேன1ற"T,ய நிைலைமக0 ஏ1ப��. இ�  உலகி( இ�தியா9� சீனா9� ெபா/ளாதார ாீதியி( @�ேனறி வ/கி�றன. சி�க�aாி� தைலவ) - சி�க�aாி� த�ைத - எ�  Tற�ப�கி�ற தி/. Lேகானி அவ)க0 அ�  இல�ைக"- வ/ைக த�தெபா?�, பல விடய�கைள" Tறி%ெச�றா). அவ1ைற அவ) த�Oைடய K�தக�தி�� எ?தியி/"கி�றா). அதி( அவ), ப�பல�பி!,யி( இ/"கி�ற flats system ஐ� பா)��வி!�, - கிய நில�பர�K"-0 எ�ப, அ� உ/வா"க�ப!ட� எ�பைத� தா� Kாி��ெகா�டதாக" -றி�பி!,/"கி�றா).  இ�  சி�க�aாி( அரச க/ம ெமாழிக80 ஒ�றாக� தமி3ெமாழி=� பய�ப��த�ப�கி�ற�. ஏ1ெகனேவ, மா�Kமி- ஹுைனb பாv" அவ)க0 Tறிய�ேபா(, =�த கால க!ட�தி( பல @bL� கவிஞ)க8� எ?�தாள)க8� தமி3 ெமாழிைய வள)�பத1காக9� பா�கா�பத1காக9� பா�ப!டைத நா�க8� பா)�தி/"கி�ேறா�.  
 

RලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!a7මා7මා7මා7මා    (தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

Hon. Member, there are two more speakers. 
 

ග% ෙ�ග% ෙ�ග% ෙ�ග% ෙ�. . . . ���� රංගා මහතා රංගා මහතා රංගා මහතා රංගා මහතා    (மா��மி� ெஜ. � றகா) 
(The Hon. J. Sri Ranga) 

Okay, I will wind up.  இதைனவிட, அ�  பிாி�தானிய ஆ!சி" கால�தி( பல தமி3 m(க0, இதிகாச�க0 எ�பன  ெமாழிெபய)�K% ெசVய�ப!�, அவ)களினா( பய�ப��த�ப!,/�பைத இ�  நா�க0     பா)"கி�ேறா�. -றி�பாக, தி/"-ற0, ஐ�ெப/� கா�பிய�களி( உ0ளட�-கி�ற சில�பதிகார�, மணிேமகைல எ�பவ1ைற=� அவ)க0 ஆ�கில��"- ெமாழிெபய)�K% ெசV� ப,�தி/"கி�றா)க0. இ�  நா�க0 பிாி�தானியா9"-% ெச�  பா)�தா( ெதாி=�. அ�-  அவ)க0 தி/"-றைள ஆ�கில��"- ெமாழிெபய)�K% ெசV�, print ப�ணி� K�தகமாக ைவ�தி/"கி�றா)க0. நா� ஏ1ெகனேவ Tறிய�ேபா(, க(ேதா�றி ம�ேதா�றா" கால�தி( @�ேதா�றிய :�த தமி3 இ�-� வாழேவ���; அதைனெயா!, இய�கி"ெகா�,/"கி�ற ச2சிைகக8"-� உாிய இட� அளி"க�படேவ���.  
 இ�  global economy எ�  Tறி"ெகா�� பல நா�க0 இைண�� ெபய) மாறி"ெகா�,/"கி�றன. உதாரணமாக, ேஜ)ம�, பிரா�b, பி�லா�� எ�  ெவ<ேவறாக இ/�த நா�க0 இ�  European 

countriesஆக மாறியி/"கி�றன. அ<வாேற, ேநா)ேவ, 4]ட� எ�  இ/�த நா�க0 இ�  Nordic countriesஆக மாறியி/"கி�றன. எனேவ, இ�  நா�க0 இைண�� வா3கி�றன. இத1-" காரண� ெபா/ளாதார ாீதியாக� தா�க0 வள)%சி அைடயேவ��� எ�பேத.  

இ�  ஆசியாவி( தமிழ)க0 ெப/�பா�ைமயாக வா3கி�றா)க0. நா� @�K -றி�பி!ட�ேபா(, தமி3 நா!,( மா�திர� 4மா) 80 மி(Lய� தமிழ)க8� மேலசியா, சி�க�a), இல�ைக, ப)மா, பிஜி தீ9க0 ஆகிய நா�களி( 90 மி(Lய� தமிழ)க8� வா3கி�றா)க0. எனேவ,  நா�க0 எம� நா!,( தமி3 ெமாழி"- @"கிய� �வ� ெகா���, ேமேல -றி�பி!ட நா�களி( வா3கி�ற தமிழ)களி� கவன�ைத ஈ)"க%ெசV�, அவ)க8� எம� நா!�"- வ��, தம� கைல, கலாசார�கைள வள)"கி�ற ஒ/ நிைலைமைய ஏ1ப��த ேவ���. இத� காரணமாக இல�ைகயி�  ெபா/ளாதார� வள)வத1கான வாV�K"க0 ஏ1ப��. இத1- @"கியமாக நா� ஏ1ெகனேவ Tறிய�ேபா(, இ�திய ம"களா( ெபாி�� ேபா1ற�ப�கி�ற இராமாயண��ட� ெதாட)Kைடய பல இட�க0 இல�ைகயி( உ0ளன. அவ1றி( -றி�பாக  தி/ேகாண மைலயி�0ள தி/"ேகாேணbவர�, wவெரLயா வி�0ள - சீதாவ"ைக - சீதாஎLய, இராவணா எ(ைல எ�பன @"கிய இட�ைத வகி"கி�றன. இவ1ைற� பா)ைவயி�வத1காக ெப/�ெதாைகயான ம"க0 தமி3 நா!,L/��� ,(LயிL /��� வ/கி�றா)க0. இ<வா  இல�ைகயான� கலாசார�, சமய�, ெமாழி எ�பவ1றி� :ல� இ�தியா9ட� பி�னி�பிைண�தி/"கி�ற�. இ�  உலக சன�ெதாைக 7.5 பி(Lயனாக இ/"கி�றெபா?�, இ�தியாவிOைடய சன�ெதாைகயான� ஒ/ பி(Lயைன� தா�,யி/"கி�ற�. எனேவ, ஒ/ பி(Lய� ம"களிOைடய கவன�ைத நா�க0 எம� நா!,�மீ� - உ(லாச ேநா"க� க8"காகேவா அ(ல� வியாபார ேநா"க�க8"காகேவா அ(ல� ெபா/ளாதார ேநா"க�க8"காகேவா - ஈ)"கி�றெபா?�, எம� நா!,� ெபா/ளாதார� வள)%சியைட=�. இத1- நா�க0  தமி3 ெமாழி"- @"கிய��வ� ெகா�"க ேவ���. அ�ேபா�தா�, அதைன ஒ!,யதாக இல�ைகயி� ெபா/ளாதார@� வள)%சியைடய @,=�.   ஆனா(, இ�  ச2சிைககளாக9� வரலா களாக9� பிர4ாி"க�ப!� ெவளிவ/கி�ற K�தக�கைள� பா)"கி�ற ெபா?�, அவ1றி( அரச நி வன�களி� விள�பர�க0 எ�9� பிர4ாி"க�படாத நிைலைமைய" கா�கி�ேறா�. =�த கால�தி( நைட@ைறயி( இ/�த இ�நிைலைம இ� � ெதாட)�தவ�ண� காண�ப�கி�ற�.    
 மா�Kமி- அ(ஹாf ஏ.எ%.எ�. அbவ) அவ)க0  உாிய ச�த)�ப�தி( இ�த� பிேரரைணைய @�ைவ��0ளா).  எனேவ, இய�க @,யாத நிைலயி( கிட�பி( காண�ப�� ச2சிைகக0மீ� விேசட கவன�ெச��தி, அ�த% ச2சிைக கைள=� உயி)வாழ ைவ"கேவ��� என" ேக!�, விைடெப கி�ேற�.  ந�றி.    
ග% කමලා රණ7ංග ෙමෙන.ය ග% කමලා රණ7ංග ෙමෙන.ය ග% කමලා රණ7ංග ෙමෙන.ය ග% කමලා රණ7ංග ෙමෙන.ය     ( மா��மி� (ெச�வி) கமலா ரண��க) 
(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga) 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, සභාව කK තබන අවස්ථාෙ'I 
අෙ� ග% අස්ව� ම!a7මා ඉ-Mප: කළ ෙයෝජනාව කාෙලෝ6ත 
ෙයෝජනාව� හැ�යට මා ද;නවා. එ7මා ෙ+ ෙයෝජනාව ඉ-Mප: 
කර [ෙබන අවස්ථාෙ'I කලාවට ළැ-, ඒ වාෙgම ජා[ක සමlය 
පා�ථනය කරන අෙ� සංස්කෘ[ක අමාතP ග% �.N. ඒකනායක 
මැ[7මා: සභා ග�භෙv L�න එක අපට ෙලො� ස7ට�. 

 

ව�තමානෙv ස[පතා, මාස්පතා, ඒ වාෙgම �.මාLකව 
පවෘ:[ පත වාෙgම සඟරා රා�ය� පළ වනවා. අෙ� අ[ග% 
ජනා�ප[7මා ජා[ ෙ�දය;! ෙතොරව Lය` ෙදනාම � ලංකා 
·රවැLය! හැ�යට සලකා තමb කටz7 කර!ෙ!. ඒක �සාම 
Lංහල, ඉංâL, ෙදමළ යන ෛතභාෂාව �3බඳව ජනතාවට, පාසK 
�ෂPb!ට ·À&ව� සහ දැcම� ලබා Iම සඳහා ව�තමානෙv 
කටz7 කරd! L�නවා.  
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පා�Sෙ+!7ව 

අ»%u [හ� [ස්ෙසේ අ� z�ධෙය! බැට කෑවා. Lංහල, ෙදමළ 
ජා½! අතර තාලම තමb භාෂාව. අ� ෙපො? කාලෙv ඉඳලාම 
ඉංâL භාෂාව �3බඳව උන!uව� දැ�ºවා. ඉංâL භාෂාෙව! 
කථා කර!න, ඉංâL භාෂාෙව! Sය!න ·À&ව� ලබා ග!න 
හැම ෙකෙන�ම උන!uව� දැ�ºවා. නH: ද.ඩ භාෂාව ඉෙගන 
ග!න ඒ තර+ උන!uව� දැ�ºෙv නැහැ. අද එt අවශPතාව 
වඩා:ම »වමනා > [ෙබනවා. ඒක �සා අෙ� පා�Sෙ+!7ව 
�ෙයෝජනය කරන ග% ම!a7ම!ලාට: ද.ඩ භාෂාව �3බඳව 
·À&ව� ලබා Iම සඳහා අද කටz7 සලස්වා [ෙබනවා.  

 
අ� z�ධෙය! ජය ග:තා වාෙgම, ෛතභාෂාව: ජය ග!නට 

ඕනෑ. අෙ� අ[ග% ජනා�ප[7මා ගැන අ� ආඩ+බර ව!න ඕනෑ. 
ෙමොකද එ�ස: ජා½!ෙg සං.ධානෙv Tස්>ෙ+I Lංහල සහ 
ද.ඩ භාෂා ෙදෙක!ම එ7මා කථා කළා. ;Lම රාජP 
නායකෙය�ට කර!න බැM »& ෙදය� .�යට  -;Lම රාජP 
නායකෙය� ෙනොකළ ෙදය� .�යට- ඉතාම ද�ෂ ෙලස එ7මා 
ද.ඩ භාෂාෙව! එම Tස්>මට පැdණ L� �Mස ආම!තණය කළා. 
ඒක අපට ෙලො� ස7ට�. කථාෙව! ෙනොෙවb, _යාෙව! එ7මා 
ඒක ඔ�· කරලා ෙප!ºවා. අෙ� අ[ග% ජනා�ප[7මාට ද.ඩ 
භාෂාෙව! කථා කර!න ·kව!කම [ෙබනවා. ද.ඩ ජනතාව 
�ව: වන පෙ�ශයකට �යාම ඒ ජනතාව ද.ඩ භාෂාෙව! අසන 
පශ්නවලට ද.ඩ භාෂාෙව!ම එ7මා �37% සපයනවා. ජා½! 
අතර සම�ය -එ�>ම, එකH7කම- ඇ[ ව!නට ඕනෑ. ඒ සඳහා 
;ය>ම අතPවශPb. ද.ඩ භාෂාෙව! පළ වන සඟරා -z& 
කර!න ඕනෑ. ජා½! අතර සම�ය ඇ[ කරන, සම�ය ව�ධනය 
කරන, එකH7කම ෙගොඩ නඟන ආකාරෙv S� තමb ඒ සඟරාවල 
පළ කළ z:ෙ:. එෙහම නැ[ව ඩයස්ෙපෝරාවට H�� ගහන S� 
ෙනොෙවb. ජා½! අතර එකH7කම -සම�ය- ඇ[ කරන S� 
තමb ඒ සඟරාවල .ෙශේෂෙය! පළ .ය z:ෙ: ;යලා මම පකාශ 
කරනවා. එවැ� සඟරාවලට අත tත Iම, ඒවා -z& කර!නට, -
ව�ධනය කර!නට- ජනතාව අතර පචSත කර!නට  ෙද!න 
·kව! හැ; සෑම උපකාරය�ම, සහෙයෝගය�ම Iම ඉතාම 
වැදග: බව පකාශ කරd! අෙ� ග% අස්ව� ම!a7මා ඉ-Mප: 
කළ ෙයෝජනාව ඉතාම ස!ෙතෝෂෙය! මම ෙ+ අවස්ථාෙ'I ස්Îර 
කරනවා. 

 
Lංහල ෙදමළ සම�ය තව වැ?      ෙ'වා 
ජා[  ෙ�ද �ල මල හැම u%  ෙ'වා 
එක ධජය� යටම ම ෙග රට       බැබෙළේවා 
ම' �ම අෙ� ෙලොව ඉහ3!        බැබෙළේවා 

ස්7[b. 

    
RලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!aRලාසනාXඪ ම!a7මා7මා7මා7මා    (தைலைமதா���  உ��பின� அவ�க�) 
(The Presiding Member) 

ස්7[b. ඊළඟට ග% වb.�. ප�මLM මහතා. 
 

ග%ග%ග%ග%    වbවbවbවb....����. . . . ප�මLM මහතාප�මLM මහතාප�මLM මහතාප�මLM මහතා    ( மா��மி� ைவ.ஜீ. ப0மசிாி) 
(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ග% ඒ.එ�.එ+. අස්ව� 
ම!a7මා සභාව කK තැNෙ+ ෙයෝජනාව වශෙය! අද ඉ-Mප: 
කර [ෙබන ෙයෝජනාව ඉතාම වැදග:, ව�නා, කෙලෝ6ත 
ෙයෝජනාව� හැ�යට මා ද;නවා.  

 

අ� ඈ: »ෙ� භාෂාව �සාb. අ� ළං ෙව!න ඕනෑ: භාෂාව 
HK කර ෙගනb. .ෙශේෂෙය! අෙ� රෙ� [ෙබන පධාන භාෂා 
ෙදක ව!ෙ! Lංහල භාෂාව හා ෙදමළ භාෂාවb. එක භාෂාව;! 
අෙන� භාෂාව ෙපෝෂණය ව!න ඕනෑ. එක සංස්කෘ[ය;! 
අෙන� සංස්කෘ[ය ෙපෝෂණය ව!න ඕනෑ. .ෙශේෂෙය!ම ෙදමළ 

සාtතPය ඉතාම ෙපෝෂණය º, ඉතාම -z& සාtතPය�. Lංහල 
භාෂාව ෙපෝෂණය කර ග!න අප එt හරව: ෙකොටස් ලබා ගත 
z7ව [ෙබනවා. "[%��රK" වැ� උපමා හා උපෙ�ශ සtත ඒ 
ව�නා ග!ථ අෙ� Lංහල පාඨකbc: ;යව!න ඕනෑ. 
  

අද ෛතභාෂා ප[ප:[ය යටෙ: පාසKවල: Lංහල ද%ව! 
ෙදමළ භාෂාව ඉෙගන ගැ�මට ෙලො� උන!uව� ද�වන බව මා 
ද;නවා. කමකමෙය! ඒ උන!uව වැ? ෙවd! පව[නවා. ඒ 
�සා ෙ+ ෙයෝජනාව 73! මා ;ය!න බලාෙපොෙරො:7 »ෙ� 
ෙ+ ග!ථ පකාශකය! පමණ� ෙනොෙවb, ෙදමළ ෙKඛකය! 
උන!u කර>මට: p.ෙශේෂ වැඩසටහ! _යා:මක .ය z7 
බවb. අෙ� සංස්කෘ[ක හා කලා කටz7 �3බඳ ඇම[7මා 
ෙමතැන ඉ!න එක ගැන මා ස7D ෙවනවා. අද ෙදමළ ඉෙගන 
ගැ�මට උන!u වන Lංහල ජනතාවට, ඒ ද%ව!ට, ව�තමාන 
පර+පරාවට, ත%ණ පර·රට මාහැl ෙදමළ සාtතPය ;යව!න 
·kව! වන .�යට ෙදමළ සාtතP ග!ථ:, එවැ� පකාශන: 
ඉතාම සරලව ෙහෝ ලැෙබ!න ඕනෑ; ඒවා ඔ»! අතර පචSත 
ෙව!න ඕනෑ. මාධPයට: ඒ ෙවcෙව! ෙලො� ෙසේවාව� 
කර!න [ෙබනවා. ඒ ෙKඛකය!ෙg කා�ය භාරය වශෙය! මා 
ද;!ෙ! එයb. ඇතැ+ Lංහල ප:තරවල ළමා �D [ෙබනවා. ඒ 
ළමා �Dෙ' ·ං6 ෙදමළ කථා: ඇ7ළ: ෙව!න ඕනෑ. ඒ වාෙgම 
සමහර ෙපො:වල එක කථාව� Lංහෙල! [ෙබන ෙකොට ඊළඟ 
�Dෙ' [ෙබ!ෙ! ඒ කථාවම ඉංâL භාෂාෙව!. අපට ඒ කමය: 
_යා:මක කර!න ·kව!. ෙදමළ කථාව: එ�ක, ඒෙ�ම 
Lංහල පMව�තනය: පළ කර!න ·kව!. ඒ .�යට ;යැ>ෙ+ 
පහpව, ;යැ>ෙ+ අවස්ථා වැ? වන .�යට ෙපො:ප:, සඟරා 
අෙ� රෙ� වැ? වැ?ෙය! පළ ෙව!න න+ අ� -M ගැ!>ම� 
කර!න ඕනෑ. අ!න ඒ සඳහා ෙ+ ෙයෝජනාව ඉතාම වැදග: 
ෙවb. ෙ+ ෙයෝජනාෙ' ව�නාකම ෙපෙන!ෙ! අද ෙනොෙවb, 
තව අ»%u 25� ෙහෝ 30;!.   

 

ෙ+ භාෂා ෙදකම සම සමව භා.ත කරන එ�ස: ලංකාව� 
අනාගත පර·රට ද;!න ·kව! වන .�යට ෙ+ ෙයෝජනාව 
වැ?-z& කරලා ඉස්සරහට ෙගන ය!න ඕනෑය ;යන අදහස 
මම ඉ-Mප: කරනවා.  RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, මම ෙ+ 
ෙයෝජනාව අගය කරd! මෙg වචන ස්වKපය අවස! කරනවා. 

 
ග% �ග% �ග% �ග% �. . . . NNNN. . . . ඒකනායක මහතා ඒකනායක මහතා ඒකනායක මහතා ඒකනායක මහතා ((((සංසක්ෘ[ක හා කලා කටz7  සංසක්ෘ[ක හා කලා කටz7  සංසක්ෘ[ක හා කලා කටz7  සංසක්ෘ[ක හා කලා කටz7  

අමාතPඅමාතPඅමාතPඅමාතP7මා7මා7මා7මා))))    
(மா��மி� ாி. பி. ஏ/கநாய/க - கலாசார, கைல அ\வ�க� அைம�ச�) 
(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the 

Arts) 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ෙදමළ භාෂාව හා සංස්කෘ[ය 

 ෙපෝෂණය ;<ම සඳහා, ෙදමළ භාෂාෙව! සඟරා පළ ;<ම සඳහා 
ආධාර ලබා -ය z7b ;යලා සභාව කK තබන ෙමොෙහොෙ:I 
ඒ.එ�.එ+. අස්ව� ම!a7මා ෙහොඳ කාෙලෝ6ත ෙයෝජනාව� 
ඉ-Mප: කළා.  

 
.ෙශේෂෙය! අ� ;ය!න ඕනෑ, අ[ග% ජනා�ප[7මා  දdළ 

භාෂාව:, දdළ සාtතPය: �3බඳව වාෙgම අෙන�: භාෂා 
�3බඳව: .ෙශේෂ උන!uව� රෙ� ඇ[ කරන වැඩ �3ෙවළ� 
-ය: කරලා, එයට අcගත වන .�යට ජා[ක භාෂා හා ඒකාබ�ධ 
අමාතPාංශය�: �tDවලා, ඒ �3බඳ කැ�න� අමාතPවරෙය�: 
ප: කරලා .ෙශේෂ º වැඩ �3ෙවළ� _යා:මක කරලා [ෙබන 
බව. සංස්කෘ[ක කටz7 ෙදපා�තෙ+!7ව:, � ලංකා කලා 
ම�ඩලය:, සාtතP අcම�ඩලය: .ෙශේෂෙය! දdළ භාෂාව 
හා දdළ සාtතPය ෙපෝෂණය ;<ම සඳහා .ෙශේෂ º වැඩ 
�3ෙවළ� -ය: කර [ෙබනවා. ඒ සඳහා .ශ්වනාද! සදාන!ද! 
මැ[7මා � ලංකා කලා ම�ඩලෙv .ෙශේෂ උපෙ�ශකවරෙය� 
.�යට ප: කරලා [ෙබනවා. ඒ .තර� ෙනොෙවb, එස්. 
HරSදර!    මහතා .ෂයය අවෙබෝධය� [ෙබන ෙකෙන� .�යට 
සාtතP අcම�ඩ ලෙv සාමා�කය� වශෙය! ප: කරලා 
[ෙබනවා.  

875 876 

[ග% කමලා රණ7ංග ෙමෙන.ය] 
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ග+පහI පැවැ:º 2012 රාජP සාtතP ස+මාන උ:සවෙvI 
එස්.ඒ. උදය! මහතා Sයන ලද ඉතාම: ගැ�% අ�ථ ද�වන 
ග!ථය� වන "ෙසො�දා"    ;යන ග!ථය ෙහොඳම දdළ සාtතP 
කෘ[ය .�යට රාජP ස+මාන ලැ~වා. අ� ඒ ෙමොෙහොෙ:I 
එ7මා: එ�ක සාක�ඡා කළා. උදය! මහ:මා ..ධ අ: දැ�+ 
බÀල සාtතPධරය� වාෙgම පළ·%�ද ඇ[ සාtතPධරය� 
.�යට "ෙසො�දා" ග!ථය ��මාණය කරලා [ෙබනවා. රාජP 
ස+මානය� ලබ· කෘ[ය� .�යට අ� එt �ටප: Hදණය කරලා 
දdළ �ෙෂේතෙv සාtතPධරය!ට .තර� ෙනොෙවb, 
·ස්තකාලවලට, Lංහල සහ අ��: පාඨකය!ට ලබා Iමට 
කටz7 කරනවා.  ෙ+ zගයට ගැළෙපන පM- භාෂාව හැLර>ම:, 
එt .6තභාවය:, ��මාණෙv ගැ�%භාවය: ;යන රාජP 
ස+මානය� ලබන ��මාණයක [�ය z7 වැදග: ල�ෂණ 
සලකා එම කෘ[යට රාජP ස+මානය td »ණා.    ඒ  -නෙvම ඒ 
සාtතP උ:සවෙvI අ� Lංහල, දdළ සහ ඉංâL  භාෂාෙ' 
පගමනය ෙවcෙව! අ[.ශාල කා�යභාරය� කර· අය 
ෙවcෙව! "සාtතP ර:න" ස+මානය ·ද කරc ලැ~වා. 2012 
රාජP සාtතP ස+මාන උ:සවය ග+පහ Lයනෑ .දPා  ඨෙvI  
ආ�Îක කටz7 අමාතP බැLK රාජප�ෂ මැ[7මාෙg 
පදාන:වෙය! පැවැ:»ණා. ෙ+ රාජP සාtතP ස+මාන 
උෙළෙKI සාtතP ර:න ස+මානෙය! මහාචා�ය ෙ�. 
අ%ණාචල+ මැ[7මා ·ද ලැ~වා. එ7මා එදා .ශාල 
ස!ෙතෝෂය;! එ7මාෙg ප»ෙK ඥා½!, tතව7!, 
සාtතPධරය! එ�ක පැdsලා t�ෙv. ඒ වාෙg උ�Iපන අ� 
ඇ[ කළ z:ෙ: දdළ සාtතP ෙවcෙව! කරන ලද කා�යයට 
.තර� ෙනොෙවb, ඉ-MෙvI: ෙ+ වාෙg සාtතP ර:න 
ස+මානවS! ·ද!නට තව: දdළ සාtතP ��මාණක%ව! �t 
;<ම සඳහාb.   

 
අ��: කÎකය! පැහැ-S කර· ආකාරයට දdළ භාෂාෙ' 

පමාණා:මක සංව�ධනය� සහ සාtතPෙv �ණා:මක 
ව�ධනය� ඇ[ ;Mම සඳහා ය+ ය+ උ:ෙ:ජන ඇ[ කර!නට 
අ� ෙ+ වන ෙකොට කටz7   _යා:මක කරලා [ෙබනවා. 
 

ග% අස්ව� ම!a7මා ෙහොඳ ෙයෝජනාව�, අදහස� පළ කළා. 
.ෙශේෂෙය! අෙ� දdළ සාtතPයට ය+ පku ත::වය! ඇ[ 
වන අවස්ථාව! [ෙබනවා. �තPc�ල ෙනොවන මා�ගෙය! 
.ෙශේෂෙය! තdKනා�ෙව! සහ ඉ!-යාෙව! ලංකාවට එන 
බාල භාෂා .ලාසෙය! z: සමහර දdළ ෙපො: ත%ණය! 
අතෙ�, දdළ පාසK �ෂPය! අතෙ� භා.ත වනවා. මා tතන 
හැ�යට එම ��මාණවල රසඥානය �3බඳව, ඒවාb! ෙදන 
පs»ඩය �3බඳව එතර+ �ණා:මක ත::වය� නැහැ. ..ධ 
මා�ගවS! තdKනා�ෙව! සහ ෙවන: පෙ�ශවS! ලංකාවට 
ලැෙබන දdළ කථා, ෙපේම කථා හා ෙවන: ��මාණ ;ය>ෙම! 
ඔ»!ෙg ��මාණÁSභාවය ෙමොට වනවා. රජය සහ yට අcගත 
වන ආයතන ෙ+ �3බඳව ෙසොයා බැSය z7b. 

  
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ෙ+ කා�යය තව: ශ�[ම: 

;<ම සඳහා සංස්කෘ[ක කටz7 ෙදපා�තෙ+!7ව ෙ+ වන 
ෙකොට ෙදමළ ��මාණ �K !ෙg අ: �ටප: ලබා ග�d! 
L�නවා. ෙ+ වන ෙකොට අපට ෙදමළ ��මාණÁS අ: �ටප: 
20� පමණb RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, ලැN [ෙබ!ෙ!. 
එම �සා පා�Sෙ+!7 ම!aව%!ට:, දdළ සාtතPය �3බඳව 
උන!uව� ද�වන අයට: අ� ;ය!න කැමැ[b, Lංහල භාෂාව 
වාෙgම දdළ භාෂාව පව�ධනය ;<ම සඳහා ජනා�ප[7මා:, 
රජය: _යා:මක කරන වැඩ �3ෙවළ තව: ශ�[ම: ;<ම 
ඉතාම: වැදග:ය ;යලා. 

 
ඒ .තර� ෙනොෙවb, RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�. යාපනය 

ඇ7k උ7% පෙ�ශයට ෙමෙත� .�ම: ෙලස සංස්කෘ[ක 
�ලධාM! වශෙය! උපා�ධා< දdළ ත%ණය! ප: කරලා 
L�ෙv නැහැ. ෙ+ කා�යය තවuරට: ප�ණ ;<ම සඳහා ෙ+ 
-නවල උපා�ධා<    දdළ ත%ණය! ·À& කරd! L�නවා. 
අ��දා, ඒ ;ය!ෙ! L�රාදා ඒ උපා�ධා< දdළ ත%ණය! 

25ෙදන�ට යාපනය පෙ�ශෙv පාෙ�Áය ෙKක+ කා�යාලවලට 
ප:>+ ලබා ෙදනවා. දශක 7න� [ස්ෙසේ වැළx [~& සාtතP, 
භාෂාව, සංස්කෘ[ය, t!u සංස්කෘ[ය, t!u න�තන 
කමෙ'දය!, පාර+පMක t!u න�තනෙv ..ධ 
නෂ්ටාවෙශේෂය! ය3 උ�Iපනය ;<ම සඳහා නැ ෙඟනtර 
කලාපෙv හා උ7% පෙ�ශෙv සංස්කෘ[ක මධPස්ථාන ෙ�!ද 
කර ග�d! ඒ කටz7 _යා:මක  කරනවා.  

 
ඒ .තර� ෙනොෙවb. මා යාපනය ක�ෙ�Mයට �t!, පාෙ�Áය 

ෙKක+ව%! සහ ඒ පෙ�ශවල L�න සංස්කෘ[ක �ලධාM! 
කැඳවා ඒ ස+බ!ධෙය! සාක�ඡා කළා. ;ය!න කනගාDb, එම 
පෙ�ශෙv ;Lම කලායතනය� ෙ+ වන කK Sයා ප-ං6 කරලා 
නැහැ. පp �ය zද සමය �සාb එෙසේ Lu ෙවලා [ෙබ!ෙ!. එම 
�සා අ� උ7% පෙ�ශෙv t!u සංස්කෘ[යට අදාළව, 
නැ ෙඟනtර කලාපෙv Hස්S+ සංස්කෘ[යට අදාළව ඔ»!ෙg 
අනනPතාව අcව, ඔ»!ෙg ��මාණÁSභාවය අcව සංස්කෘ[ක 
කටz7 ෙදපා�තෙ+!7ව යටෙ: එම කලායතන Sයා ප-ං6 
;<ම සඳහා කටz7 කරනවා. RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, 
අපට ;ය!න ස7Db, ෙ+ වැඩ �3ෙවළ යටෙ: ෙ+ වන ෙකොට 
උ7% සහ නැ ෙඟනtර පෙ�ශෙv කලායතන 280� Sයා ප-ං6 
කර!න අපට ·kව! ෙවලා [ෙබනවා. 

 
ඒ .තර� ෙනොෙවb. යාපනය ජා[ක ·ස්තකාලය හැර අ��: 

පෙ�ශවල ·ස්තකාල පව�ධනය ;<ම සඳහා ජා[ක ·ස්තකාල 
හා පෙKඛන ෙසේවා ම�ඩලය:, අධPාපන අමාතPාංශය:, ඒ 
වාෙgම තානාප[ කා�යාල: කටz7 කරනවා. ෙ+ වන ෙකොට 
ෙනෝ�ෙ' තානාප[, ජ�ම! තානාප[, ෙසෝ.ය� තානාප[ ඇ7k 
තානාප[ව%! 12ෙදන� හH ෙවලා එම තානාප[ කා�යාල 
අcගහෙය! දශක 7නකට පpව උ7% නැ ෙඟනtර පෙ�ශවල 
·ස්තකාල සඳහා ඉංâL සහ දdළ ෙපො: ප: ලබා ෙද!න, HදK 
ලබා ෙද!න, ෙපො: ;ය>ම සඳහා අKමාM, ;ය>+ ෙ+ස යනාI 
උපකරණ ලබා ෙද!න අc�ලතාව ද�වා [ෙබනවා. 

 
ෙ+ වැඩසටහන: එ�ක  ෙලො� පෙබෝධය� ඇ[ ෙවb 

;යලා මා tතනවා. ඒ පෙ�ශයට �යාම අපට ෙ�නවා අ`: 
ෙ�වK ;යව!න දdළ ත%ණය! 7ළ ෙලො� �පාස ය� [ෙබන 
බව. අ`: ෙ�වK ෙසොය!න, අ`: L7+ පැ7+ අcව tත!න, 
බල!න, ෙලෝකය ගැන බල!න, ෙලෝකෙv අ`: අදහස් දැන 
ග!න, භාෂා ඉෙගන ග!න ඔ»!ට ෙලො� උන!uව� [ෙබන 
�සා ෙ+ හරහා එයට .ශාල ශ�[ය� ලැෙබb ;යලා මා 
tතනවා.   
 

RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, පp �ය -නවල යාපනෙv 
දdළ නාටP ස!ද�ශනය� පැවැ:ºවා. ඒක තමb මෑතකI වැ?ම 
ආදාය+ ලබ· නාටP ස!ද�ශනය. එb! %�යK ල�ෂ 7නක 
ආදායම� ලැ~ණා. අ� ඒ ල�ෂ 7නම ඒ අයට ලබා u!නා, ඒ 
පෙ�ශෙv ඒ සංස්කෘ[ක කා�යය! පව�ධනය කර!න. එb! 
ලැ~& ආදායම අ[.ශාලb. එය තව: -න ගණනාව� ෙප!cවා 
න+ තව: අ[.ශාල ජනකාය� එය නැර�මට එනවා. ඒ වාෙgම 
තමb, පp �ය දවස්වල රාජP ළමා නාටP උෙළල සඳහා අ� 
ඉK`+ පත කැ  ෙඳ'වා. ඉතාම ස7Db ;ය!න, එtI නැ ෙඟනtර 
පළාෙත!, යාපනය, ;Sෙනො�6ය, Hල[' වැ� -ස්��කවS! 
ඉතාම ��මාණÁx �ටප: .ශාල සංඛPාව� ලැ~ණා. ඒ අතM! 
��මාණකරණයට ආෙ�ශ වන දdළ ළමා නාටP 36� ෙ:%ණා. 
RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�, මා tත!ෙ! ෙමෙත� ලංකාෙ' 
උ7%, නැ ෙඟනtර පෙ�ශවS! නාටP 36� වාෙg සංඛPාව� 
ෙ:%ෙ� නැහැ. ඒ �සා ඒ පමාණයට ස+මාන ලබා ෙද!නට: 
අපට ඉ-MෙvI ·kව!කම ලැෙබනවා. අෙ� ග% ම!a7මාට: 
මම ;'වා, එන මාසෙv 2වැ� දා උෙ� දහෙv Lට  ජා[ක කලා 
භවෙ!I ළමා 6ත පද�ශනය ඇරෙඹනවා. එtI: දdළ ද%ව! 
z�ධෙv දශක 7නක අ:දැ�+ මත අ[.ශාල 6ත පමාණය� 
ඉ-Mප: කර!න �දාන+ ෙවලා ඉ!නවා.  මම පp �ය -නක 
යාපනෙv t!u .දPාලෙv 6ත පද�ශනය� .වෘත කළා. එtI: 
අප දැ�කා z�ධෙv අ:දැ�+ ඒ ද%ව! .L! 6තයට නඟා 
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[~& හැ�. ෙ+ ළඟI ජපානෙv [~& 6ත, R�[ උෙළෙKI 
ආLයාෙ' ෙහොඳම 6තයට ෙ:%ෙ� ලංකාෙව! යව· R�[යb. 
ඒ ��මාණය කර [~ෙ� z�ධ කාලෙv යාපනය පෙ�ශෙv 
ඉ7% »& පතෙරො+ ෙකො·වS!, කා ල 7ව�� උ�ඩවS!. 
ඒක තමb ආLයාෙ' ෙහොඳම ��මාණයට ෙ:%ෙ�. "z�ධෙv 
නට~!" ;යලා ඒ ද%වා ඒ R�[ය න+ කර [~ණා. ඒ 
ෙවcෙව! ඒ ද%වා ර! පද�කම� ලැ~වා. �නය තමb හැම 
දාම ෙ+ පද�කම -නලා [ෙබ!ෙ!. �නය: ප රාජය කරලා 
ලංකාෙ' ද%වා Hk කලාපෙvම ෙහොඳම ��මාණයට td 
ස+මානය ලැ~වා. ඒ ��මාණය ඉ7% »ණ කෑS එක7 කරලා 
කර· ��මාණය�. ඒෙක! අපට  ෙපෙනනවා ත%ණය! අ`: 
��මාණ කර!න ෙකොපමණ ස්වාභා.ක ෙ�වK පා.�6 කරනවාද 
;යලා. ඒ �සා අප ෙ+ අයට අත Iම�  .තරb කර!න 
[ෙබ!ෙ!. සංස්කෘ[ක හා කලා කටz7 අමාතPාංශය .�යට අප 
කැමැ[b  ජා[ක භාෂා හා සමාජ ඒකාබ�ධතා අමාතPාංශය  සහ 
අධPාපන අමාතPාංශය: සමඟ ඒකාබ�ධ ෙවd! ෙමම 
වැඩසටහ! පව�ධනය ;<ෙ+ වැඩ �3ෙවළ� -ය: කර!න.  

 
.ෙශේෂෙය!ම ෙඩොd�!    ��මාණ �K�යා ෙg, මxෙg 

��මාණ -හා බැ`වාම අපට ෙ�නවා ඒවාට ඒ කාලෙv [~& 
ස්ථානය ෙකොතර+ද ;යලා. අද ඒ භාෂා .ලාසය නැහැ.    අපට 
මතකb, ග% LMමාෙවෝ බ�ඩාරනායක අගාමාතP7dයට එ7dය 
ඒ කාලෙv ෙප:සම� ඉ-Mප: කළා, "ෙ+ ��මාණවලට 
අවස්ථාව� ෙද!න, ෙ+ පත ෙපොත Hදණය ;<ම සඳහා 
අවස්ථාව� ෙද!න" ;යලා. ඒ වාෙg ඉතා ෙහොඳ පෙ'ශගත »ණ 
zගය� [~ණා. ඒ වාෙgම .ෙශේෂෙය!ම අප අවධානය ෙයොH 
කරනවා ඉ!-යාෙ' තdKනා�ෙ' "�Hද+", "මංජ<" වාෙg 
��මාණ හා ඒකාබ�ධ »ණ සංස්කෘ[ක Àවමා% වැඩසටහ! 
-ය: කර!න. ඉ!-යාෙ' ස+භාව�ය මහා කාවPය! ෙදක වන 
මහා භාරතය හා රාමායණෙv ලංකාව ගැන සඳහ! ෙවලා 
[ෙබනවා. අප ද%ව!ට ෙ+ �3බඳව අදහස් ෙද!ෙ! නැහැ. 
ඉ!-යාෙ' අ[.ශාල ජනතාව� කැමැ:ෙත! ඉ!නවා රාවණා 
වð!නට ලංකාවට එ!න. නH: ඒක උ:ෙ:ජනය කර!න අප 
ළඟ වැඩ �3ෙවළ� නැහැ. ලංකාෙ': ඉ!-යාෙ' වාෙg ෙ�වාල, 
¾ජා ස්ථාන [ෙබනවා. නH: ලංකාෙ' .ෙශේෂෙය!ම රාවණා 
ඇKල, nතාඑ3ය වාෙg පෙ�ශවලට ෙග�tKලා ෙ+ �3බඳව 
භ�[ම7!ට අ`: අදහස� ෙද!න -ඔබ7මා ඉ!න 
-ස්��කයට: ස+බ!ධව- වැඩ �3ෙවළ� නැහැ.  ඉ[හාසෙv 
ෙ+ වත ෙගොත, yට අ»%u 5,000කට කS! ඉ[හාසෙv ��මාණ 
�3බඳව අෙ� ද%ව! දැcව: ;<ෙ+ වැඩ �3ෙවළ� අවශPb.  
       

 භාෂාෙ' දdළ ස්වරය! �3බඳව අෙ� ·ස් ෙකොළ ෙපො:    
[ෙබනවා. RලාසනාXඪ ග% ම!a7ම�,  ·රා.දPාඥb! සහ 
·රා.දPා .ෂය හැදෑX ත%ණෙයෝ ෙයොදලා ලංකාෙ' Lය` 
·රා.දPා ස්ථාන, .හාරස්ථාන, �වාස හා පැරs ස්ථාන අcගතව 
මධPම සංස්කෘ[ක අරHදෙල! ·ස් ෙකොළ ෙපො: �3බඳව 
සy�ෂණය� කරනවා. අ�ට ඉතාම: ��මාණÁx, අ`: 
පs»ඩ ෙදන දdළ ·ස් ෙකොළ ෙපො: හ+බ ෙවලා [ෙබනවා. 
වයඹ පළාෙ: y ඔය අbෙන! අ�ට දdළ ෙසK S�ය� හ+බ 
ෙවලා [ෙබනවා. දdළ භාෂාෙව! කළ ඒ ෙසK S�ෙv ඒ 
කාලෙv ..ධ කා�යය! කළ අයට pබ පතලා Sය· ක. 4� 
[~ණා.  ෙ+ ·ස් ෙකොළ ෙපො:වල ..ධ භාෂා [ෙබනවා. අ� 
ද!නවා ෙපොෙළො!න% zගෙv, දඹෙද� zගෙv, �%ණෑගල 
zගෙv, ෙකෝ�ෙ� zගෙv සහ මහcවර zගෙv දdළ භාෂාෙව! 
ඉතාම: ��මාණÁx වPාකරණ ෙපො: ම7 »ණා. සාමානPෙය! 
Lංහල වPාකරණ �3බඳව තමb අ� සාක�ඡා කර!ෙ!. නH: 
දdළ වPාකරණ ෙපො: අපට හ+බ ෙවලා [ෙබනවා. අද ~��ම: 
මහා සංඝර:නය ෙ+ �3බඳව ෙලො� සංවාදයකට භාජනය ෙවලා 
[ෙබනවා. ෙ+ වPාකරණය! �3බඳව ය3 ෙදපාර� tතලා 
කටz7 කාරණා _යා:මක කර!නට ඕනෑ. ඒ �සා  �ය සැෙ� 
මධPම සංස්කෘ[ක අරHදෙK මෙg පධාන:වෙය!   [~& 
Tස්>ෙ+I අ� .ෙශේෂ º Hදණාලය� සඳහා %�යK dSයන 

ගණනක HදK ෙව! ;<ම� කළා. අ� ඒ dSයන ගණන ෙව! 
කෙළේ, තම!ෙg ��මාණය Hදණය කර ග!න හැ;යාව නැ[, 
ආ�Îක අමා%ක+ [ෙබන දdළ සහ Lංහල ��මාණක%ව!ට 
අෙ� සංස්කෘ[ක හා කලා කටz7 අමාතPාංශය යටෙ: [ෙබන 
මධPම සංස්කෘ[ක අරHදෙල! සහනදාµ ෙලස ඒ ��මාණය 
Hදණය කරලා ෙද!නb. ෙපෞ�ගSක අංශයට ය!ෙ! නැ[ව, -
ෙපෞ�ගSක අංශයට �t! .ශාල Hදල� Iලා ඔÀ අවතැ! 
ෙව!න ෙනොI- ජනා�ප[7මාෙg අදහස� අcව රජය .L! 
න>න ප!නෙv Hදණාලය� �tD>ම සඳහා වැඩ සටහන 
_යා:මක කරනවා. අ� ෙ+ Hදණාලය �tD >ම සඳහා ෙවනම 
ෙගොඩනැlKල� ෙ+ වන .ට dලI ග:තා, �දහෙසේ පත ෙපොත 
��මාණය කර!නට. අ� ළඟට .ශාල පමාණය� ක. ෙපො: 
ෙgනවා. මම අද: අමාතPාංශෙv ඉ!දැ�I දdළ 
��මාණක%ව! ෙද!ෙන�, 7!ෙදෙන� ක. ෙපො: Sයා 
ෙගන ආවා. උ7% පෙ�ශෙv, නැ ෙඟනtර කලාපෙv අය දdළ 
භාෂාෙව! තම! දශක 7නක කාලය 7ළ ඇහැට දැක· අ: 
දැ�+ සහ L��වාචකය! �3බඳව, තම!ෙg ප»ෙK 
කථා!තරය �3බඳව, තම!ෙg ආහාර, t!u චාMතාc�ලව 
තම!ෙg ආහාර ව�ෙටෝ%ෙ' [ෙබන ඖෂ¹ය භාවය �3බඳව 
Sය· ක. ෙපො: අ� ගාවට අර! ආවා. ඒ වාෙg ඒවා Lංහල 
ජනතාවට:, අෙන� පෙ�ශවල ජනතාවට: අ`: අ: දැ�ම� 
.�යට ලබා ෙද!නට අ� කැමැ[b. ඒවා  සඳහා Hදණ .යදම 
රජය මැ-හ: ෙවලා ලබා ෙද!න තමb ෙ+ වැඩ සටහන අ� 
හදලා [ෙබ!ෙ!.  

 
1950 ගණ!වල ඉදලා ම7 »ණ ය+ ය+ ��මාණවල අද 

ද�වා [ෙබන පෙ�දය!වල පවණතාව ම- ;යලා අ� tතනවා. 
අ� ඒක �3ග!නවා. ඒ පවණතාව තව ශ�[ම: ;<ම සඳහා 
රජය .�යට:, අමාතPාංශය .�යට:, කලා ම�ඩලය .�යට:, 
සාtතP අc ම�ඩලය .�යට:, පා�Sෙ+!7ව �ෙයෝජනය 
කරන දdළ භාෂාව කථා කරන මහජන �ෙයෝ�තb! .�යට:, -
ඇම[ව% ෙව!න ·kව!, �ෙයෝජP ඇම[ව% ෙව!න ·kව!, 
පා�Sෙ+!7 ම!aව%! ෙව!න ·kව!- එක7 ෙවලා 
සාක�ඡා කළ z7b ;යන එකb අෙ� අදහස. ෙමොකද, ෙ+ක 
ෙහොඳ පෙ'ශය�. ෙමොකද,  ..ධ භාෂා ශාස්තඥb! �3බඳව 
කථා කරන ෙමොෙහොතක අ`: ��මාණ �3බඳව tත!න අද 
ත%ණෙයෝ ඉ-Mප: ෙවලා [ෙබනවා. ඒ ත%ණb!ෙග! ම7 
ෙවන ��මාණ ෙහොඳ භාෂාව� එ�ක, ෙහොඳ වPාකරණ: එ�ක 
එක7 කරලා ෙහොඳ පs»ඩය� ලබා ෙදන ��මාණකරණය 
තමb අෙ� වැඩ සටහෙන! _යා:මක .ය z7 ව!ෙ!. ඒ �සා 
අද ෙයෝජනා කළ වැඩ සටහන එ7මා Àඟා� ෙතොර7% ලබා 
ෙගන, සඟරා ;යවලා, ..ධ පs»ඩ, ෙතොර7% ලබා ෙගන, 
ෙKඛකය! �3බඳව අධPයනය! කරලා ඉ-Mප: කළ එක�. 
�ක+ම කළ කථාව� ෙනොෙවb.  
  

ඒ �සා ෙ+ ගමන -ගට �tKලා,  දdළ භාෂාෙ' සහ 
සාtතPෙv උ!න[ය ෙවcෙව! අ`: �Dව�, අ`: 
ආර+භය� ඇ[ ;<ම තමb ෙමt .ෙශේෂ වැදග:කම ව!ෙ!.  
ඒ සඳහා අ� අ��දාට ප: කරන උපා�ධා< දdළ ත%ණය! 
73!  ෙලො� වැඩ �3ෙවළ� _යා:මක කර!න ·kව!.  
උ7% හා නැ ෙඟනtර පෙ�ශවල -;Sෙනො�6, Hල[' පෙ�ශවල
- [ෙබන ග+වල පැරs ��මාණක%ව! ඉ!නවා. සැඟ> L�න 
��මාණක%ව! ඉ!නවා. අ� ඒ අය ම7 කරලා ග!න වැඩ 
�3ෙවළ� _යා:මක කර!න ඕනෑ. අ� ඒ ත%ණය!ට කථා 
කෙළේ ඒක �සාb. ඒ �සා ඒ අය: එ�ක එක7 »ණාම ඔ»!ෙg 
පශ්න ෙ:%+ අර ෙගන, ඔ»!ෙg ��මාණ ;<ෙ+ හැ;යාව 
ෙ:%+ අර ෙගන _යා:මක ෙවb.  ඒ ��මාණකරණයට අවැL 
ස්ථානය� සකස් කර -ය z7b.  ක.ය� Sය!න, නවකථාව� 
Sය!න, 6තප�ය� Sය!න, ෙටS නාටPය� Sය!න අවශP 
කරන ඉහළම පහpක+ [ෙබන ස්ථානය� අ� දැනට මහcවර 
��ඩසාෙK �tDවා [ෙබනවා. ඒක ලබන වසෙ� HK කා�7ෙ' 
.වෘත කරනවා. ඒක ෙලො� Hදල� අය කරන තැන� ෙනොෙවb. 
මහවැS ගඟ අසබඩ ඉඳ ෙගන ඒ ��මාණකරණයට ස+බ!ධ .ය 
හැ; ස්ථානය�. අ� තව: තැන� ගාKෙK පැ�Sෙv ��මාණය 
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[ග% �. N. ඒකනායක මහතා] 
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කර ෙගන යනවා. ඒ: ෙ+ වාෙg �දහෙසේ ෙපොත පත ;යව!න, 
ෙපොත පත Sය!න, ��මාණකරණයට ස+බ!ධ ෙව!න හැ; 
ස්ථානය�. දdළ ��මාණක%ව!ට, Lංහල ��මාණක%ව!ට 
ෙ+ සඳහා අවැL ස්ථාන ලංකාෙ' [~ෙ� නැහැ.  

 
අ[ග% ජනා�ප[7මා HදK ඇම[වරයා .�යට ඒ කා�යය 

සඳහා අවශP ප[පාදන අපට ලබා Iලා [ෙබනවා. ඒ �සා මම 
tතනවා, ෙ+ ෙයෝජනාව _යා:මක ;<ම සඳහා අ� හැම ෙදනාම 
ෙ+ කා�යයට ඉතාම:ම අවංකව, දැ?ව අcගත »ෙණො: ෙමb! 
Àඟ� ප[ඵල ලබා ග!න ·kව! ෙවb ;යලා. අෙ� ��මාණ 
ෙලෝකයටම යව!න ·kව! ෙවb. ඉ!-යාෙ' .තර� ෙනොෙවb, 
ෙලෝකෙvම දdළ භාෂාව කථා කරන  ෙලො� �Mස� ඉ!නවා. 
අ`: දdළ ��මාණ ;යව!න කැමැ[ අය, ඒවා තම!ෙg 
·ස්තකාලෙv [යා ග!න කැමැ[ අය ඉ!නවා. ඒ සඳහා අ!ත� 
ජා[ක වැඩ �3ෙවළ� අපට නැහැ. ඒ �සා සංස්කෘ[ක 
ෙදපා�ත+!7ව ම�ටd!, .ෙ�ශ කටz7 අමාතPාංශය 
පැ:ෙත!, තානාප[ ෙසේවාව! පැ:ෙත!, Àවමා% වැඩසටහ! 
_යා:මක කර!න අපට ·kව!. ඒ Àවමා% වැඩසටහ! 
_යා:මක කර!න න+ ෙහොඳ ��මාණ �t .ය z7b. ෙහොඳ 
��මාණ �t>ම සඳහා අදාළ පp�ම ��මාණය කර!න, ඒ 
සඳහා අවශP කටz7 කර!න රජය:, සංස්කෘ[ක හා කලා 

කටz7 අමාතPාංශය:, සංස්කෘ[ක කටz7 ෙදපා�තෙ+!7ව: 
අෙ� අමාතPාංශෙv ෙKක+7මා ඇ7k Lය` �ලධාM!  
ස+බ!ධ වන බව පකාශ කරනවා. 

 
 ෙ+ ෙයෝජනාව ඉ-Mප: කරd!, ස්Îර කරd!, එයට අවශP 

උ:ෙ:ජනය! සඳහා ..ධ අදහස්  ඉ-Mප: කරd! කථා කළ 
මැ[ ඇම[ව%! ට අමාතPවරයා .�යට මෙg ස්7[ය, ෙගෞරවය, 
පණාමය ෙ+ ෙමොෙහොෙ: ·ද කරනවා. ෙබොෙහොම ස්7[b. 

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

 

පා�Sෙ+!7ව ඊට අc�ලව අපා�Sෙ+!7ව ඊට අc�ලව අපා�Sෙ+!7ව ඊට අc�ලව අපා�Sෙ+!7ව ඊට අc�ලව අ. . . . භාභාභාභා.  .  .  .  6666....49494949ටටටට, , , , 20012 20012 20012 20012 
ඔ�ෙතෝබ�  මස ඔ�ෙතෝබ�  මස ඔ�ෙතෝබ�  මස ඔ�ෙතෝබ�  මස 25 25 25 25 වන  බවන  බවන  බවන  බහසප්[!දා අහසප්[!දා අහසප්[!දා අහසප්[!දා අ....භාභාභාභා.1.00.1.00.1.00.1.00    වන ෙත� වන ෙත� වන ෙත� වන ෙත� 
කK �ෙvයකK �ෙvයකK �ෙvයකK �ෙvය....    அத�ப� பி.ப. 6.49 மணி�� பாரா�ம�ற�, 2012  ஒ�ேராப� 25 , வியாழ�கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒ!திைவ�க"ப#ட%. 

Adjourned accordingly at 6.49 p.m. until  1.00 p.m. on 

Thursday, 25th October, 2012.  

881 882 



 



    
    
    
    
    
    

සැසැසැසැ....zzzz....    
 
ෙමම වා�තාෙ' අවසාන Hදණය සඳහා ස්ව�ය �වැර- කළ z7 තැ! ද�වc ML ම!a! d! �ටපත� ෙගන �වැර- කළ z7 
ආකාරය එt පැහැ-Sව ල�& ෙකොට, �ටපත ලැN ෙදස[ය� ෙනොඉ�මවා හැ!සා�හැ!සා�හැ!සා�හැ!සා� සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එ.ය z7ය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �றி���றி���றி���றி��        உ��பின� இ�தி� பதி�பி� ெச�யவி���� பிைழ தி��த�கைள� தம� பிரதியி� ெதளிவாக�  றி�� அதைன� பிைழ தி��த�படாத பிரதி கிைட�த இ� வார�க$% ஹ�சா
 ஹ�சா
 ஹ�சா
 ஹ�சா
 பதி�பாசிாிய��  அ&��த� ேவ()�. 
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Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of 
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දායක HදK දායක HදK දායක HදK දායක HදK ::::    පා�Sෙ+!7 .වාද වා�තාවල වා�|ක දායක dල %පා�Sෙ+!7 .වාද වා�තාවල වා�|ක දායක dල %පා�Sෙ+!7 .වාද වා�තාවල වා�|ක දායක dල %පා�Sෙ+!7 .වාද වා�තාවල වා�|ක දායක dල %. . . . 2178217821782178;;;;. . . . �ටපත� ෙග!වා ගැ�ම අවශP�ටපත� ෙග!වා ගැ�ම අවශP�ටපත� ෙග!වා ගැ�ම අවශP�ටපත� ෙග!වා ගැ�ම අවශP        
න+ ගාස7්ව %න+ ගාස7්ව %න+ ගාස7්ව %න+ ගාස7්ව %. . . . 18181818....15151515;;;;. . . . තැපැK ගාස7්ව %තැපැK ගාස7්ව %තැපැK ගාස7්ව %තැපැK ගාස7්ව %. . . . 2222....50505050;;;;. . . . ෙකොළඹ ෙකොළඹ ෙකොළඹ ෙකොළඹ 6666, , , , ;%ළපන;%ළපන;%ළපන;%ළපන, , , , පාමංකඩ පාරපාමංකඩ පාරපාමංකඩ පාරපාමංකඩ පාර, , , , අංක අංක අංක අංක 102102102102, , , , 
�යLM ෙගොඩනැ�KෙK රජෙv  ප�යLM ෙගොඩනැ�KෙK රජෙv  ප�යLM ෙගොඩනැ�KෙK රජෙv  ප�යLM ෙගොඩනැ�KෙK රජෙv  පකාශන  කා�යාංශෙv  අ�කා<  ෙවත  සෑම  ව�ෂයකම  ෙනොවැ+බ�           කාශන  කා�යාංශෙv  අ�කා<  ෙවත  සෑම  ව�ෂයකම  ෙනොවැ+බ�           කාශන  කා�යාංශෙv  අ�කා<  ෙවත  සෑම  ව�ෂයකම  ෙනොවැ+බ�           කාශන  කා�යාංශෙv  අ�කා<  ෙවත  සෑම  ව�ෂයකම  ෙනොවැ+බ�           
30 30 30 30 දාට  පදාට  පදාට  පදාට  පථම දායක  HදK ෙගවා ඉ-M ව�ෂෙv දායක:වය ලබා ෙගන .වාද වා�තා ලබාගත හැ;යථම දායක  HදK ෙගවා ඉ-M ව�ෂෙv දායක:වය ලබා ෙගන .වාද වා�තා ලබාගත හැ;යථම දායක  HදK ෙගවා ඉ-M ව�ෂෙv දායක:වය ලබා ෙගන .වාද වා�තා ලබාගත හැ;යථම දායක  HදK ෙගවා ඉ-M ව�ෂෙv දායක:වය ලබා ෙගන .වාද වා�තා ලබාගත හැ;ය. . . .     

�යdත -ෙන! පpව  එවc ලබන දායක ඉK`+ ප: භාර ගc ෙනොලැෙm�යdත -ෙන! පpව  එවc ලබන දායක ඉK`+ ප: භාර ගc ෙනොලැෙm�යdත -ෙන! පpව  එවc ලබන දායක ඉK`+ ප: භාර ගc ෙනොලැෙm�යdත -ෙන! පpව  එවc ලබන දායක ඉK`+ ප: භාර ගc ෙනොලැෙm....    
    
    
    
    
    
    
    
 ச�தா ச�தா ச�தா ச�தா ; ; ; ; ஹ�சா� அதிகார அறிைகயி� வ�டா�த ச�தா �பா 2,178. ஹ�சா� தனி�பிரதி �பா 18.15. தபா� ெசல" �பா 2.50. வ�டா�த ச�தா $�பணமாக அ�திய�சகஅ�திய�சகஅ�திய�சகஅ�திய�சக, , , , அரசா�க ெவளி��ட�வலக�அரசா�க ெவளி��ட�வலக�அரசா�க ெவளி��ட�வலக�அரசா�க ெவளி��ட�வலக�, , , , இலஇலஇலஇல. . . . 102102102102, , , , பியசிறி க� ட�பியசிறி க� ட�பியசிறி க� ட�பியசிறி க� ட�, , , , பாம"கைட $திபாம"கைட $திபாம"கைட $திபாம"கைட $தி, , , , கி%ள&பைனகி%ள&பைனகி%ள&பைனகி%ள&பைன, , , , ெகா(�) ெகா(�) ெகா(�) ெகா(�) 6 6 6 6 எ�ற விலாச(தி�) அ*�பி பிரதிகைள�  ெப�,ெகா-ளலா.. ஒ0ேவாரா23. நவ.ப5 30 ஆ� ேததி) $� ச�தா�பண.  அ*�ப�பட ேவ23.. பி�தி கிைட). ச�தா வி2ண�ப8க-  ஏ�,ெகா-ள�படமா�டா.        
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� ලංකා රජෙv Hදණ ෙදපා�තෙ+!7ෙ' Hදණය කරන ලI. 


