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2011 මෝක කුවාන ක්රික ත තරගාලිය: විවපතර
2011 உனகக் கறண் கறரறக்கட் ரதரட்டித்தரடர் :
றதம்
2011 WORLD CUP CRICKET TOURNAMENT : DETAILS

අ.භා. 1.00 ඳාර්ිමේ්දතුල රැවප විය.

කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජඳක් මශතා] මූාවනාරඪ විය.
தரரலன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.

சதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ] கனக

கறத்ரர்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

ිි මල්ඛනාදිය ිළිගැ්දවීම

1826/’11

2. ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ක්රීඩහ අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ- (3) :
(අ)

2011 ශරෝක කුරහන ක්රිකට් තයගහයටඹට අදහශ ශ්රී
රංකහ ක්රිකට් ආඹතනඹ ියසින් සිදු කශ ියඹදම් පිබඳඵ
හර්තහක් ඉදිරිඳ්  කයන්ශන්ද ඹන්න එතුභහ වන්
කයන්ශනහිද?

(ආ)

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள்
PAPERS PRESENTED

(i)

ශ්රී රංකහ රීමිඹර් ග් ක්රිකට් තයගහයටශේ  ියකහලන
අයිතිපඹ රඵහ ීන තිපශඵන භහගශම් නභ කුභක්ද;

(ii)

එභ ආඹතනශේ  රධහන ියධහඹක ියරධහරිඹහ ශර
කටයුතු කයන පුද්ගරඹහ කවුරුන්ද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(i)

ආණ්ඩුක්රභ යසථහශ 44(2) යසථහ භ ියඹියඹ යුතු, 2006
අංක 12 දයන මුද්දය ගහසතු (ියශලේ ියධිියධහන) ඳනශ්  3 ගන්තිපඹ
ඹටශ්  ජනහධිඳතිපයඹහ ියසින් හදන රදු, 2012 ශදළම්ඵර් 17 දිනළතිප
අංක 1789/9 දයන අතිප ියශලේ ගළට් ඳත්රශේ  ඳශ කයන රද ියශඹෝගඹ;

(ii)

2003 අංක 25 දයන මුදල් ඳනශ්  2 ගන්තිපශේ  1 උඳ ගන්තිපඹ
ඹටශ්  මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයයඹහ ියසින් හදන රදු, 2012
ශදළම්ඵර් 31 දිනළතිප අංක 1791/8 දයන අතිප ියශලේ ගළට් ඳත්රශේ  ඳශ
කයන රද ියඹභඹ; ව

(iii)

2011 අංක 17 දයන ියසඳහදන ඵදු (ියශලේ ියධිියධහන) ඳනතිපන් අන්
යට ංශලෝධිත 1989 අංක 13 දයන ියසඳහදන ඵදු (ියශලේ ියධිියධහන)
ඳනශ්  3ඇ ගන්තිපඹ ඹටශ්  මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයයඹහ
ියසින් හදන රදු, 2013 ජනහරි 15 දිනළතිප අංක 1789/5 දයන අතිප
ියශලේ ගළට් ඳත්රශේ  ඳශ කයන රද ියඹභඹ - [අග්රහභහතයතුභහ ව
බුද්ධ ලහන වහ ආගමික කටයුතු අභහතය ගරු දි මු ජඹය් න භවතහ
ශනුට ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

(ඇ) 2011 ශරෝක කුරහන ක්රිකට් තයගහයටශේ ීන ශ්රී රංකහට
රළබුණු මුදල් ම්බහයශඹන් වම්ඵන්ශත ට ක්රීඩහංගණඹ
ශග ඩනළගීභට ව අශනකු්  ක්රීඩහංගණ වහ ළඹ කශ
මුදර ශන් ශන් ලශඹන් ශක ඳභණද ඹන්න්  එතුභහ
ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඈ) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?

றகபரட்டுத்துகந அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
(அ)

වභාමේවය මත ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී.
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

(i)

1979 අංක 40 දයන ශ්රී රංකහ අඳනඹන ංර්ධන ඳනශ්  14(1)
ගන්තිපඹ ඹටශ්  මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයයඹහශ
එක ් ඹ ඇතිප කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතයයඹහ ියසින්
හදන රදු, 2013 ජනහරි 22 දිනළතිප අංක 1794/9 දයන අතිප ියශලේ
ගළට් ඳත්රශේ  ඳශ කයන රද ියශඹෝගඹ; ව

(ii)

1979 අංක 40 දයන ශ්රී රංකහ අඳනඹන ංර්ධන ඳනශ්  14(1)
ගන්තිපඹ ඹටශ්  මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයයඹහශ
එක ් ඹ ඇතිප කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතයයඹහ ියසින්
හදන රදු, 2013 ජනහරි 22 දිනළතිප අංක 1794/10 දයන අතිප ියශලේ
ගළට් ඳත්රශේ  ඳශ කයන රද ියශඹෝගඹ - [කර්භහන්ත වහ හණිජ
කටයුතු අභහතය ගරු රිහ්  ඵදියුීනන් භවතහ ශනුට ගරු දිශන්ස
ගුණර්ධන භවතහ]

(ஆ) (i)

இனங்கக தறரறறர் லீக் கறரறக்கட் ரதரட்டித்
தரடரறன் எபறதப்தை உரறக ங்கப்தட்ட
கம்தணறறன் ததர் ரதன்தகத்ம்;

(ii)

ரற்தடி றதணத்றன் தறரண றகநரற்த
உத்றரரகத்ரக
தசற்தடுகறன்ந
தர்
ரதன்தகத்ம்

அர் இச்சகதக்கு தரறறப்தரர?
(இ)

2011
உனகக்
கறண்
கறரறக்கட்
ரதரட்டித்
தரடதக்கரக இனங்ககக்குக் கறகடத் தததம்
தத்தரககறலிதந்து
அம்தரந்தரட்கட
றகபரட்டு கரணத்க அகப்தற்கும் கண
கரணங்கலக்கரகவும் தசனறடப்தட்ட தரகக
ணறத்ணறரக
வ்பதன்தகத்ம்
அர்
இச்சகதக்கு தரறறப்தரர?

(ஈ)

இன்ரநல், ன்?

වභාමේවය මත ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී.
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

2011 உனகக் கறண் கறரறக்கட் ரதரட்டித்தரடர்
சம்தந்ரக இனங்கக கறரறக்கட் றதணத்றணரல்
ரற்தகரள்பப்தட்டுள்ப
தசனணங்கள்
தற்நற
அநறக்கக என்கநச் சர்ப்தறக்க தொடித்ர ன்தக
குநறப்தறடுரர?

ඳහර්යටශම්න්තු
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[ගරු බුද්ධික ඳතිපයණ භවතහ]

asked the Minister of Sports :
(a)

(b)

Will he state whether he will submit a report on
the expenses borne by Sri Lanka Cricket with
relevance to the 2011 World Cup cricket
tournament?
Will he inform this House of (i)

(ii)

the name of company to which the telecast
rights of Sri Lanka Premier League cricket
tournament have been awarded ; and
the name of the person who serves as the
Chief Executive Officer of the aforesaid
institution?

(c)

Will he also inform this House of the amounts of
money spent separately for the construction of the
Hambantota stadium and the other stadiums out of
the colossal sum of money received by Sri Lanka
at the 2011 World Cup cricket tournament?

(d)

If not, why?

ක්රිකට් ක්රීඩහංගණ
භහින්ද යහජඳක් ජහතයන්තය
ක්රිකට් ක්රීඩහංගණඹවම්ඵන්ශත ට
ආර් ශරේභදහ ජහතයන්තය
ක්රීඩහංගණඹ - ශක ශම
ඳල්ශල්කළශල් ජහතයන්තය
ක්රීඩහංගණඹ - ඳල්ශරකළශල්

338
ළඹ කශ මුදර (රු මි )
4,283,971,010,88 මියටඹන වහයදවස
ශදසිඹ අසතුනක් ඳභණි
1,657,258,697 06 මියටඹන එක්දවස
වඹසිඹ ඳනසවතක් ඳභණි
1,243,418,241 00 මියටඹන එක්දවස
ශදසිඹ වතබඳසතුනක් ඳභණි

(ඈ) ඳළන ශන නඟී

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භශ ඳශමුළිය අතුරු රලසනඹ ශභඹයි
ගරු අභහතයතුභිය, ඔඵතුභහ වන් කශහ ක්රීඩහංගණ වහ ශන්
කශ මුදල් රභහණඹන් ක්රීඩහංගණ තුනක් ශනුශනුයි මුදල් ශන්
කය තිපශඵන්ශන් එයින් ශදකකට දශ ලශඹන් රුපිඹල් මියටඹන
1,200කට ආන්න රභහණඹක් ශන් කයද්ීන වම්ඵන්ශත ට
ක්රීඩහංගණඹට ඒ හශ තුන් ගුණඹකට්  ඩහ ළ ම මුදරක් ශන්
කය තිපශඵනහ එක ක්රීඩහංගණඹකට තුන් ගුණඹක් ශන් කයන
ශරහශ , ඒ මුදර්  ශක ටස ශදකකට ශඵදරහ ත ක්රීඩහංගණ
ශදකකට ීනරහ, ක්රීඩහංගණ ඳවකට මුදල් ශන් කයන්න කටයුතු
ශන කශශේ ඇයි?

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා (ක්රීඩා අමාතයතුමා
(ரண்தைறகு
யறந்ரணந்
றகபரட்டுத்துகந அகச்சர்)

அலுத்கரக

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage Sports )

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
-

Minister of

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ශම් රලසනඹට පිබඳතුරු ීනභට ශඳය
ඔඵතුභහශ අධහනඹ ශඹ මු කශ යුතු කහයණඹක් තිපශඵනහ ශම්
රලසනඹට භශ පිබඳතුය සදහනම් ියරුද්ධ ඳහර්ලසශේ  භන්්රීරුන්
ියටින් ියට ශම් රලසනඹ ම්ඵන්ධශඹන් භශගන් ශම් අවන්ශන්
ශද ශශ සන තහටයි එක එක ියධිඹට අවනහ, එකභ රලසනඹ
ශද ශශ සන තහට භභ ශම් උ් තය ශදන්ශන් ඔඵතුභහශ
අධහනඹට ඒක්  ශඹ මු කයනහ එකභ රලසනඹ ියියධ ියධිඹට
අවනහ
ශම් රලසනඹට පිබඳතුය ශම්කයි
(අ)

(ආ)

2011 ශරෝක කුරහන ක්රිකට් තයගහයටඹට අදහශ
ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ආඹතනඹ මුදල් ළඹ ශක ට ඇ් ශ් 
ක්රීඩහංගණ ඉදි ියරීභ වහ නකරකයණඹ වහ ඳභණි අශනක්
සිඹලු කටයුතු වහ මරය රතිපඳහදන රඵහ ීන ඇ් ශ් 
අන්තර්ජහතිපක ක්රිකට් කවුන්රඹ ියසිිය
(i)

(ii)

ශ්රී රංකහ රිමිඹර් ග් ක්රිකට් තයගහයටශේ  සිඹලුභ
හණිජ අයිතීන් ඳයහ ඇ් ශ්  සිංගප්පරුශ
භර්ශට්
එන්ටර්ශට්න්භන්ට්
ශන්චර්ස
පුද්ගයටක භහගභ ඵළියන් ියකහලන අයිතිපඹ රඵහ ීනභ
සිදු කයන්ශන් එභ භහගභ ියසිිය
රිමිඹර් ග් තයගහයටශේ  ියකහලන අයිතිපඹ රඵහ ීනභ
ම්ඵන්ධ ක්රිකට් ආඹතනඹ කටයුතු ශන කශ
ියහ ියකහලන සිදු කශ ආඹතනශේ  රධහන
ියධහඹක ියරධහරිඹහ කවුරුන්ද ඹන්න ක්රිකට්
ආඹතනඹ දළනු්  කය ශන භළත

(ඇ) 2011 ශරෝක කුරහන ක්රිකට් තයගහයටශඹන් රළබුණු මුදල්
ක්රීඩහංගණ වහ ියඹදම්  ප රභහණඹ

ගරු භන්්රීතුභහ, භහ නළත්  ියඹනහ වම්ඵන්ශත ට
ක්රීඩහංගණඹ ම්ඵන්ධ ඔඹ රලසනඹට භහ ශද ශශ ස තහක්
පිබඳතුරු ීන තිපශඵන ඵ භහ ඔඵතුභහට නළත්  පිබඳතුය ියඹන්නම්
ගරු භන්්රීතුභහ, ඳල්ශල්කළශල් ජහතයන්තය ක්රීඩහංගණඹ ව
ආර් ශරේභදහ ක්රීඩහංගණඹ නකරකයණඹක් වම්ඵන්ශත ට භහින්ද
යහජඳක් ජහතයන්තය ක්රිකට් ක්රීඩහංගණඹ අලු්  ඉදි ියරීභක්
නකරකයණඹකට ඹන ියඹදභයි, අලුතිපන් ක්රීඩහංගණඹක් ඉදි ියරීභට
ඹන ියඹදභයි ශදකක් ආර් ශරේභදහ ක්රීඩහංගණශේ  හවන
න් න්න පුළුන් 20යි භහින්ද යහජඳක් ජහතයන්තය ක්රිකට්
ක්රීඩහංගණශේ  හවන 282ක් න් න්න පුළුන් අක්කය
රභහණඹ ග් තහභ්  ව්  ගුණඹියන් ළ මයි; seating capacities
ග් තහභ්  ළ මයි; pavilion එක ග් තහභ්  ශදදවස ගණනක්
ඉන්න පුළුන් ර්ග මීටර් රභහණඹ අනු ග් තහභ ඒශක් ියසිභ
ළ ම කරභක් ශරහ නළවළ ඔඵතුභහ දන්නහ, ශග ඩනළඟිල්රක්
අලු් ළ මඹහ කයන්නයි, ශග ඩනළඟිල්රක් අලුතිපන් වදන්නයි ඹන
ියඹදභ ශදකක් ියඹරහ ඒ ියහ හභහනය ඉංිනශන්රුන්ශ
ඇසතශම්න්තු අනු ශම්ශක් ියසි ළරැද්දක් නළවළ

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භශ ශදළිය අතුරු රලසනඹ දළන් ශම්
ශභ ශව ත න ශක ට ක්රිකට් ඳහරක භණ්ඩරශේ  බහඳතිප ධුයඹ
වහ උඳහයට ධර්භදහ භළතිපතුභහශ නහභ ශඹෝජනහ ඔඵතුභහ
ියර්ශද්ල කය නළවළ ියඹනහ ඒ ියඹන්ශන්, දළන් තිපරංග සුභතිපඳහර
භවතහශ නභ ඔඵතුභහ ියර්ශද්ල කය තිපශඵනහද?

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

අදහශ ශන ශ
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ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔඵතුභහ උ් තයඹක් ශදන්න ශකෝ

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)
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රී ාකා කරික ත තයතනමන නිධාන්්ද: විමද්
වාචාර වියදම

இனங்கக கறரறக்தகட் றதண உத்றரரகத்ர்கள் :
தபறரட்டுப் தச் தசனவு
OFFICERS OF SRI LANKA CRICKET : EXPENDITURE ON
FOREIGN TOURS

2036/’11

(Mr. Speaker)

උ් තයඹ තභයි, "අදහශ ශන ශ " ියඹන එක

3. ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ක්රීඩහ අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ - (4):
(අ)

(i)

ලර රංකහ කක
ර ට් ආඹතනශේ  ියරධහරින්
ියශද්ලගතකරභ ශනුශන් 2008 ර්ශේ  සිට ශම්
දක්හ එභ ආඹතනඹ ියසින් හර්ෂික ියඹදම් කය
ඇතිප මුදර;

(ii)

ඉවත එක් එක් ර්ශේ ීන, ියරධහරින් ියශද්ලගත  ප
එක් එක් අසථහශ ීන ියඹදම් කශ මුදර;

(iii)

එභ එක් එක් අසථහශ ීන ියරධහරින් ියශද්ලගත කර
සිටි දින ගණන;

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ක්රිකට් ක්රීඩහට අදහශයි අවන්ශන්
ඇයි, එතුභහ භ
වරින්ශන්? අපි දන්නහ, භහින්දහනන්ද
අලු් ගභශ ඇභතිපතුභහට උ් තය ශදන්න පුළුන් ියඹරහ එශවභ
නම් ශම්ක අදහශ ශන ශන්ශන්-

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

ශන් ශන් ලශඹන් කශර්ද ඹන්න එතුභහ වන්
කයන්ශනහිද?

(Mr. Speaker)

කරුණහකයරහ ඉක්භන් කයන්න
(ආ)

(i)

ියරධහරින්ශ
ඉවත වන් ියශද්ලගතකරම්
ශවේතුශන් කක
ර ට් කඩ
ර හට අ්   ප ඹවඳ්  ශවෝ
අඹවඳ්  ඳතිප
ර පර කශර්ද;

(ii)

ියශද්ලගත  ප ියරධහරින්ශ
ගභන් ියඹදම්,
නහතළන් ග්  සථහන වහ කශ ියඹදම් ව
අශනකු්  ියඹදම් එක් එක් ියරධහරිඹහට අනු,
ශන් ශන් ලශඹන් කශර්ද;

කථානායකතුමා

(iii)

එකී ියරධහරින්ශ ංචහය ියසතය ටවන් ඳ් 
ඉදිරිඳ්  කයන්ශන්ද;

(Mr. Speaker)

(iv)

එකී ියරධහරින්ශ භහසික ළටුප් ව ශන් 
ීනභනහ ශන් ශන් ලශඹන් කශර්ද;

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු ඇභතිපතුභිය, හධහයණ උ් තය ශදන්න ඔඵතුභහ උ් තය
ශදන්න පුළුන් ඇභතිපයශඹක් ශන්

(சதரரகர் அர்கள்)

භට ශඳශනන ියධිඹට තුන්ළිය අතුරු රලසනඹක් අවන්න
නළතුහ හශ යි

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?

(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භශ තුන්ළිය අතුරු රලසනඹ ශභඹයි
ගරු කථහනහඹකතුභිය, භභ අවපු ශදළිය අතුරු රලසනඹට "අදහශ
ශන ශ " ියඹරහ කීභ තුශභ ශඳශනන්ශන් ශද්ලඳහරනඹ
තිපශඵනහඹ ියඹන එකයි ගරු ක්රීඩහ ඇභතිපතුභහශගන් භභ ශම්
කහයණඹ අවන්න කළභළතිපයි ඉතහ ඳළවළදියට ශරභ අද
ශද්ලඳහරනඹ ක්රීඩහශ
උන්නතිපඹට ශන ශයි, ඳරිවහියඹට
ශවේතුන ආකහයශඹන් ඇතුශ්  කරභ ශන්ද ඔඵතුභහ ශදළිය අතුරු
රලසනඹට උ් තය ශන ශදන්නට ශවේතු කයශගන තිපශඵන්ශන්?

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

றகபரட்டுத்துகந அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
(அ) (i)

இனங்கக
கறரறதகட்
றதணத்றன்
உத்றரரகத்ர்கள் தபறரடு தசல்ற்கரக
2008ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் இன்தக அந்
றதணத்றணரல்
தடரந்ம்
தசனவு
தசய்ப்தட்டுள்ப தரகக;

(ii)

ரற்தடி
எவ்தரத
தடத்றலும்
உத்றரரகத்ர்கள்
தபறரடு
தசன்ந
எவ்தரத சந்ர்ப்தத்றலும் தசனவு தசய்துள்ப
தரகக;

(iii)

ரற்தடி
எவ்தரத
சந்ர்ப்தத்றலும்
உத்றரரகத்ர்கள் தபறரடுகபறல் இதந்
ரட்கபறன் ண்றக்கக

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

අදහශ ශන ශ

தவ்ரநரக ரதன்தக அர் குநறப்தறடுரர?

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ක්රීඩහට ශදයිඹන්ශ භ පිහිටයි, ගරු කථහනහඹකතුභිය

(ஆ) (i)

உத்றரரகத்ர்கள் ரற்கூநறரத தபறரடு
தசன்நணரல்
கறரறதகட்
றகபரட்டுத்
துகநக்குக் கறகடத் சரகரண அல்னது
தரகரண தததரததகள் ரக;

ඳහර්යටශම්න්තු

341
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ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(ii)

(iii)
(iv)

தபறரடு
தசன்ந
உத்றரரகத்ர்கபறன்
தச்
தசனவுகள்
ங்குறடங்கலக்கரக
ரற்தகரள்பப்தட்ட தசனவுகள் ற்தம் கண
தசனவுகள் எவ்தரத உத்றரரகத்தக்கும்
ற்த தவ்ரநரக வ்பவு;

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ரற்தடி உத்றரரகத்ர்கபறன் சுற்தனர றதக்
குநறப்தைக்ககப சர்ப்தறப்தரர;

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ரற்தடி
உத்றரரகத்ர்கபறன்
ரரந்
சம்தபங்கள் ற்தம் கண தகரடுப்தணவுகள்
தவ்ரநரக வ்பவு

ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ)

இன்ரநல், ன்?

asked the Minister of Sports:
(a)

Will he state separately (i)

the amount of money spent annually by Sri
Lanka Cricket for sending its officers
abroad from the year 2008 up to now;

(ii)

the amount of money spent on each of the
occasions when officers were sent abroad in
each of the aforesaid years; and

(iii)
(b)

Will he inform this House (i)

(ii)

(iii)

(iv)
(c)

the number of days spent abroad by the
officers on each of those occasions?
the positive or negative results gained by
the game of cricket as an outcome of the
aforesaid foreign trips made by the officers;

"ියකම් ළඩක් ඵරහශගන ඉන්නහ භනුසශඹෝ" ියඹන්න

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

පිබඳතුය එඳහද? [ඵහධහ ියරීභක්] භභ එශවභ ිය ශ නළවළ

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

දඹහසිරි ජඹශේකය භන්්රීතුභහ, අමු් තක් තිපශඵනහද? [ඵහධහ
ියරීභක්]

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

භභ එශවභ ිය ශ
ියරීභක්]

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

දඹහසිරි ජඹශේකය භන්්රීතුභහ, ශම් ඳහර්යටශම්න්තු [ඵහධහ
ියරීභක්]

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු භන්්රීතුභිය, භභ ඔඵතුභහශ රලසනඹට උ් තය ශදනහ
(අ)

(i)

whether tour itineraries relevant to the trips
made by the aforesaid officers will be
submitted; and
separately, the monthly salaries and other
allowances of the aforesaid officers?

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

ඇයි, භභ මීට කයටන් දළකරහ නළද්ද? [ඵහධහ ියරීභක්]

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු භන්්රීතුභිය, ඔඵතුභහශ රලසනඹට පිබඳතුය අවගන්න

රුපිඹල්

4,623,230 30

2009

රුපිඹල්

14,954,844 00

2010

රුපිඹල්

8,310,662 60

2011

රුපිඹල්

3,892,963 80

2012

රුපිඹල්

550,423 00

(iii)

එක් එක් ර්රීන ියරධහරින් ියශද්ලගත කර සිටි
දින ගණන ඇමුණුම් අ (i), අ (ii), අ (iii), අ (iv), අ
(v) ලශඹන් ඉදිරිඳ්  කය ඇත ඇමුණුම්
වභාගත* කයමි

(i)

ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ආඹතනශේ  ියරධහරින්ශ සිඹලුභ
ියශද්ලගත කරම් යහජකහරි භට්ටශභන් සිදු කර ඇත
ජහතයන්තය ක්රිකට් කවුන්සිරඹ, ආසිඹහනු ක්රිකට්
කවුන්සිරඹ, ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ඳහරක භණ්ඩරඹ
ශවෝ ක්රිකට් ක්රීඩහට අදහශ ියශද්ල ආඹතන භඟින්
කයන රද ආයහධනහක් ශවෝ අලයභ කරුණක්
භත සිදු කය ඇත ශම් අනු ළ ම ආදහඹම් රළබීභ,
රහබදහඹක ංචහය, ියධිභ්  පුහුණු වහ ආඹතන
රතිපරඳඹ ඉවශ තරඹකට ශගන ඒභ සිදු කර ඇත

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භහ එභ රලසනඹට පිබඳතුය ශදනහ

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

2008

එක් එක් ර්රීන ියරධහරින් ියශද්ලගත  ප
අසථහශ ීන ියඹදම් කශ මුදර ඇමුණුම් අ (i), අ
(ii), අ (iii), අ (iv), අ (v) ලශඹන් ඉදිරිඳ්  කය
ඇත

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(ආ)

ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ආඹතනශේ  ියරධහරින් 2008 ය
සිට 2012 ජුිය භහඹ දක්හ ියශද්ලගත කරම්
ශනුශන් ියඹදම් කය ඇතිප මුදර

(ii)

If not, why?

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

මිත්රඹහ [ඵහධහ

කථානායකතුමා

separately, the amounts of money spent on
travelling, accommodation and other
expenses of each of the officers who went
abroad;

ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

නළවළ භන්්රීතුභහ භශ
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(ii)

ඇමුණුම් (අ) (i), (අ) (ii), (අ) (iii), (අ) (iv), (අ) (v)
ලශඹන් ඉදිරිඳ්  කය ඇත

(iii)

ශභහිීන ියධහඹක කමිටුශ ශවෝ අන්තර් ඳහරක
කමිටුශ ියරධහරිශඹකු ියසින් ඍජුභ අදහශ
කමිටුට ංචහයඹ පිබඳඵ රගතිප හර්තහ ඉදිරිඳ් 
ියරීභ ශවෝ හචික දළනුම් ීනභක් සිදු කයනු රළශේ
ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ආඹතනශේ  ියරධහරින් යහජකහරි
භට්ටශභන් ියශද්ලගත  ප ියට එභ හර්තහ රධහන
ියධහඹක ියරධහරිශඹකුට ියසි ඳරිදි බහය ීනභට
කටයුතු කයනු රළශේ

(iv)

ගරු ශේඹක් සිදු කයන ියධහඹක කමිටුශ ශවෝ
අන්තර් ඳහරක කමිටුශ හභහිනකඹන්ට ශභඹ
අදහශ ශන ශ ආඹතියක ශේකඹන්ශ භහසික
ළටුප් ම්ඵන්ධ ශත යතුරු ඳවත ඳරිදි ශ
මවේලකයාමේ නම

ලැටුප් රුියල්

යකරන්ද්ර පුසඳකුභහය

80,000 00

අනු භයනහඹක

2,60,000 00

ශේ සී ගභශ

1,25,000 00

ඈසයට ද සිල්හ

2,74,312 50

ශවේහන් ද භළල්

80,000 00

ශජයම් ජඹය් න

3,50,000 00

රබහ්  ියලසලංක

1,60,000 00

344
ශය ශම්ස කළුියතහයණ

3,02,500 00

පිඹල් ියශේතුංග

2,60,000 00

නකර්  නහස

2,74,500 00

ළනීහ ද සිල්හ

60,000 00

දුග්ප් භයශේකය

80,000 00

අින්  ජඹශේකය

2,50,000 00

චන්ද්රභහයට ශකෝයශල්

2,10,000 00

අනුරුද්ධ ශඳ ශර න්ඕියට
රන්න ිනනය් න
අසිත ියශේසිංව
කහර්ල්ටන් ඵර්නහ් ස

92,138 00
1,50,000 00
50,000 00
1,50,000 00

ඉ්   ප ශේකඹන්
ශරෝයන්ස රනහන්දු

1,00,000 00

අනුය ශතන්නශකෝන්

1,70,000 00

(ඇ) ඳළන ශන නඟී

*වභාමේවය මත තබන ද ඇමුුේ:

சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்தைகள் :
Annexes tabled:

ඇමුණුභ අ(i)

345

ඳහර්යටශම්න්තු

346

[ගරු භහින්දහනන්ද අලු් ගභශ භවතහ]

ඇමුණුභ අ(ii)

347
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349
[ගරු භහින්දහනන්ද අලු් ගභශ භවතහ]

ඳහර්යටශම්න්තු

350

351
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353
[ගරු භහින්දහනන්ද අලු් ගභශ භවතහ]

ඳහර්යටශම්න්තු

354
ඇමුණුභ අ(iv)

ඇමුණුභ අ(v)

355
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ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භශ ඳශමුන අතුරු රලසනඹ ශභඹයි
2008 ර්ශේ  ියරධහරින් 28ශදනකුශ ියශද්ලගත කරම් ම්ඵන්ධ
ආසිඹහනු ක්රිකට් ම්ශම්රනශේ  ව අන්තර් ජහතිපක ක්රිකට් බහශ
ියඹදම් වළය රුපිඹල් 1,19,58,217ක් ියඹදම් කය තිපශඵනහ වළඵළයි
ගරු කථහනහඹකතුභිය, ියගණකහධිඳතිපතුභහ ශම් ම්ඵන්ධ
ශත යතුරු ඉල්ලුහභ -අද ඳහර්යටශම්න්තුට ඉදිරිඳ්  කය
තිපශඵනහ ගරු ඇභතිපතුභහට ශන ශයි ශම් රලසනඹ තිපශඵන්ශන්ියසිභ ශත යතුයක් දුන්ශන් නළවළ භහ අවන්න කළභළතිපයි, ඒ
ශත යතුරු රඵහ දුන්ශන් නළ් ශ්  ඇයි ියඹහ එභ ශත යතුරු ීනරහ
නළ් ශ්  ඇයි ියඹහ එදහ හිටපු අඹශගන් ඹම් ියසි ියධිඹක කරුණු
ියභසීභක් කයන්න ඔඵතුභහට පුළුන්ද?
ශභ කද හභහනයශඹන් ශම්හ ඉදිරිඳ්  කයන්න ඕනෆ ශකෝප්
එකටයි
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ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගරු කථහනහඹකතුභිය, භශ තුන්ළිය අතුරු රලසනඹ භභ
අවනහ දළන් ක්රිකට් ආඹතනශේ  තිපශඵන මුදල්භඹ අර්බුදඹ් 
එක්ක ගිඹ අවුරුද්දට එපිට අවුරුද්ශද් ගිඹ ඳහියසතහන ංචහයශේ 
මුදල් තභ ක්රීඩකඹන්ට ශගහ නළවළ ගරු ඇභතිපතුභිය, ඔඵතුභහ
ශම් මුදල් ශගන්ශන් කදහද? ඒ ංචහයඹට වබහගි  ප
ක්රීඩකයින්ශගන් භවය අඹ දළන් කණ්ඩහඹශම්්  නළවළ වළඵළයි
ඔවුන්ට තභ ගණන ශගහ නළවළ

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු භන්්රීතුභිය, ඔඵතුභහ එඹ රලසනඹක් වළටිඹට ඇහුශ ් 
භභ ඒකට උ් තයඹක් ශදන්නම්

කථානායකතුමා
ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(சதரரகர் அர்கள்)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

රලසන අංක 4-2220/'12-(4), ගරු ින්  ශරේභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

ගරු භන්්රීතුභිය, ියගණකහධිඳතිපතුභහ ශත යතුරු ඉල්රන
ඕනෆභ ශරහක ඒ ශත යතුරු ශදන්න අපි ඵළඳී සිටිනහ ශන ීන
ඉන්න ඵළවළ ඔඵතුභහ ියඹන ශතක් භභ ශම් පිබඳඵ දන්ශන්
නළවළ භභ ශම් පිබඳඵ ශ ඹහ ඵරහ අලය කටයුතු කයන්නම්

ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ඇභතිපතුභිය, භශ ශදළිය අතුරු රලසනඹ ශභඹයි ශම්
අදහශ ියරධහරින් ියශදසගත සිටින කහර කහනු තුශ අනුභත
කශ දින ගණනට ඒ අදහශ මුදල් ශග හ මික, ඇ් ත ලශඹන්භ
ඒ දින ගණන ඔවුන් සිටිඹහද ියඹන එක ම්ඵන්ධ ශත යතුයකු් 
අපි ශ
නළවළ
අපි ශ
ියඹන්ශන් ඒ ශත යතුරු
ියගණකහධිඳතිපතුභහට ඉදිරිඳ්  කයරහ නළවළ ියඹරහයි භවය
ශරහට අනුභත දින ගණනට මුදල් ීනරහ තිපශඵනහ ගරු
කථහනහඹකතුභිය, භවය ශරහට ියරධහරින් පිට යට ගිහිල්රහ
ියඹමිත දින ගණනට කයටන් ආඳහු එනහ නමු්  අය දින
ගණනටභ ඔවුන් මුදල් අයශගන තිපශඵනහ ඒ ම්ඵන්ධ ශත යතුරු
තභ්  ියගණකහධිඳතිපතුභහට ඉදිරිඳ්  කයරහ නළවළ ියඹරහ භභ
ියඹන්න කළභළතිපයි කරුණහකය ඔඵතුභහ ඒ ගළන්  ශ ඹහ
ඵරන්න

(Mr. Speaker)

ගරු වජිත් මප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භහ වතයන තහට එභ රලසනඹ
අවනහ

ගරු ව්දත අගියල්දන මශතා (ඉදිකිරීේ, ඉාජිම්දරු
මවේලා,නිලාව ශා මඳොදු ඳශසුකේ නිමයෝජය අමාතයතුමා

(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண - றர்ர, ததரநறறல்
ரசககள், வீடகப்தை, ததரதுசறகள் தறற அகச்சர்)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Construction, Engineering Services, Housing and Common
Amenities)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඉදිියරීම්, ඉංිනශන්රු ශේහ, ියහ වහ
ශඳ දු ඳවසුකම් අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ එභ රලසනඹට පිබඳතුය
ීනභ වහ තිප ශදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ

ප්රපනය මතු දිනකදී ඉදින්ඳත් කිරීම නිමයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

රජමන මරෝශල් : වලදය හියය

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

அச கத்றசரகனகள் : தத்துர்கள்
தற்நரக்குகந

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු භන්්රීතුභිය, ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ඳහරක භණ්ඩරඹ ියඹන්ශන්
ියගණකහධිඳතිපයඹහට ගණන් දිඹ යුතු ආඹතනඹක් එශවභ
ියරධහරින්ට කළභළතිප ශරහට යට ඹන්න් , ියකම් මුදල් නහසතිප
කයන්න් , හරි ඹන්න්  මුදල් ශන් කයන්න ඵළවළ එතළන
ියගණනඹක් තිපශඵනහ බහට දභන්න ඕනෆ; අනුභත කයන්න
ඕනෆ ඒ සිඹල්ර තිපශඵනහ භභ ඔඵතුභහට ග කීභියන් ියඹනහ,
එශවභ න්ශන් නළවළ ියඹරහ භවය ශරහට ියරධහරිශඹක් පිට
යට ගිඹහභ ියඹමිත දින ගණනට ළ මඹ දස ශදක තුනක් ඔහු
ඉන්නහ න්න පුළුන් වළඵළයි ඒ කහරඹට අපි ඵටහ එක ශවෝ
ශන ශභ නහ වරි ශගන්ශන් නළවළ දළන් ඔඵතුභන්රහ දන්නහ,
භන්්රීරු ියශද්ලගත වුණහභ්  භවය ශරහට ළ මපුය දස
ශදක තුනක් ඉන්නහ ියඹරහ එශවභ රහශඹෝගික ගළටලු එන්න
පුළුන් ඒ වළශයන්න ඳහරක භණ්ඩරශඹන් ල්යට අයශගන
ශන්  ඔවුන්ශ ශඳෞද්ගයටක අලයතහන් වහ ඹන්ශන් නළවළ,
ගරු භන්්රීතුභහ

GOVERNMENT HOSPITALS : DOCTOR SHORTAGE

2909/’12

7. ගරු අකි විරාජ් කාන්යලවේ මශතා

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ශෞඛ්ය අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ - (1):
(අ)

(i)

වදයරු ශන භළතිපකභ ියහ යට පුයහ ග්රහමීඹ
ශයෝවල් රැක් හ ඇතිප ඵ් ;

(ii)

ශයෝවල්ර වදයරුන්ශ හි ඹක් ඳතිපන
අසථහක ශෞඛ්ය අභහතයහංලශේ  ඇතළම්
තනතුරු වහ ඳලසචහ්  උඳහධිධහරි වදයරුන්
ඳ්  කය ඇතිප ඵ් ;

එතුභහ දන්ශනහිද?

ඳහර්යටශම්න්තු
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[ගරු අියර ියයහේ කහරිඹම් භවතහ]

(ආ)

(i)

(ii)

ශම් න ියට වදයරුන් ඳ්  කය ඇතිප
අභහතයහංලශේ  වදයභඹ ශන න තනතුරු
වහ සුදුසුකම් ර්  ියරධහරින් පිරික් ඵහ
ශන ගළනීභට ශවේතු කශර්ද;
අභහතයහංලඹ තුශ ශන්  ියරතර දයන
වදයරුන් පිරි ශයෝවල්ර ඳතිපන වදය
පුයප්ඳහඩු වහ ඳ්  ියරීභට කටයුතු කයන්ශන්ද;
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ගරු ිත්
අමාතයතුමා

දිවානායක

මශතා

(මවෞඛය

නිමයෝජය

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ශෞඛ්ය අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ
එභ රලසනඹට පිබඳතුය ශදනහ
(අ)

(i)

වදයරුන් ශන භළතිප ශවේතු භත ියසිදු ග්රහමීඹ
ශයෝවරක් හ ශන භළත

(ii)

சுகரர அகச்சகக் ரகட்ட றணர:

ශෞඛ්ය අභහතයහංල ඳරිරඹ තුශ අතයලය
වදයභඹ යහජකහරි වහ ඳලසචහ්  උඳහධිධහරි
වදයරුන් ඳ්  ශක ට ඇත ශභභ වදයරු
ඳවත වන් හඹියක ශන න ඳලසචහ්  වදය
ියදයහ උඳහධිධහරිහු ශතිප

(அ) (i)

වදය ියලහයද වදය ඳරිඳහරනඹ

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?

தத்துர்கள் இன்கரல் ரடுதரவும் தன
கறரற கத்றசரகனகள் தோடப்தட்டுள்பண
ன்தகத்ம்;
கத்றசரகனகபறல் தத்துர்கபறன் தற்நரக்
குகந றனவுகறன்ந சந்ர்ப்தத்றல், சுகரர
அகச்சறன் சறன தறகலக்கு தட்டப்தறன் தடிப்தை
தட்டரரற
தத்துர்கள் றறக்கப்தட்டுள்
பரர்கள் ன்தகத்ம்

(ii)

වදය ියලහයද රජහ ශෞඛ්ය/රජහ දන්ත ශෞඛ්ය
ියදයහඳතිප වදය ඳරිඳහරනඹ
ියදයහඳතිප රජහ ශෞඛ්ය/රජහ දන්ත ශෞඛ්ය
ියදයහඳතිප ශෞඛ්ය ශත යතුරුශ දඹ
(ආ)

(i)

ශෞඛ්ය අභහතයහංලඹ තුශ වදයභඹ ශන න
තනතුරු වහ වදයරුන් ඵහශගන
ශන භළත ශෞඛ්ය අභහතයහංල ඳරිරඹ තුශ ශේඹ
කයන වදයරුන් අභහතයහංලශේ  ඹන්ත්රණඹ
තුශ හඹියක ශන න අතයලය යහජකහරි
ගකීභක් ඉටු කයනු රඵන අතය, ඒ වහ
වදයභඹ ඳසු ිමභක් අතයලයඹ එඵළියන්
ඔවුන්ශ
යහජකහරි අන් ියරධහරින් භඟින්
ආයණඹ කශ ශන වළක

(ii)

ශෞඛ්ය අභහතයහංලඹ තුශ වදයරුන් ශන් 
ියරතර ශන දයන ඵළියන් අදහශ ශන ශ

அர் அநறரர?
(ஆ) (i)

ற்ரதரது தத்துர்கள் றறக்கப்தட்டுள்ப,
அகச்சறன் தத்தும் சரர தறகலக்கு,
கககத்கட
உத்றரரகத்ரா்ககப
ஆட்ரசரா்க்கரறதப்தற்கரண
கரங்கள்
ரக ன்தகத்ம்;

(ii)

அகச்சறதள் கண தறககப கறக்கறன்ந
தத்துர்ககப, கத்றசரகனகபறல் றனவு
கறன்ந தத்துர்கலக்கரண தற்நறடங்கலக்கு
றறப்தற்கு டடிக்கக ரற்தகரள்ரர
ன்தகத்ம்

அரா் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ) இன்ரநல், ன்?

asked the Minister of Health:
(a)

Is he aware that (i)

(ii)

(b)

(c)

a number of rural hospitals across the
country have been closed down due to the
absence of doctors; and
postgraduate doctors have been appointed
to certain posts of the Ministry of Health at
a time a shortage of doctors exists in
hospitals?

Will he inform this House (i) the reasons for not recruiting a group of
qualified officials for the other posts of the
Ministry for which doctors have been
appointed by now; and
(ii) whether action will be taken to appoint the
group of doctors who are holding other
posts in the Ministry to fill the existing
vacancies of doctors in hospitals?
If not, why ?

(ඇ) ඳළන ශන නඟී

ගරු අකි විරාජ් කාන්යලවේ මශතා

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථහනහඹකතුභිය,ශෞඛ්ය අභහතයහංලශේ  ියරතර දයන
වදයරු 104 ශදශනක් ඉන්නහ අශප් යශට් ජන ගවනශඹන්
රක්ඹකට ඉන්ශන් වදයරු 71 ශදනහයි වදයරුන්ශ
හි ඹක් තිපශඵද්ීන, ශෞඛ්ය අභහතයහංලශේ  ියර තර දයන
වදයරු 104 ශදශනක් ඉන්නහ
ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඒ හශ භ භහ දන්නහ ියධිඹට ශෞඛ්ය
අභහතයතුභහ ශල්කම්තුභහට ියශඹෝගඹක් දුන්නහ ශම් රභහණඹ
සිඹඹට 50ියන් අඩු කයන්න ියඹරහ නමු්  ශම් න තුරු ඒ අඩු
ියරීභ කයරහ නළවළ ශෞඛ්ය අභහතයතුභහ ියශඹෝගඹක් ීනරහ
තිපශඹද්ීන්  ඒ රභහණඹ අඩු කයරහ නළ් ශ්  ඇයි? ඳරිඳහරන
කටයුතු කයන්න ශම් තයම් පිරික් ඇයි ශෞඛ්ය අභහතයහංලශේ 
යහශගන ඉන්ශන්?

ගරු ිත් දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake )

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ශෞඛ්ය අභහතයහංලඹ ඹටශ් 
නළශ නහිය රශද්ලඹ ඇතුළු ඒ රශද්ලර ශෞඛ්ය භධයසථහන
140ක් ඳභණ තිපබුණහ යුද්ධඹ අන් කරභ්  එක්කභ හ දභහ
තිපබුණු ඒ සිඹල්රටභ අපි වදයරුන් රඵහ දුන්නහ ඉතිපන් ශම්
භන්්රීතුභහ ියඹන වදයරුන් ඹම් ියසි යහජකහරිඹක ශඹීන
සිටිනහ නම්, අලය යහජකහරිඹක තභයි ඔවුන් ශඹීන සිටින්ශන්
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එභ වදයරුන් ියහ අශනකු්  ශයෝවල්ර වදය හි ඹක්
ඇතිප න්ශන් නළවළ යජශේ  වදය ියරධහරින්ශ ංගභඹ,
යහජකහරි අලයතහ භත තභයි ඔවුන් රඵහ ීනරහ තිපශඵන්ශන්
ශෞඛ්ය අභහතයහංලඹට යජශේ  වදය ියරධහරින්ශ ශේඹ් 
ියරධහරිභඹ කටයුතුරීන අලය නහ අනලය ශර
වදයරුන් එශවභ ශේශේ  ශඹ දරහ නළවළ
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ීනරහ තිපශඵනහ වදයරු ඉදිරිඳ්  ශරහ ලරය වදයරු
වළටිඹට පුහුණු ශන්න ඕනෆ අපි වදයරුන්ට ඒ වහ අලය
ඳවසුකම් රඵහ ීනරහ තිපශඵනහ ඒ වදයරුන්ශ හි ඹ තභයි
ශම් ශඳෝයටභ ඇතිප ශන්න ශවේතු පිට යටින් වදයරු
ශගන්රහ ශම් ළ් කම් කයන්න ගිශඹ ් , ඒක වරිඹන ශදඹක්
ශන ශයි

ගරු අකි විරාජ් කාන්යලවේ මශතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(Mr. Speaker)

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ශක ටින්භ ියඹනහ නම් ශෞඛ්ය
ශේහ අධයක් ජනයහල්ශ පිබඳගළනීශම් ියරධහරිඹහ ලශඹන්
ඉන්ශන්් 
වදයයශඹක්
ජනගවනශඹන්
රක්ඹකට
වදයරු 71 ශදනහයි ඉන්ශන් අඳට හර්තහ ශරහ තිපශඵන
කරුණු අනු ශඵ ශවෝ ශයෝවල්ර වදයරුන්ශ හි ඹක්
තිපශඵනහ භහ එක උදහවයණඹක් ලශඹන් ියඹන්නම් කයහපිටිඹ
ශයෝවශල් ශභහ වදිසි අනතුරු අංලශේ  දළ ම ් කහය ඒකකශේ 
ඇන් වතයයි තිපශඵන්ශන් එතළන වදයරුන් වතය ශදශනක්
ඉන්නහ ඇන් වතයයි තිපශඵන්ශන්, ශභහ ියශලේඥ වදයරුන්
වතය ශදශනක් එතළන ඉන්නහ ඒ ියහ ශම් ම්ඵන්ධ
කශභනහකයණඹක් ියරීභට අලය කටයුතු කයන්ශන්ද ියඹරහ භහ
ඔඵතුභහශගන් අවනහ

ගරු ිත් දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, වදයරුන්ශ සථහන භහරුකරම්
යජශේ  වදය ියරධහරි ංගභශඹන් ශකශයන ත් තීභඹ දළනුම්
ීනභක් අනු තභයි ශකශයන්ශන් ඒශකන් අශප් අභහතයහංලඹට
ශර කු ඵරඳෆභකු්  නළවළ ඒ ියහ අශප් අභහතයහංලශේ  හිතුභතඹට
වදයරුන් ශේශේ  ශඹ දන්න ඵළවළ ඒ ංගභශේ 
ක්රභශ දඹක් තිපශඵනහ ඒ අනු තභයි වදයරුන් ශේහ
සථහනරට ශඹ මු කයන්ශන් තමුන්නහන්ශේ ඔශව භ ිය හට
කයහපිටිඹ ශයෝවරට ළයදි ියධිඹට -අනලය ියධිඹට -ඳ්  ියරීම්
කයරහ නළවළ

ගරු අකි විරාජ් කාන්යලවේ මශතා

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු ියශඹෝජය ඇභතිපතුභිය, කයහපිටිඹ ශභහ හට්ටුශ
වදයරු වතය ශදශනක් තිපඹන්න පුළුන්ද?
ගරු කථහනහඹකතුභිය, භශ තුන්ළිය අතුරු රලසනඹ භභ මීට
ශඳය්  ියශඹෝජය ඇභතිපතුභහශගන් ඇහුහ, වතදඹ ළ් කම්රට heart surgeries - අදහශ තිපශඵන waiting list එක ගළන ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් ශම් න ශතක් කයරහ තිපශඵන්ශන් ශභ නහද?

(சதரரகர் அர்கள்)

රලසන අංක 10 -3164/12'-(1), ගරු ඳහයටත ශතයප්ශඳරුභ
භවතහ

ගරු ඳාිත මතලරප්මඳරුම මශතා
(ரண்தைறகு தரலி தப்ததத)

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඒ රලසනඹ භභ අවනහ

ගරු ඉ්දදික බණ්ඩාරනායක මශතා (ඳෂාත් ඳාන ශා
ඳෂාත් වභා නිමයෝජය අමාතයතුමා

(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க - உள்லரட்சற, ரகர
சகதகள் தறற அகச்சர்)

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of
Local Government and Provincial Councils)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භභ ඳශහ්  ඳහරන වහ ඳශහ්  බහ
අභහතයතුභහ ශනුශන් එභ රලසනඹට පිබඳතුරු ීනභ වහ තිප
ශදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ

ප්රපනය මතු දිනකදී ඉදින්ඳත් කිරීම නිමයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

අේබ්දමගොඩ තානායම : නැලත ඉදිකිරීම

அம்தனரங்தகரகட ரடிவீடு : லள்றர்ரம்
AMBALANGODA REST HOUSE : RECONSTRUCTION

1886/’11
11. ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා

(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඳශහ්  ඳහරන වහ ඳශහ්  බහ අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ - (3):
(අ)

(ආ)

ගරු ිත් දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ශම් වහ ියශලේඥ වදයරු ලරය
වදය ියශලේඥ වළටිඹට පුහුණු ශන්න ඕනෆ ඒ වහ කහරඹක්
ගත ශනහ භවය ියඹන්රට ගත න කහරඹ් , වදය
ියදයහරශඹන් පිට වුණහට ඳසු කළඳ කශ යුතු කහරඹ්  ග් තහභ
ඒක දිග කහරඹක් ියශලේශඹන්භ ශභ ශඹ ම්ඵන්ධශඹන්
ග් ශත ්  ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඉන්ශන් ියශලේඥ වදයරුන් ටික
ශදනයි ඒ වහ ඔවුන්ශ
ම්පර්ණ කහරඹභ කළඳ කයන්න
ඕනෆ එශවභ අඹ ිමහි ශන්න කහරඹක් ඹනහ නමු්  දළන්
කුගඩු අංලශේ  ශඳෝයටභක් නළවළ ඒ කටයුතු කය ශගන ඹනහ
අභහතයහංලඹ වළටිඹට අපි වතදඹ ශයෝග අංලඹට්  අලය ශද්ල්

ගහල්ර දිසත්රික්කශේ , අම්ඵරන්ශග ඩ තහනහඹභට අඹ් 
ශග ඩනළගියට කඩහ දභහ ඹබඳ ඉදිියරීභට මුල්ගල් තඵහ ර්
ශදකකට ළ ම කහරඹක් ගත කර ඇත් , ශම් දක්හ එභ
ඉදිියරීම් කටයුතු ආයම්බකය ශන භළතිප ඵ එතුභහ
දන්ශනහිද?
(i)

එභ තහනහඹභ නළත ඉදිියරීශම් කටයුතු අතයභග
නතහ දළමීභට ශවේතු කශර්ද;

(ii)

එභ ඉදිියරීභ වහ රතිපඳහදන ශන්කය තිපශේද;

(iii)

එශේ නම්, ශන් කය ඇතිප මුදර ශක ඳභණද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ)

(i)

අම්ඵරන්ශග ඩ නගය බහ තු ශභභ
ශග ඩනළගියට කඩහ දළමීභට රුහුණු ංචහයක
කහර්ඹහරඹට ඵරඹ හිමි  පශේ  ශකශේද;

(ii)

එභ ඉදිියරීම් කටයුතු නළත ආයම්බ කයන්ශන්ද;

(iii)

එශේ නම්, එභ දිනඹ කදහද;

ඹන්න්  එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඈ) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?

ඳහර්යටශම්න්තු

361
[ගරු බුද්ධික ඳතිපයණ භවතහ]

362

ගරු ඉ්දදික බණ්ඩාරනායක මශතා

(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க)

உள்லரட்சற, ரகர சகதகள் அகச்சகக் ரகட்ட
றணர:
(அ)

கரலி ரட்டத்றன்
அம்தனரங்தகரகட ரடி
வீட்டுக்குச் தசரந்ரண கட்டிடங்ககப உகடத்
கற்நற லப றர்ரறப்தற்கரக அடிக்கல் ரட்டப்தட்டு
இண்டு
தடங்கலக்கு
ரல்
கடந்றதந்தும்,
இற்கநக
ரற்தடி
றர்ரப்
தறகள்
ஆம்தறக்கப் தடறல்கன ன்தக அர் அநறரர?

(ஆ) (i)

ரற்தடி ரடிவீட்டிகண லப றர்ரறக்கும்
தறகள் இகடடுறல் றதத்ப்தட்டகக்கரண
கரம் ரதன்தகத்ம்,

(ii)

ரற்தடி
றர்ரப்
தறகலக்கு
றற
ற்தரடுகள் எதுக்கப்தட்டுள்பர ன்தகத்ம்,

(iii)

ஆதணறல், எதுக்கப்தட்டுள்ப
ரதன்தகத்ம்,

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඳශහ්  ඳහරන වහ ඳශහ්  බහ
අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ ඒ රලසනඹට පිබඳතුරු ශදනහ
(අ)
(ආ)

(ඇ)

ඔ
(i)

රුහුණු ංචහයක කහර්ඹහංලඹ භඟින් 2009 ජයට 28
දින මුල් ගර තඵහ ආයම්බ කශ අම්ඵරන්ශග ඩ
තහනහඹම් ශග ඩනළඟිල්ශල් ළඩ කටයුතු මරය
රතිපඳහදන ශන රළබීභ භත අතයභ නතය කර ඇත

(ii)

නළත

(iii)

ඳළන ශන නඟී

(i)

නහගරික ංර්ධන අධිකහරිශේ  ළඩ ඵරන
බහඳතිපශ
2008 03 28 දිනළතිප යටපිඹ භඟින්
අම්ඵරන්ශග ඩ තහනහඹභ රතිපංසකයණඹ ියරීභ,
ඳ් හ ශගන ඹහභ වහ නඩ් තු ියරීභ පිණි දකුණු
ඳශහ්  බහ ශත ඳළරීභට එභ ආඹතනශේ 
කශභනහකයණ රැසකරශම්ීන තීයණඹ කය ඇතිප ඵ
ගරු රධහන අභහතයතුභහ ශත දළනුම් ීන ඇත ඒ
අනු එහි කශභනහකහරි් ශේ  අයිතිපඹ තදුයට් 
නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ තු තඵහ ගළනීශම්
අයමුණින් ගිියසුභක් අ් න් ියරීභට ඹට් 
2008 06 09 දින එහි කහයික බුක්තිපඹ දකුණු ඳශහ් 
බහශ
රුහුණු කහර්ඹහංලඹ ශත නහගරික
ංර්ධන අධිකහරිඹ ියසින් ඳයහ ඇත

(ii)

රුහුණු ංචහයක කහර්ඹහංලඹට ඳයහ ගන්නහ රද
අම්ඵරන්ශග ඩ තහනහඹභ නළත දකුණු ඳශහ් 
අභහතය භණ්ඩර තීයණ අංක 608:5 අනු රුහුණු
ංචහයක
කහර්ඹහංලඹ
ියසින්
නළත
අම්ඵරන්ශග ඩ නගය බහ ශත ඳයහ ීනභට
අනුභත කය ඇත ඒ අනු අම්ඵරන්ශග ඩ නගය
බහ ියසින් නළත ශටන්ඩර් කළහ සුදුසු
ආශඹෝජකඹකු ශතෝයහශගන ඇතිප අතය ඉදිරි
කටයුතු සිදු ියරීභට ියඹමිත ඇත

(iii)

ගිියසුම් අ් න් කශ වහභ

தத்தரகக

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ) (i)

அம்தனரங்தகரகட க சகதக்கு தசரந்ரண
ரற்தடி கட்டிடங்ககப உகடப்தற்கு தகுணு
உல்னரசப்
தறரக்
கரரறரனத்றற்கு
வ்ரத அறகரம் கறகடத்தன்தகத்ம்,

(ii)

ரற்தடி றர்ரப் தறகள் லப ஆம்தறக்
கப்தடுர ன்தகத்ம்,

(iii)

ஆதணறல், அது ப்ரதரதன்தகத்ம்,
இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?

(ஈ)

அர்

இன்ரநல், ன்?

asked the Minister of Local Government and
Provincial Councils:
(a)

(b)

(c)

(d)

Is he aware that although a period of more than
two years have elapsed since the foundation stone
was laid for the reconstruction of the
Ambalangoda Rest House in Galle District after its
buildings had been demolished, the aforesaid
construction work has not yet been commenced?
Will he inform this House (i) of the reasons for stopping the
reconstruction work of the aforesaid rest
house halfway;
(ii) whether allocations have been made for the
aforesaid construction; and
(iii) if so, the amount of money that has been
allocated?
Will he also inform this House (i)

as to how the Ruhunu Tourist Office got
powers to demolish the aforesaid buildings
which belong to the Ambalangoda Urban
Council;

(ii)

whether the aforesaid construction work
will be recommenced; and

(iii)

if so, the date on which it will be done?

If not, why?

(ඈ)

ඳළන ශන නඟී

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භශ ඳශමුන අතුරු රලසනඹ ශභඹයි
ගරු ියශඹෝජය ඇභතිපතුභහ මුයටන්භ වන් කශහ, 2009 ශර්
ශභඹ ඉදි කයන්න මුල් ගල් තිපේඵහ ියඹරහ ඊශ ට ිය හ,
රතිපඳහදන නළවළ ියඹරහ

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

එතුභහ ියඹහපු ශද් නළත නළත ියඹන්න එඳහ ඔඵතුභහශ
අතුරු රලසනඹ අවන්න

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු ියශඹෝජය ඇභතිපතුභහශගන් භහ අවන්න කළභළතිපයි,
රතිපඳහදන නළ් නම් මුල් ගල් තිපඹරහ ළඩ ඳටන් ග් ශ්  ඇයි
ියඹරහ
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ගරු ඉ්දදික බණ්ඩාරනායක මශතා

(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ශම්කට අලය කයන මරය රතිපඳහදන
මුදල් ශක මින් බහශන් ශන් කය නළවළ ියඹහ දන්පු ියහ ඒ
ළඩ කටයුතු නතය කයන්න තීයණඹ කය තිපශඵනහ

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, මුදල් නළවළ ියඹහ මුදල් ශක මිශභන්
ියඹන්න කයටන් මුල් ගර තිපේශේ ඇයි? භභ ගරු ියශඹෝජය
ඇභතිපතුභහශගන් අවන්ශන් එඹයි
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ඹට්  නළත අම්ඵරන්ශග ඩ නගය බහ ශත ඳයහ ීනභට
දකුණු ඳශහ්  අභහතය කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ියසින් අනුභත කය ඇත
රුහුණු ංචහයක කහර්ඹහංලඹ ශම් දක්හ ියඹදම් කයන රද
රුපිඹල් ඳනස රක් වතබඳස වඹදවස ියසිඳවක මුදර
අම්ඵරන්ශග ඩ නගය බහ භඟින් රුහුණු ංචහයක කහර්ඹහංලඹට
ශගකරභට වළියඹහක් ශන භළතිප ඵ අංක අ5/ න/02/05(1) වහ
2012 10 10 දිනළතිප යටපිඹ භඟින් රුහුණු ංචහයක කහර්ඹහංලඹ
ශත දන්හ ඇත අම්ඵරන්ශග ඩ නගය බහ ියසින් තහනහඹම්
භූමිශේ  ශවෝටල් ංකීර්ණඹක් ඉදි ියරීභට අලය කටයුතු සිදු
කයමින් ඳතී ඒ වහ පුද්ගයටක ආශඹෝජකඹන්ශගන් අඹදුම් ඳ් 
කළකරභ වහ පු්  ඳ්  දළන්කරභක්ද ඳශ කය ඇත

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු ඉ්දදික බණ්ඩාරනායක මශතා

දළන්
තුන්ළිය
කථහනහඹකතුභිය?

(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, අපි ශම් ශත යතුරු ගන්ශන් ඳශහ් 
බහශනුයි නළත තහක් ශත යතුරු රඵහ ශගන තභයි ඒ
පිබඳඵ අඳට දන්න්න ශරහ තිපශඵන්ශන්

අතුරු

රලසනඹ

අවන්නද,

ගරු

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශඳ ් ඩක් ඉන්න ඵරන්න

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා

දළන් තුන් න අතුරු රලසනඹ අවන්න

(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අද නයහඹ ඳත්රශේ  භශ රලසන ශදකයි ශන් තිපශඵන්ශන්

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඳශමු න අතුරු රලසනඹ තභයි භභ ශදතහක් ඇහුශ

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඉසයවට රලසන ශදකභ තභයි තිපශඵන්ශන්

කථානායකතුමා
(சதரரகர் அர்கள்)

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා

(Mr. Speaker)

එශවභ අවන්න ඵළවළ තුන් න අතුරු රලසනඹ අවන්න [ඵහධහ
ියරීභක්] දළන් තුන් න අතුරු රලසනඹ අවන්න

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ශව යි ගරු ියශඹෝජය අභහතයතුභිය, දළන් මුදල් රතිපඳහදන
රළබී තිපශඵනහද, ඉදි ියරීම් ආයම්බ කයන ද කදහද ියඹහ භහ
අවනහ

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භශ තුන්ළිය අතුරු රලසනඹ ශභඹයි
දළන් ශභතුභහ ශම් රලසනඹට දුන්න පිබඳතුරු ඔක්ශක භ ළල්ටහයම්
හශ ශට් කථහ මුයටන්භ ගරු ියශඹෝජය ඇභතිපතුභහ ිය හ ල්යට
නළවළයි ියඹරහ දළන් ියඹනහ, ඳණස රක්ඹක් ියඹදම් කය
තිපශඵනහඹ ියඹරහ එතශක ට ඳණස රක්ඹක් ියඹදම් කයන්න
ල්යට තිපබුශණ් ශක ශවන්ද?

ගරු ඉ්දදික බණ්ඩාරනායක මශතා

(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க)

කථානායකතුමා

(The Hon. Indika Bandaranayake)

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රළබී තිපශඵනහද ියඹහ ඇහුහභ ඇතිප
අවන්ශන්

(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

එක රලසනඹයි ශන්

ගරු ඉ්දදික බණ්ඩාරනායක මශතා

(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, රුහුණු ංචහයක කහර්ඹහංලඹට ඳයහ
ගන්නහ රද අම්ඵරන්ශග ඩ තහනහඹභ තිපබුණු භූමිඹ දකුණු ඳශහ් 
අභහතය භණ්ඩර තීයණ අංක 608:5 අනු රුහුණු ංචහයක
කහර්ඹහංලඹ ියසින් ශම් දක්හ දයන රද ියඹදභ අඹ කය ගළනීභට

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ශම්හ මුදයටන් ියතයක් ශන් කයපුහ
ශන ශයි රුහුණු ංචහයක කහර්ඹහංලඹ භඟින් ඒ වහ ියඹදම්
කශ මුදල් ශම්හ මුදයටන් ියතයක් ශන් කයපුහ ශන ශයි,
නඩ් තු කටයුතු ඇතුළු ඒ උදියඹ ඒ කහරඹ තුශීන ියඹදම් කයපු
මුදල් ශම්

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශව යි කඩරහ දභරහ හු ක් කල් ඒ ගළන්  ඵරන්න

ඳහර්යටශම්න්තු

365

2018 මඳොදු රාජය මණ්ඩීයය කරීඩා උමෂ :
වත්කාරකත්ලය

ததரதுனர ரடுகபறன் றகபரட்டு றர
2018 : அதசக உரறக
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asked the Minister of Sports:
(a)

Will he state (i)

the manner in which the amount of money
spent to get the opportunity to host the
Commonwealth Games - 2018 in Sri
Lanka, was obtained; and

(ii)

separately, the items on which the above
expenses were made?

COMMONWEALTH GAMES 2018 : SPONSORSHIP

2133/’11

12. ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(b)

ක්රීඩහ අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ - (3) :
(අ)

(i)

2018 ශඳ දු යහජය භණ්ඩග්ඹ කඩ
ර හ උශශර
ශ්රී රංකහට රඵහ ගළනීභ ශනුශන් ියඹදම් කශ
මුදර ඳඹහ ග්  ආකහයඹ කශර්ද;

(ii)

එකී ියඹදම් සිදු කශ අයිතභඹන් ශන් ශන්
ලශඹන් කශර්ද;

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

ඉවත තය හයටශේ  ් කහයක් ඹ ශ්රී රංකහට
රඵහ ගළනීභ වහ සිදු කශ ියඹදම් ශවේතුශන්
ශභයටට ඳතිප
ර රහබඹක් රළබුශණ්ද;

(ii)

එශේ නම්, එභ ඳතිප
ර රහබ කශර්ද;

(iii)

එභ කඩ
ර හ උශශර ශ්රී රංකහට රඵහ ගළනීභ වහ
කටයුතු කශ කමිටුශ හභහිනකයින් ංඛ්යහ
ශක ඳභණද;

(iv)

එභ එක් එක් හභහිනකඹහශ නභ, තනතුය ව ඒ
වහ ඇතිප සුදුසුකම් ශන් ශන් ලශඹන්
කශර්ද;

(c)

Will he inform this House (i)

whether Sri Lanka has received any benefit
as a result of the expenses made to get the
opportunity to host the aforesaid games in
our country;

(ii)

if so, the benefits gained;

(iii)

the number of members in the Committee
which took action to get the opportunity to
host the aforesaid games in Sri Lanka; and

(iv)

separately, the name, designation and
relevant qualifications of each of the
aforesaid members?

If not, why?

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, එභ රලසනඹට පිබඳතුය ශභශේයි

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

(අ)

(ඇ) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?

(i)

றகபரட்டுத்துகந அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
(அ) (i)

2018 ததரதுனர ரடுகபறன் றகபரட்டு
றரக இனங்கக ததற்தக்தகரள்ற்கரக
தசனறடப்தட்ட
தத்தரகக
வ்றம்
றட்டப்தட்டதன்தகத்ம்;

(ii)

ரற்தடி
தசனவுகள்
ரற்தகரள்பப்தட்ட
றடங்கள் ணறத்ணறரக ரதன்தகத்ம்

ශඳෞද්ගයටක අංලශේ  භළදිව් කරභ ශබෞතිපක වහ
මරයභඹ ලශඹන් අංල ශදකියක් සිදු ියඹ
ශබෞතිපක ශඳෞද්ගයටක අංලශේ  යහඳහරිකයින්,
ඉවශ භට්ටශම් ක්රීඩකයින්, ගහඹනශඹන්, නර්තන
ශිල්පීන්, කරහකරුන්, භහධයකරුන්, වදය
කහර්ඹ භණ්ඩරඹ, ක්රීඩහ ඳරිඳහරකයින්, ඳරිගණක
ියශලේඥයින්, ඵළංකු කරුන්, අඳනඹන
ආනඹනකරුන් වහඹ රඵහ ීන ඇත

அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) (i)

ஆதணறன், கறகடத்
ரக ன்தகத்ம்;

(iii)

ரற்தடி றகபரட்டு றரக இனங்கக
ததற்தக்தகரள்ற்கரக தசனரற்நற குலறன்
அங்கத்ர்
ண்றக்கக
வ்பதன்தகத்ம்;

(iv)

அத்கக

தன்கள்

ரற்தடி எவ்தரத அங்கத்ரறணதும் ததர்,
தற
ற்தம்
அற்கரண
ககககள்
ணறத்ணறர ரக ன்தகத்ம்

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ)

මරයභඹ ලශඹන් තජු මරය වහඹන් ගතව
ියර්භහණ ශේහ, නහතළන් ඳවසුකම්, ගභන්
ඳවසුකම් ව ඳරිගණක, ියදුයට න්ශද්ල ඹන
ශේහ ළඳයීශම්ීන ශන මිශල් ව අඩු මිරට රඵහ ීන
ඇත

ரற்தடி ரதரட்டிறன் அதசக உரறகக
இனங்ககக்கு
ததற்தக்தகரள்ற்கரக
ரற்தகரள்பப்தட்டட தசனறன் கரரக
இந்ரட்டுக்கு
தன்கள்
கறகடத்ணர
ன்தகத்ம்;

(ii)

இன்ரநல், ன்?

මුළු ආශඹෝජනශඹන් ඹම් රතිපලතඹක් යජශඹන්ද
වහ ඉතිපරිඹ ශඳෞද්ගයටක අංලශඹන්ද රතිපඳහදන
ඳඹහ ශගන ඇත

(ii)

රංසු ඳත්රිකහ කස ියරීශම් කහර්ඹශේ  ශඹදුණු
පී එම් සී ශරගසි භහගභ වහ
රුපිඹල් මියටඹන

ත් තිපභඹ ශේඹ
ගුන් ටිකට්ඳ්  වහ
නහතළන් ව අියකු්  ියඹදම්

331,354,502
4,037,988
2,959,072
338,357,562
=========
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ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

ියශලේ ඳර්ශේ ණ කටයුතු වහ
රුපිඹල් මියටඹන
නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ

2,966,786

ද ියල්න් භහගභ

1,313,760

කහරගුණ ියදයහ ශදඳහර්තශම්න්තු

61,000

මුදුණඹ ියරීශම් ියඹදම්

(ආ)

3,064,500
345,757,608
=========

(i)

ඔ

(ii)

2018 ශඳ දු යහජය භණ්ඩරයීඹ ක්රීඩහ උශශර ශ්රී
රංකහට රඵහ ගළනීභ අයමුණු ශක ට රන්සු
ඳත්රිකහක් ඉදිරිඳ්  ියරීශම්ීන ඉවත වන් ියඹදම්
දළරීභට අියහර්ඹශඹන්භ සිදු ශ එභ රන්සු ශ්රී
රංකහට ශන රළබුණු ඵළියන් 2018 ශඳ දු යහජය
භණ්ඩරයීඹ ක්රීඩහ උශශර ශ්රී රංකහශ ඳළළ් කරභට
තිපබ අසථහ අහිමි ියඹ

(iii)

හභහිනක ංඛ්යහ 04ිය

03
04

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔඵතුභහ ඒ කමිටුශ බහඳතිපතුභහද?

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔ , භභ තභයි ඒ කමිටුශ බහඳතිපතුභහ නමු්  ඒශක් මරය
කටයුතු භව ඵළංකු අධිඳතිපතුභහශ රධහන් ශඹන් තභයි සිදු
ශකරුශණ් තයගහයටඹ ංියධහනඹ ියරීශම් කටයු් ත තභයි එහිීන
අපි කශශේ

ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

භහ ශ
තිපශඵන ශම් පු්  ඳ්  යටපිශේ , ඒ කමිටුශ
බහඳතිපතුභහ ියධිඹට වන් කයරහ තිපශඵන්ශන් අින්  ියහ් 
කේයහල් භව් භඹහශ නභ ඒකයි භභ ශම් ියඹන්ශන්

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

නභ

02

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(iv)
01
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ගරු භහින්දහනන්ද
අලු් ගභශ
භළතිපතුභහ
අින්  ියහ් 
කේයහල් භළතිපතුභහ
ගරු නහභල්
යහජඳක් භළතිපතුභහ
ගරු  මරහන්
ශඳශර්යහ භළතිපතුභහ

තනතුය ව සුදුසුකම්
ක්රීඩහ අභහතය
ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු අධිඳතිප
ඳහර්යටශම්න්තු භන්්රී වම්ඵන්ශත ට
ියශද්ල රැියඹහ රර්ධන වහ
සුඵ හධන අභහතයතුභහ
ව ශ යටශඵෝල් ංගභශේ 
බහඳතිප

(ඇ) ඳළන ශන නඟී

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

නළවළ, බහඳතිපතුභහ වළටිඹට භභයි කටයුතු කශශේ එහි මරය
කටයුතු පිබඳඵ බහඳතිප ියධිඹට කටයුතු කශශේ එතුභහ

ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

2011 ර්ශේ  "රංකහීනඳ" ඳත්රඹක ඳශ කයරහ තිපශඵනහ,-

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රලසනඹ, රලසනඹ අවන්න කථහක් කයන්න ඵළවළ

ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ඇභතිපතුභිය, 2018 ශඳ දු යහජය භණ්ඩරයීඹ ක්රීඩහ
උශශශල් රංසු තළබීශම් යටඹියල්රට කීඹක් ළඹ වුණහද ියඹරහ
ඔඵතුභහට ියඹන්න පුළුන්ද?

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඒක ශම් ශරහශ ියඹන්න අභහරුයි ගරු භන්්රීතුභහ

ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රංසු වහ රුපිඹල් මියටඹන 400ක් ියඹරහ තභයි ශම්ශක්
වන් ශරහ තිපශඵන්ශන් අශනක් ියඹදභ අත වළයරහ භභ
ිය ශ

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

භට ශම් ශරහශ
භන්්රීතුභහ

ඒක වරිඹටභ ියඹන්න අභහරුයි ගරු

ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක තභයි භභ අවන්ශන්

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔඹ කීළිය රලසනඹද? ඔඵතුභහ දළන් අතුරු රලසන ශදකක්
ඇහුහ

ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

2018 ශඳ දු යහජය භණ්ඩරයීඹ ක්රීඩහ උශශශල් ංියධහඹක
කමිටුශ බහඳතිප ව භව ඵළංකුශ අධිඳතිප ියඹරහ තභයි වන්
කයරහ තිපශඵන්ශන්

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔඹ ශදළිය අතුරු රලසනඹ ශන්ද ඇහුශ ?
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ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(Mr. Speaker)

නළවළ, ඳශමුළිය අතුරු රලසනඹට ඔඵතුභහ ිය  එකට,-

අහන අතුරු රලසනඹ අවන්න

කථානායකතුමා

ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

නළවළ, නළවළ, එශවභ ඵළවළ

ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එශවභ ඵළවළ ශන්ද?

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

එශවභ ඵළවළශන්

ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශව යි

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
දළන් තුන්ළිය අතුරු රලසනඹ අවන්න

ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

බහඳතිපතුභහ කවුද ියඹරහ ශව ඹහ ගන්න ඵළරුයි භභ ශම්
ද රන්ශන් [ඵහධහ ියරීභක්] ගරු කථහනහඹකතුභිය, ශභතුභහ
ියඹනහ "භභ" ියඹරහ අින්  ියහ්  කේයහල් භව් භඹහ ියඹනහ
එතුභහ ියඹරහ
රංසුශ ගණන කීඹද ඇහුහභ කමිටුශ බහඳතිපතුභහ ඒක
දන්ශන් නළවළ බහඳතිපතුභහ ඒක දළන ගන්න ඕනෆ ශන් එශවභ
නම් භභ ියහ්  කේයහල් භව් භඹහශගන් ඒ ගළන අවන්නම්

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔඹ කී ශිය අතුරු රලසනඹද?

ගරු දයාසින් ජයමවේකර මශතා

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශම්හ අදහශ ඳශමුශිය අතුරු රලසනඹටභ තභයි

(சதரரகர் அர்கள்)

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඔඵතුභහ ියඹන ියහ භභ එශවභ
කයන්නම් 2018 ශඳ දු යහජය භණ්ඩග්ඹ ක්රීඩහ උශශර ශ්රී රංකහට
රඵහ ගළනීභ වහ කටයුතු කශ කමිටුශ හිටපු බහඳතිපතුභහ
ියධිඹට මුදල් ශභඳභණයි ියඹරහ දළන ගන්න ඕනෆ ශන්
බහඳතිපයඹහ දන්නහ ශභඳභණ මුදල් රභහණඹක් ගිඹහ ියඹරහ
අවුරුදු කීඹක් ගිඹ්  ඔඵතුභහට එශවභ අභතක වුණහ ියඹරහ
ියඹන්න ඵළවළ ඔඵතුභහ දක් ඇභතිපයශඹක් ශන් ඒ ියහ
රුපිඹල් මියටඹන 400ක් ශම් රංසුට ගිඹහ ියඹරහ බහඳතිපයඹහ
ියධිඹට ඔඵතුභහ පිබඳගන්නහද?

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු භන්්රීතුභහ, භට වරිඹටභ ංඛ්යහ ියඹන්න අභහරුයි
නමු්  ශම්ක ජහතයන්තය තයගඹකට රංසු ඉදිරිඳ්  ියරීභක්
රශද්ීයඹ ශල්කම් ශක ට්ාහ තයගහයටඹකට ශන ශයි ශම් රංසු
ඉදිරිඳ්  කශශේ ශරෝකශේ  යටල් ියලහර රභහණඹක් නන්දඹ ශදන,
ජහතයන්තය තයගහයටඹක් එළිය ක්රීඩහ තයගඹක් වහ රංසු
ඉදිරිඳ්  ියරීශම්ීන රංසු ඉදිරිඳ්  ියරීභට පිබඳග්  ශකශනක්
ශ ඹන්නට ඕනෆ අපි ඒ වහ ශඹ දහ ග් ශ්  ජහතයන්තය අ් 
දළකීම් තිපශඵන භහගභක් ඒ වහ ඹම් මුදරක් ළඹ කශහ භභ ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් ළඹ  ප සිඹලුභ මුදල් ම්ඵන්ධශඹන් කයටන්,
ඳහර්යටශම්න්තුශ ීන උ් තය ීනරහ තිපශඵනහ
ගරු යිය
කරුණහනහඹක භන්්රීතුභහ භශගන් ඇහුහ ශක ඳභණ මුදරක් ශම්
වහ ළඹ කශහද ියඹන සිඹලු කහයණහ ම්ඵන්ධශඹන් අපි
උ් තය ීනරහ තිපශඵනහ

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

මුදල් ළඹ කයන ියට ඳහර්යටශම්න්තුට හර්තහ කයනහ නම්,
ශම් හශ ියසි රලසනඹක් ඇතිප ශන්ශන් නළවළ

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භහන්න ගරු යිය කරුණහනහඹක
භන්්රීතුභහශ
රලසනශේ ීන ශම් සිඹලුභ කරුණු පිබඳඵ
ඳහර්යටශම්න්තුට හර්තහ කශහ ශභතුභහ භශගන් ශම් පිබඳඵ
ශනභ රලසනඹක් ඇහුහ නම් භට පිබඳතුරු ශදන්න තිපබුණහ

ගරු මහි්දදාන්දද අලුත්ගමමේ මශතා

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

නළවළ, ශම් ශදශිය අතුරු රලසනඹ ගරු භන්්රීතුභහ, භභ
ඔඵතුභහට ඳළවළදියටභ ිය හ ශම් කමිටුශ මරය කටයුතු
ම්ඵන්ධශඹන් සිටිශේ  ියහ්  කේයහල් භව් භඹහ ියඹරහ එතුභහ
තභයි ඒ සිඹලු කටයුතු කශශේ ඔඵතුභහ රලසනඹක් වළටිඹට රංසුශ
ගණන ියතයක් ඇහුහ නම් භභ ඒ රලසනඹට අද උ් තයඹ ශදනහ
ඔඵතුභහ භශගන් අවන්ශන් අවුරුදු 2කට ශඳය වුණ සිද්ධිඹක් ගළන
ඔඵතුභහ භශගන් ශම් පිබඳඵ ශනභ රලසනඹක් ඇහුශ ් , -ඕනෆ
නම්- ඔඵතුභහට ශනභ ඳහර්යටශම්න්තුශ ීන පිබඳතුයක් ශදන්නම්
දළන් අහන අතුරු රලසනඹ අවන්න

ශ්රී ාකා ලරාය අධිකාන්ය : ලගමේ

இனங்ககத் துகநதொக அறகரசகத: ததரதப்தைகள்
SRI LANKA PORTS AUTHORITY : LIABILITIES

2191/’11
13. ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

යහඹ වහ භවහභහර්ග අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ- (2) :
(අ)

(i)

ශ්රී රංකහ යහඹ අධිකහරිශේ  භසත ගකීම්
රභහණඹ එක් එක් යහඹ අනු කශර්ද;
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(ii)

යහඹ අධිකහරිඹ ියසින් ඇඳකරම් ව ඵළංකු ඇඳ
රඵහදුන් ශවෝ ඔවුන් ියසින් රඵහ ශන ග්  ණඹ
වහ ගකීභ බහයග්  අසථහ කශර්ද;

(இ)

2011ஆம்
ஆண்டு
தொல்
இற்கநகரண
இனங்ககத் துகநதொக அறகரசகதறன் ரநற
இனரதத்கத்ம் அர் குநறப்தறடுரர?

(iii)

ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ආඹතනඹ භ එශ ග ගිියසුභ
ඉවත (අ)(i)හි ීන ඇතිප ගකීම් වහ ඇතුශ්  කය
තිපශේද;

(ஈ)

இன்ரநல், ன்?

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ)

(i)

දියින පුයහ යහඹ අධිකහරිඹට අඹ්  ශවෝ යහඹ
අධිකහරිඹ ශත ඳයහ ඇතිප ඉඩම් රභහණඹ
ශක ඳභණද;

(ii)

ශක ශම දිසත්රික්කඹ තුශ පිහිටි යහඹ අධිකහරිඹට
අඹ්  ඉඩම් එභ ඉඩම්ර රභහණඹන්ද භ ශන්
ශන් ලශඹන් කශර්ද;

(iii)

ශ්රී රංකහ යහඹ අධිකහරිඹ වහ ශන් කය ඇතිප
ඉඩම්ර සිදුකයමින් තිපශඵන ක්රිඹහකහයකම්
කශර්ද;

(iv)

යහඹ අධිකහරිඹ ියසින් නඩ් තු ියරීභ වහ මුදල්
ියඹදම් දයන ඉඩම් ශවෝ ශග ඩනළගියට හිත ඉඩම්
කශර්ද;

asked the Minister of Ports and Highways:
(a)

(b)

Will he inform this House (i)

the total liability of Ports Authority of Sri
Lanka on per port basis;

(ii)

the instances where the Ports Authority has
given guarantees, bank guarantees or
undertaken liabilities for loans not taken by
them; and

(iii)

whether the undertaking given to Sri Lanka
Cricket is highlighted within the liabilities
given in (a) (i) above?

Will he state (i)

the extent of lands in the country owned by
the Ports Authority or vested in the Ports
Authority;

(ii)

the lands in the Colombo District owned by
the Ports Authority along with the extent
separately;

(iii)

the activities that are being done on the
allocated or erected lands of the Ports
Authority; and

(iv)

the lands or lands with buildings that the
Ports Authority expends money for
maintenance?

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ඇ) 2011 ර්ශේ  සිට ශම් දක්හ  ප කහරඹ තුශ ශ්රී රංකහ යහඹ
අධිකහරිඹ රළබ ශුද්ධ රහබඹ ශක ඳභණද ඹන්න්  එතුභහ
වන් කයන්ශනහිද?
(ඈ) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?
துகநதொகங்கள், தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் ரகட்ட
றணர:
(அ) (i)

இனங்ககத்
துகநதொக
அறகரசகதறன்
ததரதப்தைகள் எவ்தரத துகநதொகத்துக்குரக
ணறத்ணறரகவும்;

(ii)

துகநதொக அறகரசகத ங்கபரல் ததநப்தடர
கடதக்கரக உத்ரம் தகரடுத் அல்னது
ங்கற
உத்ரம்
தகரடுத்
அல்னது
ததரதப்தைககப கறக்கும் சந்ர்ப்தங்ககபத்ம்;

(c)

Will he also state the net profit of the Ports
Authority of Sri Lanka for the year 2011 to date ?

(d)

If not, why?

(iii) (அ) (i) இல் குநறப்தறடப்தட்ட ததரதப்தைகபறல்
இனங்கக கறரறக்தகட் சகதக்கு ங்கப்தட்ட
ததரதப்தைகள்
சறநப்தரக
கூநப்தட்டுள்பர
ன்தகத்ம்

ගරු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතා (ලරාය ශා මශාමාර්ග
අමාතයතුමා

அர் இச்சகதக்குத் தரறறப்தரர?

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports
and Highways)

(ஆ) (i)

(ii)

ரட்டில்
துகநதொக
அறகரசகதக்குச்
தசரந்ரண அல்னது துகநதொக அறகரசகதக்கு
உரறத்ரண றனங்கபறன் றஸ்லத்கத்ம்;
தகரலம்தை
ரட்டத்றல்
துகநதொக
அறகரசகதக்குச் தசரந்ரண றனங்கபறன்
றஸ்லத்கத் ணறத்ணறரகவும்;

(iii)

துகநதொக அறகரசகதறன் எதுக்கப்தட்டுள்ப
அல்னது
றதப்தட்டுள்ப
றனங்கபறல்
ரற்தகரள்பப்தடும் தசற்தரடுககபத்ம்;

(iv)

துகநதொக அறகரசகத தரரறப்தைக்கரக தசனவு
தசய்த்ம் றனங்கள் அல்னது கட்டிடங்ககபக்
தகரண்ட றனங்ககபத்ம்

அர் கூதரர?

(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண - துகநதொகங்கள்,
தடுஞ்சரகனகள் அகச்சர்)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, එභ රලසනඹට පිබඳතුය ශභශේයි
(අ)

(i)
ජංගභ වහ ජංගභ ශන න ගකීම්

ියසතය
ශක ශම
යහඹ (රු)
ජංගභ
වහ
ජංගභ
ශන න
ගකීම්

135,217,363,
257 (දවතුන්
දවස ඳන්සිඹ
ියසිඑක් ශකෝටි
වළ් තෆතුන්
රක් වළට
තුන්දවස
ශදසිඹ ඳනස
වතයි)

2011
ත්රිකුණහභර
ඹ යහඹ
(රු)
179,692,2
84 (දහව් 
ශකෝටි අනු
වඹ රක්
අන
ශදදවස
ශදසිඹ අස
වතයයි)

ගහල්ර
යහඹ
(රු)
211,733,2
23 (ියසි
එක්
ශකෝටි
දහව් 
රක් තිපස
තුන් දවස
ශදසිඹ
ියසි තුනයි)

එකතු (රු)
135,608,788,
764 (දවතුන්
දවස ඳන්සිඹ
වළට ශකෝටි
අස ව්  රක්
අස අටදවස
ව් සිඹ වළට
වතයයි )

ඳහර්යටශම්න්තු
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(ii)

(iii)

ශ්රී රංකහ යඹ අධිකහරිඹ සරිඹළ ජහතයන්තය
ක්රිකට්
ක්රීඩහංගනඹ
ඉදිියරීම්
ශනුශන්
වම්ඵන්ශත ට යහඹ ංර්ධන යහඳතතිප
ශක න්ත්රහ් තු වහ ියචරය ියශඹෝගඹක් ියකු් 
කයන රදි ශභභඟින් ශක න්ත්රහ් කරු වහ
තහකහයටක ගකීභක් ඇතිප කය ඇත ශභභ
ගකීශභන් ශක ටක් ශ්රී රංකහ ක්රිකට් ආඹතනඹ
ියසින් ඳඹන රද මුදල්යටන් දළනටභ්  පිඹහ
ඇත
නළත

(ආ) (i)

යහඹ
1
2
3
4
5
6
7

ශක ශම යහඹ
ත්රිකුණහභරඹ යහඹ
ඔලුියල් යහඹ
ගහල්ර යහඹ
වම්ඵන්ශත ට යහඹ ආශ්රිත
ඉඩම්
ශන් 
එකතු (7=1+2+3+4+5+6)

ඉඩම් රභහණඹ
අක්කය
522
5108
175
94
2728
110
8737

ඇමුණුභ

(ii)

අදහශ ශත යතුරු ඇමුණුශභහි දක්හ ඇත ඇමුණුභ
වභාගත* කයමි

(iii)

සිඹලුභ ඉඩම් ම්ඵන්ධශඹන් ියසතයඹක්
තිපශඵනහ ියඹන්නට ීනර්ඝ කහරඹක් ඹනහ භහ
එඹ වභාගත* කයනහ

(iv)

යහඹ අධිකහරිඹ තු සිඹලුභ ඉඩම් වහ ශද්ඳශ
නඩ් තු ියරීභ වහ ආයක්හ ියරීභ වහ යහඹ
අධිකහරිඹ කටයුතු කයනු රඵයි

(ඇ)
කාය

ශුද්ධ ාභය(රු.මිියන

මලනත් කරුු

2011 ර්ඹ

583

ඵදු වහ ියශද්ල
ියියභඹ රළබීම්/
ඳහඩු ඳසු ශුද්ධ
රහබඹ
ඵදු වහ ියශද්ල
ියියභඹ රළබීම්/
ඳහඩු ශඳය
රහබඹ

2012 ජිය දක්හ 7,213

(ඈ) ඳළන ශන නඟී
*වභාමේවය මත තබන ද ඇමුුම:

சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்தை :
Annex tabled:
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* වභාමේවය මත තබන ද මල්ඛනය:

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட ஆம் :

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

* Document tabled:
ඳෆයටශග ඩ ඉඩභ ශ්රී රංකහ යහඹ අධිකහරිශේ 
භධයසථහනඹක් ඳ් හශගන ඹහභට බහියතහ කය ඇත
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(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඵවළු

ශභශවයුම්

ශ්රී රංකහ යහඹ අධිකහරිශේ  ශඹෝිනත ඳරිඳහරන ශග ඩනළඟිල්ර ඉදිියරීම්
වහ කළනල් අංගනඹ ශන් කය ඇත
ිය ඳහශර් පිහිටි ඉඩභ යහඹ අධිකහරිශේ  ඉංිනශන්රු ශක ට්ාහඹ භඟින්
ගඵඩහ ද්රය සුයක්ෂිත තළබීභ වහ ශඹ දහ ඇත
ශක ශම 02 ශභෝගන් ඳහශර් පිහිටි ඉඩභ යහඹ ශේකඹන් වහ ියර
ියහ ඉදි ියරීභ වහ ශන් කය ඇත
ශේශර් ළ අට ඉඩම් යහජය ආයක්ක වහ ංර්ධන අභහතයහංලඹ භ
එක් ංචහයක කරහඳඹක් ඇතිප ියරීභ වහ යහඳතතිප
ගණනහක්
ආයම්බ ියරීභට ියඹමිත ඇත
භවය ගල්ර ඳරිරඹ නළ අලු් ළ මඹහ ියරීභ ම්ඵන්ධ ආඹතනඹකට
අංගනඹක් ඉදිියරීභ දවහ රඵහ ීනභට ියඹමිතඹ
ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික්කශේ  පිහිටි ඉඩම් ශක ටස ියහිඳඹක් යහඹ ආශ්රිත
කර්භහන්ත ියහිඳඹක් දවහ ඵදු ලශඹන් රඵහ ීන ඇත ඉතිපරි ඉඩම්
ශක ටස
වහ
ආශඹෝජන කළහ ඇත ඉඩම්
ශක ටස ියහිඳඹක අනය
ඳදිංචිකරුන් රැඳී සිටීයි
ඔලුියල් යහඹ ආශ්රිත ඉඩම් ඔලුියල් යහඹ ඉදිියරීම් වහ යහඹ ංර්ධන
කටයුතු වහ ශඹ දහ ශගන ඇත
ගහල්ර යහඹ ආශ්රිත ඉඩම් ඉදිරි ංර්ධන කටයුතු වහ ව ංර්ධන
ළරළසභට අනු ඳරිය හිතකහමී ංර්ධනඹක් වහ ශඹ දහ ගළනීභට
ියඹමිතඹ
භහගම්පුය භහින්ද යහජඳක් යහඹ ආශ්රිත ඉඩම් යහඹ කටයුතු වහ ඉදිරි
ංර්ධන කටයුතු වහ ශඹ දහ ගළනීභට ියඹමිතඹ
කන්කන්තුශර් වහ ශප්දුරුතුඩු යහඹන් ආශ්රිත ඉඩම් යහඹ කටයුතු වහ
ඉදිරි ංර්ධන කටයුතු වහ ශඹ දහ ගළනීභට ියඹමිතඹ

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇභතිපතුභිය, ඔඵතුභහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අ වරුහදහ
උ් තයඹක් දුන්නහ භශ ඳශමුන අතුරු රලසනඹ ශභඹයි ඔඵතුභහ
ිය හ, container movements අනු ආදහඹශම් ර්ධනඹක්
තිපශඵනහඹ ියඹහ 2012 ර්ශේ  ශන ළම්ඵර් භහඹ, ශදළම්ඵර්
භහඹ ව 2013 ජනහරි භහඹ න ියට සිඹඹට 2 1ක් ඊට ශඳය
අවුරුද්දට ඩහ ආදහඹභ අඩු ශරහ තිපශඵනහ ඔඵතුභහ වන්
කශහ, හර්තහගත ළ ම කරභක් තිපශඵනහඹ ියඹහ ඒ අසථහශ ීන
ියසතය භහ ශ ශන තිපබුණු ියයි ඇභතිපතුභිය, අතුරු රලසන
අවන්න ඵළරි වුශණ් ඔඵතුභහ ද් ත ීනරහ තිපබුශණ් 2011 ර්ඹටයි
2012 ර්ශේ  ආදහඹභ අඩු ශරහ තිපශඵනහ ශම් ම්ඵන්ධ
ඇභතිපතුභහ ලශඹන් ඔඵතුභහ ශභ නහද කයන්ශන්?

ගරු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතා

ඇභතිපතුභිය, ඔඵතුභහ පිබඳතුය බහගත කශහභ ශගදය ගිහින්
ඒක ියලසශල්ණඹ කයරහ තභයි අතුරු රලසන අවන්න පුළුන්
න්ශන්
අද ඔඵතුභහශගන් ශම් රලසනඹ අවන්ශන් ඔඵතුභහ ියඹ බහය
ඇභතිපයඹහ වළටිඹටයි යහශේ  බහඳතිප කළ ප අසථහශ ීන අඳ
අවපු රලසනරට එතුභහ උ් තය ශදන ශක ට ඔඵතුභහ ඵරහ ශගන
හිටිඹහ ඒ ීන තිපශඵන ගිණුම් වරිද? ඒශක් මරයභඹ ශක ට මුදල්
අභහතයහංලඹට ඵහය ීන තිපශඵනහ යහඹ අධිකහරිශේ  - Ports
Authority එශක්- අරහබඹ, වම්ඵන්ශත ට යහශේ  තිපශඵන
ියඹදභ්  එක්ක ග් තහට ඳසශේ මියටඹන 3,800යි ඇයි ශම්හ
න් කයන්ශන්, ගරු ඇභතිපතුභිය?

ගරු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, -

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔඵතුභහට ශම්ක ඵහය ීන නළවළ

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ියසතය නළතිප රලසනඹ අවන්න රලසනඹ අවන්න, එතශක ට
එතුභහට පිබඳතුරු ශදන්න පුළුන්

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ශම් රලසන චන ශදශකන්, තුශනන්
අවන්න ගිශඹ ්  අපි රලසන අවරහ ළඩක් නළවළ

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

එශවභ නම් ශභතළන තිපශඵන ක්රභශ දඹන් ශනස කයන්න
ඕනෆ

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවපලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Standing Orders ශනස කයන්න ශනහ

(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, යිය කරුණහනහඹක භන්්රීතුභහ
රලසනශේ  (ඇ) ශක ටශන් ියතයයි අශප් ශුද්ධ රහබඹ ව ඳහඩු
ගළන අවරහ තිපශඵන්ශන් මුළු රලසනශඹන්භ අවරහ තිපශඵන්ශන්
යහඹ අධිකහරිඹ තු ඉඩම් ව ශද්ශඳ ශ ම්ඵන්ධයි එදහ
ඔඵතුභහ ඇස රලසනරට අපි පිබඳතුරු ළඳයුහ ය 5කීන අශප්
ර්ධනඹ, ඒ හශ භ 2012 ර්ශේ ීන රළබ රහබඹ ම්ඵන්ධශඹන්
අපි ඔඵතුභහට කරුණු ඉදිරිඳ්  කශහ ත්  රලසනඹක් අවනහ නම්
භට ඒකට උ් තය ශදන්න පුළුන්

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු යිය කරුණහනහඹක භන්්රීතුභහ, තමුන්නහන්ශේට ඕනෆ
ියධිඹට ඵළවළ ශන් ශම්ක කයන්න එශවභ නම් ශම් ගළන හකච්නහ
කයරහ අඳ ශම් සථහය ියශඹෝග ශනස කයශගන එශවභ කයමු
ඔඹ ඔක්ශක භ ියසතය ියඹන ශක ට පිබඳතුරු ශදන එක්ශකනහට් 
ඳළටශරනහ ඒ ියහ තභන්ට දළන ගන්න ඕනෆ ශද් ශකටිශඹන්,
තජු අවන්න
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ඳහර්යටශම්න්තු

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

ගරු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

සථහය ියශඹෝග අනු -

ශදිය වහමුදුරුශන්! ශුද්ධ රහබඹ ගළන තභයි දළන් ිය ශ

ගරු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතා

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

රලසනඹ අවන්න රලසනඹ අවනහ ශනුට ජහතක කථහ ියඹන
එක න් න්න ියඹරහයි ියඹන්ශන්

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එදහ භහ රලසන ඇහුශ නළ් ශ්  රහබඹක් තිපබුණහඹ ියඹරහ ිය ප
ියහයි ඳසශේ තභයි ශඳශනන්ශන් රහබඹ මරය ියඹදම්
ශනුශන් ම්පර්ණශඹන්භ මුදල් අභහතයහංලඹට ශන් කශහඹ
ියඹරහ

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇභතිපතුභහ, පිබඳතුරු ශදන ශක ට ියසතය කයන්ශන් නළතිප
ශකටිශඹන් පිබඳතුරු ශදන්න එතශක ට එතුභහට අසථහ
තිපශඵනහ, ත රලසන අවන්න

ගරු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භහ ශඵ ශව භ ඳළවළදියට එතුභහට
රහබඹ ගළන ිය හ එතුභහට භහ ීනපු එක - [ඵහධහ ියරීභක්] භහ
ඳහර්යටශම්න්තුට ඉදිරිඳ්  කයරහ තිපශඵන ංඛ්යහ ශල්ඛ්න ළරැදි
නම් -

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අඳ ශභෝඩශඹෝ ලශඹන් රකන්න එඳහ
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(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண)

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශුද්ධ රහබඹ ියඹන්ශන්? එතළන ීනරහ තිපශඵන්ශන් operating
profit එක ඔඵතුභන්රහ අඳ්  එක්ක ගිණුම් ම්ඵන්ධශඹන්
ශල්රම් කයන්න එඳහ

ගරු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena) \

ශම් ශත යතුරු ශදන්නම්, ශගදය අයශගන ඹන්න භභ ආඳසු
ශම් ගළන ියඹන්නම් ගරු කථහනහඹකතුභිය

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

භහ හිතන වළටිඹට හද කයන්න තිපශඵන්ශන් ශභතළන
ශන ශයි ඒකට අදහශ කමිටුක් තිපශඵනහ ඒ කමිටුට ඹන්න

ගරු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

උඳශද්ලක කහයක බහට එන්න, භන්්රීතුභහ

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භට ියඹන්න ශක යි උඳශද්ලක කහයක බහටද ියඹරහ

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතා

ඒක ශ ඹහ ගන්න ඔඵතුභහ

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண)

ඉතිපන් අවශගන ඉන්ශන් නළවළ ශන් [ඵහධහ ියරීම්]
ශභතුභහශගන් ණඹ අයශගන හශගයි වරිඹට කථහ කයන්ශන් භහ ීන
තිපශඵන ංඛ්යහ ශල්ඛ්න ළරැදි නම් ශම් ඳහර්යටශම්න්තුට රීතිප
රලසනඹක් ඉදිරිඳ්  කයන්න, භහ ළරැදි ශත යතුරු ඳඹනහඹ
ියඹරහ ගරු කථහනහඹකතුභිය, භහ ග කීශභන් ියඹනහ, භහ
ඉදිරිඳ්  කශ වළභ ංඛ්යහ ශල්ඛ්නඹක්භ තයයි ියඹහ තය
ශත යතුරු තභයි භහ තමුන්නහන්ශේට ඉදිරිඳ්  කශශේ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔඵතුභහ ියඹන ශද් භභ කයන්නම් භට ියඹන්න ශක ශවන්ද
ඒක කයන්න පුළුන් ියඹරහ

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

කථානායකතුමා

භශ කහභයඹට ඇිය්  ඕක ඇහුහ නම් භභ ියඹනහ

(Mr. Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(சதரரகர் அர்கள்)

වරි, දළන් එතුභහ පිබඳතුයක් ීන තිපශඵනහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

ඳසු භභ ඇියල්රහ ඔඵතුභහ එක්ක කථහ කයන්නම්

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කථානායකතුමා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

ඇයි ශම්ක න් කයන්ශන්? ඒක මුදල් අභහතයහංලඹට ඵහය
ීනරහයි තිපශඵන්ශන් ශුද්ධ රහබඹ ිය හභ මරය ටිනහකභ්  ඒකට
එකතු කයන්න ඕනෆ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශව යි
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ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භශ ශදන අතුරු රලසනඹ ගරු කථහනහඹකතුභිය

ගරු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ශම් ශදන අතුරු රලසනඹලු, වතක් ියතය අවරහ

නළ ඇතුශ්  කය ගියමින් ශම් යහඹ ක්ශේත්රඹ දියුණු කයන්නයි
අඳට ඉදිරි අනහගතශේ ීන ශම් ශක ශම යහශඹන් ියතයක් මුළු
ආසිඹහභ එක්ක තයග කයන්න ඵළවළ ඒ ියහ තභයි අපි ශම්හ
ළ ම දියුණු කය ශගන අශප් ඵවලුම් ළ ම කය ගළනීභට ශම්
යහඹල් ඇතිප කයන්ශන් ශම් යටල් එක්ක තිපශඵන
තයගකහරි් ඹට අපි්  ඇතුළු ශරහ ශරෝකශේ  රධහන යහඹල්
දවඹට ඇතුශ්  කරශම් ගකීශභන් අපි ශම් කටයුතු කය ශගන
ඹනහ ගරු භන්්රීතුභහ

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

(சதரரகர் அர்கள்)

එශවභ නම් ශව යි

(Mr. Speaker)

ශම් අහන අතුරු රලසනඹ
පිබඳතුරු ශදන්න
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ඉසීශභන් අවන්න ඉසීශභන්

"වැම නිලවක් - හිත මවලණක්" ලැඩ ිළිමලෂ:
ලතු මවේලක නිලාව

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

"தசட றசக்-யறட தசக்" ரகனத்றட்டம்:
ரரட்ட ஊறர்கலக்கு வீடுகள்

(The Hon. Ravi Karunanayake)

"SAMATA NIWASAK-HITHATA SEVANAK" PROGRAMME :
HOUSES FOR ESTATE WORKERS

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

දළන් යහඹල් ගණනහක් වදරහ තිපශඵනහ

2221/’12

ගරු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ඳක්ශඹන් අවන්න්  ඵළවළ ශන්, භශගන් අවන්න

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

14. ගරු වජිත් මප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඉදිියරීම්, ඉංිනශන්රු ශේහ, ියහ වහ ශඳ දු ඳවසුකම්
අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ - (3) :
(අ)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඇයි, ඳක්ශඹන් අවන්න ඵළරි ශභ කද? ඔඵතුභහ ඹර් භහරු
කය ගන්න එඳහ අශප් ඳක්ශේ  ළඩ ටික අපි කය ගන්නම් භභ
ශම් අවන්ශන් ජහතිපක රලසනඹක් ගළන

භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භ රතිපඳ් තිප භහරහශ , "ළභට
ියක් - හිතට ශණක්" ළඩ පිබඳශශ ඹටශ් , ර්
2015 න ියට ෆභ තු ශේක ඳවුරකටභ මයටක ඳවසුකම්
හිත න ියක් රඵහ ශදන ඵට ශඳ ශය න්දුක් ීන ඇතිප
ඵ එතුභහ දන්ශනහිද?

(ආ)

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(i)

ඉවත ශඳ ශය න්දු ඳරිදි ශම් න ියට න ියහ
හිමි  ප තු ශේක ඳවුල් ංඛ්යහ ශක ඳභණද;

(ii)

දළනට ඉදි ශමින් ඳතිපන තු ියහ ංඛ්යහ
ශක ඳභණද;

(Mr. Speaker)

ියහිළුට ගන්න එඳහ ගකීශභන් කටයුතු කයන්න

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

දළන්
යහඹ ගණනහක් වදරහ තිපශඵනහ කන්ශට්නර්
රභහණඹ සිඹඹට 2 4ක රභහණඹියන් අඩු ශරහ තිපශඵනහ
ඉන්දිඹහශන් රංකහට අඳනඹනඹ කයන රභහණඹ අඩු ශරහ
තිපශඵනහ මින් ඳසු කන්ශට්නර් ශක ශවන්ද ශ ඹහ ගන්න
පුළුන් න්ශන්, අරහබඹක් ශන න ියධිඹට ශක ශව භද කටයුතු
කයන්ශන් ියඹන එක ඇභතිපතුභහ කරුණහකයරහ අඳට ශවබඳදයවු
කයන්න

ගරු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு ரரயற அரதகுர்ண)

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?
றர்ர,
ததரநறறல்
ரசககள்,
ததரதுசறகள் அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
(அ)

கறந் சறந்கண தரகனரரக்குக் தகரள்கககபறல்
"தசட றசக்-யறட தசக்" ரகனத்றட்டத்றன்
கலழ் 2015ஆம் ஆண்டரகறன்நரதரது சகன ரரட்ட
ஊறர்கபறன்
குடும்தங்கலக்கும்
அடிப்தகட
சறககபக்தகரண்ட
தைற
வீதடரன்கந
ங்குரக ரக்குதற அபறக்கப்தட்டுள்பக அர்
அநறரர?

(ஆ) (i)

ரற்தடி ரக்குதறக்கக இதுக தைற
வீடுகள் கறகடக்கப்ததற்ந ரரட்ட ஊறர்
குடும்தங்கபறன்
ண்றக்கக
வ்பவு
ணப்கத்ம்;

(ii)

ற்ரதரது றர்ரறக்கப்தட்டுதம் ரரட்ட
வீடுகபறன் ண்றக்கக வ்பவு ன்தகத்ம்

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, අපි ශඵ ශව භ ඳළවළදියට භතක්
කයන්නට ඕනෆ ශරෝකශේ  අශනකු්  යහඹල් භ
තයගකහරි් ඹට ගළශශඳන ආකහයඹට තභයි අපි දකුණු ශක ශම
යහශේ  ළඩ ආයම්බ කයරහ තිපශඵන්ශන් දිඹ කඩනඹ අන්
කයරහ තිපශඵනහ දකුණු ශක ශම යහඹ, ඒ හශ භ ඳශමුන
දකුණු ඳර්ඹන්තඹ, නළශ නහිය ඳර්ඹන්තඹ ඹන ශම්හශේ  ළඩ
අන් කයන්ශන් අවුරුදු 25ියන් 50ියන් -ඉදිරිශේ ීන - එන ියලහර

வீடகப்தை,

அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர?
(இ)

இன்ரநல், ன்?

ඳහර්යටශම්න්තු
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ගරු වජිත් මප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

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

(b)

(c)

Is he aware that a pledge was made under the
“Samata Niwasak - Hithata Sevanak” programme
of the Mahinda Chintana - A vision for the future
manifesto that each estate worker family would be
provided with a new house with basic facilities by
the year 2015 ?
Will he inform this House of the number of (i)

estate worker families that have received
new houses as per the pledge mentioned
above ; and

(ii)

estate houses that are being constructed at
present ?

If not, why ?

ගරු ව්දත අගියල්දන මශතා
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඉදිියරීම්, ඉංිනශන්රු ශේහ, ියහ වහ
ශඳ දු ඳවසුකම් අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිබඳතුය
රඵහ ශදනහ
(අ)
(ආ)

ඔ
(i)

තු ශේක ඳවුල් 2,558යි

ියහ හිමි  ප තු ශේක ඳවුල්
තු ියහ ඉදි
කයන රද
ආඹතනඹ

ඉදි කයන රද ියහ ංඛ්යහ
2010

2011

2012

එකතු

ළියයට භහන
ංර්ධන
බහයඹ

-

161

70

231

ජහතිපක ියහ
ංර්ධන
අධිකහරිඹ

1619

397

311

2327

(ii)

2558

තු ියහ ංඛ්යහ 4,031ිය

එක් එක් ර්ර ඉදි ශමින් ඳළතිප තු ියහ
තු ියහ ඉදි
කයන රද
ආඹතනඹ
ළියයට භහන
ංර්ධන බහයඹ
ජහතිපක ියහ
ංර්ධන
අධිකහරිඹ
එකතු

(ඇ) අදහශ ශන ශ

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භශ ඳශමුන අතුරු රලසනඹ ගරු
ියශඹෝජය ඇභතිපතුභිය, 1994 න ශක ට තු ියහ 230,000ක
අලයතහක් තිපබුණහ භහ අවන්න කළභළතිපයි, භහින්ද චින්තනශේ 
වන්  ප ආකහයඹට 2015 න ියට ඒ කහර කහනු තුශ තු
ියහ සිඹල්ශල්භ අඩු ඳහඩු භ වයහ ශගන ශම් සිඹලුභ තු
ියහ ඉදි කයන්නට වළියඹහ තිපශඵනහද ියඹරහ

ගරු ව්දත අගියල්දන මශතා
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, අපි වන් කශශේ ජහතිපක ියහ
ංර්ධන අධිකහරිඹ භඟින් ඳභණක් ඉදි කයනු රඵන ියහ
ංඛ්යහයි ඊට අභතය තු ඹටිතර ඳවසුකම් අභහතයහංලඹ ියසින්
අපිට ඩහ ළ ම ියහ රභහණඹක් ඉදි කය තිපශඵනහ ඒ හශ භ
භහින්ද චින්තන රතිපඳ් තිප භහරහ තුශභ වන් කය තිපශඵනහ,
ශම් වහ ියශද්ල ණඹ ආධහය රඵහ ගළනීශම් ළඩ පිබඳශශක්
ක්රිඹහ් භක කයනහ ියඹරහ ශම් න ියට ඒ ියශද්ල ණඹ ආධහය
රඵහ ගළනීශම් අහන පිඹයට ඇියල්රහ තිපශඵනහ එභ ියහ
ඉදිරි කහර සීභ තුශීන ඒ ඉරක්කඹ පුයහ ගන්න පුළුන්කභක්
තිපශඵන ඵ භහ ග කීභියන් යුතු ශම් ගරු බහට රකහල
කයනහ

ගරු වජිත් මප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භශ ශදළිය අතුරු රලසනඹ භහින්ද
චින්තන ඉදිරි දළක්ශම් වන් කර තිපශඵන ආකහයඹට, තු ියහ
රලසනඹ ියන්නට හර්ෂික රුපිඹල් ශකෝටි 500ක්, ඒ ියඹන්ශන්
රුපිඹල් මියටඹන 5,000ක් ශන් කයනහඹ ියඹහ තිපශඵනහ
එශර ඔඵතුභන්රහ ශන් කය තිපශඵනහද?

ගරු ව්දත අගියල්දන මශතා
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

එකතු

(අ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඉදි ශමින් ඳතිපන ියහ ංඛ්යහ
2010

2011

2012

එකතු

378

489

603

1470

1248

831

482

2561

ජහතිපක ියහ ංර්ධන අධිකහරිඹ ව අශනකු්  සිඹලුභ
අභහතයහංල ඒකහඵද්ධ ග් තහභ ශන් කයන මුදර ඊට ආන්න
මුදරක් ඵට ඳ්  ශයි ශකශේ ශවෝ ියශද්ල ණඹ ආධහය්  භ
ඒ ියහ රභහණඹ කස කය, ියභ කයනහ

ගරු වජිත් මප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භශ තුන්ළිය අතුරු රලසනඹ ගරු
ියශඹෝජය ඇභතිපතුභිය, ඔඵතුභහ ග කීශභන් රකහල කශහ 2015
න ශක ට අශප් යශට් තු ියහ රලසනඹ ියන්නට ඒ සිඹලුභ
ියහ ඉදි කයනහඹ ියඹහ 2015 ශන්න ත අවුරුදු ශදකයි
තිපශඵන්ශන් එශවභ නම් ගරු ියශඹෝජය ඇභතිපතුභිය, අඩුභ
ගණශන් යකට තු ියහ ඳභණක් රක්ඹක් වළශදන්නට
ඕනෆ ඔඵතුභහ ග කීභියන් ශම් උ් තරීතය බහට රකහල
කයනහද, හර්ෂික තු ියහ රක්ඹ ගණශන් 2015 න
ශක ට -ශම් අවුරුදු ශදක තුශ- ඒ 203,000ක ියහ අලයතහ
පුයනහ ියඹරහ?

ගරු ව්දත අගියල්දන මශතා
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
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ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඊශඹ්  භහ ශම් ගරු බහට ිය හ,
අශප් යශට් ජන ශල්ඛ්න වහ ංඛ්යහ ශල්ඛ්න ශදඳහර්තශම්න්තුශන්
භෆතකීන කයන රද මීක්ණඹ අනු ශභතයම් තු ියහ
රභහණඹක් ඉදි ියරීභට ියඹමිත නළවළ ියඹරහ ගරු භන්්රීතුභිය,
එභ ියහ ඔඵතුභහශ ංඛ්යහ ශල්ඛ්න අපි ශක ශව් භ පිබඳගන්ශන්
නළවළ යශට් අලයතහ අනු ියහ රඵහ ීනශම් ගකීභ
අියහර්ඹශඹන්භ ආණ්ඩුක් ියධිඹට අපි බහය ගන්නහ
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බමයෝ බලර් ාකා වමාගම නිපඳාදනය කෂ
බැක්ටීන්යාල: මඩාගු මර්දනය
தரர தர் னங்கர றதண உற்தத்றரண
தற்நலரறர : தடங்கு எறப்தை

384

asked the Minister of Health :
(a)

Is he aware that(i)

the bacterium produced by Bio Baur Lanka
Company three years ago for the
eradication of dengue, has shown better
results than the BTI bacterium imported
from Cuba for the same purpose; and

(ii)

the aforesaid bacterium has not been used
for the eradication of dengue up to now,
despite its better performance?

BACTERIUM PRODUCED BY BIO BAUR LANKA COMPANY:
ERADICATION OF DENGUE

2910/’12

15. ගරු අකි විරාජ් කාන්යලවේ මශතා

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ශෞඛ්ය අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ - (1) :
(අ)

(i)

(ii)

ඵශඹෝ ඵර් රංකහ භහගභ ියසින් මීට ර්
තුනකට ශඳය ශඩංගු භදුරු භර්දනඹ වහ
ියසඳහදනඹ කශ ඵළක්ටීරිඹහ ඒ වහ
ියයුඵහශන් ශගන්න රද බීටීඅයි ඵළක්ටීරිඹහට
ඩහ හර්ථක රතිපපර ශඳන්හ ඇතිප ඵ් ;

(b)

එශේ වුද තභ්  එභ ඵළක්ටීරිඹහ ශඩංගු භදුරු
භර්දනඹ වහ ශඹ දහ ශගන ශන භළතිප ඵ් ;

එතුභහ දන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

(ii)

බීටීඅයි ඵළක්ටීරිඹහ වහ ළඹ න මුදයටන්
අඩකට ඩහ අඩු මුදරියන් ඳඹහ ගත වළිය ඉවත
වන් ඵළක්ටීරිඹහ ියසඳහදනඹ ියරීභට අලය
පිඹය ශන ගළනීභට ශවේතු කශර්ද;
ශද්ීයඹ ියසඳහදනඹක් න එභ රඵර ඵළක්ටීරිඹහ
ශඩංගු භර්දනඹ වහ ශඹ දහ ගළනීභට ඉදිරිශේ ීන
පිඹය ගන්ශන්ද;

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ඇ) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?

(c)

Will he state (i)

the reasons for not taking steps to produce
the aforementioned bacterium which could
be produced at a cost which is less than half
the cost of BTI bacterium ; and

(ii)

whether measures will be taken in future to
use that powerful bacterium which is a local
product, for dengue eradication?

If not, why ?

ගරු ිත් දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ශෞඛ්ය අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ ඒ
රලසනඹට පිබඳතුය ශදනහ
(අ)

(i)

ඵශඹෝ ඵර් රංකහ භහගභ ියසින් ියසඳහදිත Bacto
Bti ව ියයුඵහශන් ශගන්න රද Bactivec Bti
ඹන ශදර්ගඹභ භදුරු කීටඹන් භර්දනඹ වහ
හර්ථක රතිපපර ශඳන්හ ඇත

(ii)

දළනටභ්  ශෞඛ්ය අභහතයහංලඹ ියසින් ඵශඹෝ
ඵර් රංකහ භහගභ ියසින් ියසඳහදනඹ කයන රද
Bacto Bti ඵළක්ටීරිඹහ කීට නහලක කටයුතු වහ
ශඹ දහ ශගන ඇත 2010 සිට ශම් දක්හ ග්ටර්
4,000ක් ඳභණ මිරට ශගන ඇත

(i)

කහර්මික තහක්ණ ආඹතනඹ භඟින් ඵශඹෝ ඵර්
රංකහ භහගභට ශභභ ියසඳහදන කටයුතු වහ
අලය තහක්ණික උඳශදස රඵහ ීනභ වහ
ගුණහ් භක ියලසශල්ණ හර්තහක් ියකු්  ියරීභට
කටයුතු කය ඇත

(ii)

ඔ ජරඹ එක් රැසකර ඇතිප ඳවසුශන් ඉ්  කශ
ශන වළිය සථහන වහ ඉදිරිශේ ීන ශභභ
ඵළක්ටීරිඹහ ශඹ දහ ගළනීභට ඵරහශඳ ශය ් තු ශ

சுகரர அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
(அ) (i)

(ii)

தரர தர் னங்கர றதணத்றணரல் இற்கநக்கு
தோன்த தடங்கலக்கு தொன்ணர் தடங்கு தபம்தை
எறப்தறற்கரக உற்தத்ற தசய்ப்தட்ட தற்நலரறர,
இன்
ததரதட்டு
கறத்தரறலிதந்து
தகரண்டுப்தட்ட தே.ரல.. தற்நலரறரகறடச்
சறநந்
தததரததககபக்
கரட்டித்ள்பது
ன்தகத்ம்;
ணறதம், ரற்தடி தற்நலரறர இதுக தடங்கு
தபம்தை எறப்தைக்கரக தன்தடுத்ப்தடறல்கன
ன்தகத்ம்

(ආ)

அரா் அநறரர?
(ஆ) (i)

(ii)

தே.ரல..
தற்நலரறரவுக்கரகச்
தசனரகும்
தத்றல்
அகரசறக்கும்
குகநரண
தத்தரககறல் ததற்தக்தகரள்பக்கூடிரக
உள்ப ரரன குநறப்தறடப்தட்ட தற்நலரறரக
உற்தத்ற
தசய்ற்குத்
ரகரண
டடிக்கககள் ரற்தகரள்பப்தடரகக்கரண
கரங்கள் ரக ன்தகத்ம்;
உள்ரட்டு உற்தத்றரண குநறத் ஆற்நல்றக்க
தற்நலரறரக
தடங்கு
எறப்தைக்கரக
தன்தடுத்துற்கு றர்கரனத்றல் டடிக்கக
ரற்தகரள்ரர ன்தகத்ம்

அர் குநறப்தறடுரர?
(இ)

இன்ரநல், ன்?

(ඇ) ඳළන ශන නඟී
ඔඵතුභහ අවපු රලසනඹට අනු දළනට රඵහ ශගන ඇතිප
රභහණඹන් ග් ශත ් , දළනට ඵශඹෝ ඵර් රංකහ
භහගශභන් 2010 ර්ශේ ීන ග්ටයඹක මිර රුපිඹල් 2,492
ඵළගින් ග්ටර් 2,000ක් අයශගන තිපශඵනහ 2012 ර්ශේ ීන
ඵශඹෝ ඵර් රංකහ භහගශභන් ග්ටයඹ රුපිඹල් 3,250
ඵළගින් ග්ටර් 2,000ක් රඵහශගන තිපශඵනහ ියයුඵහශන්
ශගන්රහ තිපශඵන්ශන්, 2010 අවුරුද්ශද් ග්ටයඹ රුපිඹල්
3,356 ගණශන් ග්ටර් 10,000ක රභහණඹකුයි
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ඳහර්යටශම්න්තු
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ගරු අකි විරාජ් කාන්යලවේ මශතා

ගරු ිත් දිවානායක මශතා

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ශෞඛ්ය ියශඹෝජය ඇභතිපතුභහ
පිබඳග් තහ, ඵශඹෝ ඵර් රංකහ භහගභ භඟින් කයන ශද්ල්
හර්ථක කයශගන ඹනහ ියඹරහ භභ තමුන්නහන්ශේශගන් ශම්
කහයණඹ අවන්න කළභළතිපයි ජනහධිඳතිප කහර්ඹ හධක ඵරකහඹ
පිහිටුකරභ, ධභහඹනඹ ළිය ශකටි කහග්න ක්රභරට ඳසු ගිඹ කහරඹ
තුශ ශෞඛ්ය අභහතයහංලඹ ියලහර ියඹදභක් දයහ තිපශඵනහ ශඩංගු
භර්දනඹ ියරීභ වහ රංකහශ
ඵළක්ටීරිඹහක් ියසඳහදනඹ
කයන්න පුළුන්කභ තිපශඵන ියහ ඒ වහ මීට ඩහ ළ ම
දහඹක් ඹක් රඵහ දිඹ යුතුයි ියඹරහ භභ හිතනහ ඔඵතුභහ ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් ගන්නහ  ප පිඹය ශභ කක්ද?

ගරු ිත් දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු
කථහනහඹකතුභිය,
ශඩංගු
භදුරුහ
භර්දනඹ
ම්ඵන්ධශඹන් රධහන කරුණ ශම්ක ශන ශයි ජරඹ එක් රැසකර
ඇතිප, ඳවසුශන් ඉ්  කශ ශන වළිය සථහන වහ ශභභ
ඵළක්ටීරිඹහ ශඹ දහ ගළනීභට පුළුන් නමු්  ශභහි ක්රිඹහ කහරඹ
තිපඹක් ියතය හශ යි තිපශඵන්ශන් ශඩංගු භර්දනඹ ියරීශම්ීන
රධහන අයමුණ ශන්ශන් ශඵෝශන සථහන ියනහල ියරීභයි
ශභ කද ශම් ඵළක්ටීරිඹහ තුය එකතු ශන තළන්රට දභන්න ඕනෆ
ඊට ඩහ ඳවසුයි ඒ සථහන නළතිප කය දළමීභ ශභ කද ශම්
ඵළක්ටීරිඹහ කීටඹහ ශඵෝශන තළනට ඉසීශභන් තභයි කීටඹහ නළතිප
ශන්ශන් කීටඹහ, ශඵෝශන සථහනශඹන් තුයන් කය දළමීභ තභයි
රධහන ශන්ශන් ශභහි කහරඹ්  තිපඹයි තිපශඵන්ශන් නළත
තිපඹියන් ශඩංගු භදුරුන් ඇතිප ශනහ ඒ ියහ ධභහඹන කටයුතු
ශව යි ගරු කථහනහඹකතුභිය, මයටක ලශඹන්භ ඒ ශඵෝශන
සථහන ඉ්  ියරීභ තභයි ඉතහභ්  අලය ශන්ශන් ශම්
ඵළක්ටීරිඹහ එක ක්රභශ දඹක් ඳභණයි

ගරු අකි විරාජ් කාන්යලවේ මශතා

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භශ ශදළිය අතුරු රලසනඹ ශභඹයි
2011 ශඩංගු ශයෝගීන් 28,473ක් හර්තහ ශද්ීන 2012 ීන 44,456කට
එඹ ළ ම ශරහ තිපශඵනහ ියලහර ර්ධනඹක් ශරහ තිපශඵනහ
2012 ර්ශේ  භයණ ංඛ්යහ 183යි ඒ ශන ශක ට භයණ
ංඛ්යහ 21ක් තිපිමරහ තිපශඵනහ

ගරු ිත් දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

12යි

(ரண்தைறகு னலித் றமரரக்க)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, රථභශඹන් ියඹන්න ඕනෆ, ශම්
ශයෝගශඹන් සිදු න භයණ ංඛ්යහ අඩු ියරීභ ගළන ඳශමුන
අභිශඹෝගඹ තභයි එඹ ශෞඛ්ය අභහතයහංලඹ වළටිඹට අපි භයණ
ංඛ්යහ අඩු ියරීභ වහ කටයුතු කය තිපශඵනහ ඳළවළදියට
ඵළලුශ ්  භයණ ංඛ්යහශ අඩු කරභක් තිපශඵන ඵ ශඳශනනහ
ඊශ ශද් තභයි ශයෝගඹ ඳහරනඹ ියරීභ [ඵහධහ ියරීභක්]
භයණ ංඛ්යහ අවුරුද්ශදන් අවුරුද්ද අඩු ශරහ තිපශඵනහ [ඵහධහ
ියරීභක්] නළවළ ඒ ශයෝගඹ ශඵෝ කරභයි ශයෝගඹ ළරඳීභ ශන ශයි,
භයණ ංඛ්යහ අඩු ශරහ තිපශඵනහ රධහන ශද් භයණශඹන්
ශේයහ ගළනීභයි ළ ම ටිනහකභ තිපශඵන්ශන් ජීියතඹක ශන් ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් ශෞඛ්ය අභහතයහංලඹ ගකීම් ඉටු කය තිපශඵනහ
ගරු කථහනහඹකතුභිය, ශභඹ ශරෝකශේ භ සිද්ධ නහ
තහයිරන්තඹ, ඉන්දිඹහ හශ යටල් ග් ශත ්  ඒ යටර ශභභ
ශයෝගශඹන් ියලහර භයණ ංඛ්යහක් සිදු නහ නමු්  අපි එඹ
ඳහරනඹ කය තිපශඵනහ භව ජනතහශ දහඹක් ඹ ශභඹට
අලය නහ අපි වදයරු පුහුණු කය තිපශඵනහ ශයෝවල්ර
ඒ ඳවසුකම් තිපශඵනහ ශකශනක් ඉක්භියන් රතිපකහය ගන්න
ඕනෆඹ ියඹහ පිටතට ගිශඹ ්  වළශයන්නට, අශප් ශයෝවල්ර
තිපශඵන labsයටන් ශම් කටයුතු කය ගන්නට අලය සිඹලු
ඳවසුකම් අපි රඵහ ීනරහ තිපශඵනහ

ගරු අකි විරාජ් කාන්යලවේ මශතා

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔඵතුභහශ පිබඳතුයට භහ එක න්ශන් නළවළ ඉක්භියන් කය
ගන්න ඕනෆ ියහ ශන ශයි, ශයෝගීන් ශඳෞද්ගයටක රතිපකහය
ගන්ශන්, ගරු කථහනහඹකතුභිය ශඳෞද්ගයටක ල්යට ීනරහ කය
ගන්න ඵළරි කරභ ියහ ශඵ ශවෝ අඹ භළශයනහ ශභ කද, ශඵ ශවෝ
අඹට ශල් හම්ඳරඹක් අයශගන ගිහින් ශඳෞද්ගයටක කය ගන්න
වළියඹහක් නළවළ, ගරු කථහනහඹකතුභිය ඒ ියධිඹට අහිංක
මිියසුන් රඝු කයන්න එඳහ

ගරු ිත් දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, අතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ ශෞඛ්ය
ශේහ ශනුශන් රුපිඹල් ිමයටඹන 125ක් ශන් කය තිපශඵනහ
එභ ියහ එඹ වෆල්ලුට රක් කයන්න එඳහ ශෞඛ්ය ශේහශ
ගුණහ් භකබහඹ ළ ම ියරීභ වහ අපි කටයුතු කය තිපශඵනහ
එක ශයෝවරක එශවභ සිදු වුණහ ියඹරහ තමුන්නහන්ශේ එශවභ
ියඹන්න එඳහ ඊට ඩහ ශදගුණඹියන් අපි ඒ ශේහ රඵහ ීන
තිපශඵනහ

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අකි විරාජ් කාන්යලවේ මශතා

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

ශදන ටඹ

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

21ක් ියඹහ තභයි අඳට හර්තහ ශරහ තිපශඵන්ශන් ශක ශව භ
වුණ්  ශභඹ අශප් යශට් ඉතහ ඵයඳතශ රලසනඹක් ශරහ තිපශඵනහ
ශඩංගු ඳරීක්හට අලය උඳකයණ භවය යජශේ  ශයෝවල්ර
නළවළ උදහවයණඹක් ියධිඹට භශ කුයටඹහපිටිඹ ආනශේ  තිපශඵන
ශයෝවරකට ගිඹ අසථහක භට දළන ගන්න රළබුණහ, පිටතිපන්
ඳරීක්ණ කය ශගන එන්න ියඹහ තුණ්ඩුක් ශදන ඵ ඉතිපන්
ශභයින් සිද්ධ න්ශන් භයණ ංඛ්යහ ළ ම න එකයි ඒ හශ භ
ශඩංගු ශයෝගීන්ශ රතිපලතඹ ළ ම කරභට්  එඹ ඵරඳහනහ ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් පිඹය ගන්ශන්ද?

චීන වාවපකෘිනක මධයවපථානය : විවපතර
சலண கனரசர றகனம்: றதம்

CHINESE CULTURAL CENTRE : DETAILS

1554/’11
1. ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ංසකතතිපක වහ කරහ කටයුතු අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ - (3):
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(i)

ියවහයභවහ ශද්කර උදයහනඹ අර ඉදි කය ඇතිප නන
ංසකතතිපක භධයසථහනඹ 2002 - 2004 කහර
සීභහ තුශීන ගරු යියල් ියක්රභසිංව භවතහශ
අග්රහභහතය ධයඹ ඹටශ්  නන යජශඹන් ශ්රී රංකහ
යජඹට රළබුණු තයහගඹක්ද;

(ii)

(ii)

එඹ පර්ණ රදහනඹක්ද;

(iii ) சலண கனரசர றகன றர்ரக் கதத்
றட்டத்றன்
தரறனரபர்கள்
சரர்தரகச்
தசலுத்ப்தட்ட ஊறர் ரசனரத றற ற்தம்
ஊறர் ம்தறக்ககப் ததரதப்தை றற ஆகற
ற்நறன் தததறககபத்ம்

(අ)

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ආ)

ரற்தடி கதத்றட்டத்துக்கரக கம்தணற அல்னது
ரடு என்நறணரல் இனங்ககக்குக் தகரண்டு
ப்தட்ட தபறரட்டுத் தரறனரபர்கலக்கு
ங்கப்தட்ட தறப் ததர்கள் ரக
ன்தகத்ம்;

(i)

නන ංසකතතිපක භධයසථහනශේ  ඉදි ියරීම් ආයම්බ
 ප දිනඹ ව අන්  ප දිනඹ කශර්ද;

(ii)

ඉවත යහඳතතිපඹ වහ ඇසතශම්න්තු කශ මුළු
පිරිළඹ ව එඹ අන් ියරීශම්ීන දළරීභට සිදු  ප
පිරිළඹ ශක ඳභණද;

(ஈ)

එභ යහඳතතිපශඹහි රභඹ වහ ළඹ  ප පිරිළඹ
ශක ඳභණද;

asked the Minister of Culture and the Arts:

(iii)

(a)

ඹන්න්  එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ඇ)

அர் இச்சகதக்குத் தரறறப்தரர?

(i)

යහඳතතිපශේ  ශේශේ  ශඹද ප ශද්ීයඹ ව ියශද්ීයඹ
ශේක ංඛ්යහ ශන් ශන් ලශඹන්
ශක ඳභණද;

(ii)

ඉවත කී යහඳතතිපශේ  ියශද්ශික රමිකඹන්ට, ඔවුන්
ශ්රී රංකහට ශගන එනු රළබ භහගභ ශවෝ යට
ියසින් රඵහ ීන තිපබ තනතුරු නහභඹන් කශර්ද;

(iii)

නන ංසකතතිපක භධයසථහන ඉදි ියරීම් යහඳතතිපශේ 
ශේකඹන් ශනුශන් ශේක අර්ථ හධක
අයමුදර ව ශේක බහයකහය අයමුදර ශත
ශගන රද දහඹක මුදල් රභහණඹ ශක ඳභණද;

(b)

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

(ඈ) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?
கனரசர, ககன அலுல்கள் அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
(அ) (i )

(ii)

றகரகரரற தங்கரறற்கு அதகறல் றர்ர
றக்கப்தட்டுள்ப சலண கனரசர றகனம்,
தகப
றல்
றக்கறசறங்க
அர்கள்
தறரகப் தற கறத் 2002 - 2004
கரண கரனப்தகுறறல் சலண அசரங்கத்
றடறதந்து
இனங்கக
அசரங்கத்றற்குக்
கறகடத் எத ன்தகரகடர ன்தகத்ம்;
அது
எத
ன்தகத்ம்

தரண

(c)

இன்ரநல், ன்?

Will he state whether (i)

the Chinese Cultural Centre constructed
near Viharamahadevi Park was a gift from
the Chinese Government to the Sri Lankan
Government received under the premiership
of the Hon. Ranil Wickramasinghe during
2002 - 2004; and

(ii)

it was an outright gift?

Will he also state (i)

the commencing date and the completion
date of the construction of the Chinese
Cultural Centre;

(ii)

the total cost estimated for the above project
and the final cost at the time of its
completion; and

(iii)

the cost incurred on the labour?

Will he inform this House (i)

the number of local and foreign workers
employed in the project, separately;

(ii)

the designations given to the foreign
workers of the aforesaid project by the
company or country by whom they were
brought to Sri Lanka; and

(iii)

the values of the EPF and ETF paid on
behalf of the workers of the Chinese
Cultural Centre construction project?

ன்தகரகடர

அர் கூதரர?
(ஆ) (i)

சலண கனரசர றகன றர்ரத்றன் ஆம்தத்
றகற ற்தம் தொடிவுத் றகற ஆகறற்கநத்ம்;

(d)

(ii)

ரற்தடி கதத்றட்டம் தரடர்தரக உத்ரசறக்கப்
தட்ட தரத்ச் தசனவு ற்தம் அது தொடிவுதம்
ரகபறல் இதறச்தசனவு ஆகறற்கநத்ம்;

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මශතා (වාවපකෘිනක ශා කා
ක යුතු අමාතයතුමා

(iii)

ஊறத்துக்கரகச் தசனவுதசய்ப்தட்ட
றணத்கத்ம்

தசன

அர் ரலும் கூதரர?
(இ) (i)

இக்கதத்றட்டத்றல்
ரகனக்கர்த்ப்தட்ட
உள்ரட்டு ற்தம் தபறரட்டுத் தரறனர
பர்கபறன் ண்றக்ககக தவ்ரநரகவும்;

If not why?

(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க - கனரசர, ககன அலுல்கள்
அகச்சர்)

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

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ශභතුභහ අහ තිපශඵන්ශන් ියවහයභවහ
ශද්කර උදයහනඹ අර ඉදි කය අතිප නන ංසකතතිපක භධයසථහනඹක්
ම්ඵන්ධශඹනුයි එශවභ භධයසථහනඹක් ියවහයභවහ ශද්කර
උදයහනඹ අර නළවළ

ඳහර්යටශම්න්තු
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asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

එශවභ නම් එච්චයයි එශවභද?

(a)

Will he state whether police investigations were
conducted with regard to the death of a youth
named Roshen Chanaka that was caused by a
shooting which took place in Katunayake area on
30th May, 2011?

(b)

Will he inform this House -

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මශතා

(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

භහ හිතන්ශන් එශේයි
එතුභහ අහ තිපශඵන්ශන් නන
ංසකතතිපක භධයසථහනඹක් ගළනයි එශවභ එකක් නළවළ

(i)

whether the report of the Mahanama
Thilakarathna one-man Commission that
was appointed to investigate into the death
of the aforesaid youth, will be submitted;

(ii)

whether compensation has been paid to the
family of the deceased youth;

(iii)

if so, the amount of money so paid; and

(iv)

whether arrangements have been made to
compensate the persons who sustained
injuries and the institutions of which
properties were damaged in this incident ?

මරොම්ද චානක මරණය : ල්දදි

தரரன் சரணக்கறன் ம் : ட்டஈடு
DEATH OF ROSHEN CHANAKA: COMPENSATION
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5. ගරු සුනිල් ශඳු්දමනත්ින මශතා

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
අග්රහභහතයතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආගමික කටයුතු
අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ - (1) :
(අ) 2011 භළයි 30 දින කටුනහඹක රශද්ලශේ ීන සිදු  ප ශ ම
තළබීභියන් ශය ශන් චහනක නළභළතිප තරුණශඹකු මිඹ
ඹෆභ ම්ඵන්ධශඹන් ශඳ යටස ඳරීක්ණ සිදු කශශේද ඹන්න
එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ආ)
(i) ඉවත වන් තරුණඹහ මිඹ ඹෆභ පිබඳඵ ශකරභට
ඳ්  කශ භවහනහභ තිපරකය් න ඒකපුද්ගර
ශක මින් බහ හර්තහ ඉදිරිඳ්  කයන්ශන්ද;
(ii) මිඹ ගිඹ තරුණඹහශ ඳවුරට න්දි මුදල් රඵහීන
තිපශේද;
(iii) එශේ නම්, එභ මුදර ශක ඳභණද;
(iv) ශභභ සිදුකරශම්ීන තුහර රළබ අඹට වහ ශද්ඳශ වහිය
 ප ආඹතනරට න්දි රඵහ ීනභට කටයුතු කය
තිපශේද;
ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශන එශේ නම්,ඒ භන්ද?
தற அகச்சதம் ததபத்சரசண,
அகச்சதரணகக் ரகட்ட றணர:
(அ)

அலுல்கள்

2011 ர ரம் 30ஆம் றகற கட்டுரக்க
தறரசத்றல் இடம்ததற்ந துப்தரக்கறச் சூட்டிணரல்
தரரன் சரணக்க தம் இகபஞன் 
கடந்க சம்தந்ரக ததரலிஸ் றசரக இடம்
ததற்நர ன்தக அர் குநறப்தறடுரர?

(ஆ) (i)

ரரன குநறப்தறட்ட இகபஞணறன் ம்
தரடர்தரக
கண்டநற
றறக்கப்தட்ட
யரர றனக்கத்ண ணறதர் ஆகக்குல
றன்
அநறக்கககச்
சரப்தறப்தரர
ன்தகத்ம்;

(ii)

இநந் இகபஞணறன் குடும்தத்றற்கு ட்டஈட்டுத்
தரகக ங்கப்தட்டுள்பர ன்தகத்ம்;

(iii)

ஆதணறல்,
ன்தகத்ம்;

(iv)

இச்சம்தத்றல்
கரகடந்ர்கலக்கும்
உகடககள் ரசகடந் றதணங்கலக்கும்
ட்டஈடு
தசலுத்
டடிக்கக
டுக்கப்
தட்டுள்பர ன்தகத்ம்

அப்தத்தரகக

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ)



இன்ரநல், ன்?

வ்பவு

(c)

If not, why ?

ගරු දිම්දප ගුණලර්ධන මශතා (ජවේඳාදන ශා
ජාඳලශන අමාතයතුමා වශ තණ්ු  ඳාර්පලමන ප්රධාන
වාවිධායකතුමා

(ரண்தைறகு
றரணஷ் குர்ண - லர்ங்கல்,
டிகரனகப்தை
அகச்சதம்
அசரங்கத்
ப்தறன்
தொற்ரகரனரசரதம்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, අග්රහභහතයතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ
ආගමික කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිබඳතුය
ශදනහ

(අ)
(ආ)

ඔ
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

භභ
පිබඳතුයක්
ශදන්ශන්
කථහනහඹකතුභිය
ඔ
රුපිඹල් මියටඹන එකක්
ඔ

නළවළ,

ගරු

(ඇ) අදහශ නළත
ගරු කථහනහඹකතුභිය, අධිකයණශේ  තභ ශම් නඩු
කටයු් ත ඳතිපනහ ඒ ියහ පිබඳතුරු දිඹ වළිය ආකහයඹට
තභයි භභ පිබඳතුය දුන්ශන්

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශඵ ශව භ ශව යි

ගරු සුනිල් ශඳු්දමනත්ින මශතා

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

භභ අවන්ශන් භවහනහභ තිපරකය් න ඒකපුද්ගර ශක මින්
බහ හර්තහ ගළනයි ඒක අධිකයණඹට අදහශ එකක් ශන ශයි
ශය ශන් චහනකශ ඝහතනඹ පිබඳඵ ඳ්  කශ ඒකපුද්ගර
කමිටුශ හර්තහ ඉදිරිඳ්  කයන්ශන්ද ියඹරහයි භභ අවන්ශන්
ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඒක අධිකයණශේ  හර්තහක් ශන ශයි
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ගරු දිම්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ඒකපුද්ගර
කමිටුක් ඳ්  කශහ ඒ කමිටුශන් එතුභහට හර්තහක් රඵහ ීනරහ
තිපශඵනහ හභහනයශඹන් අතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහට රඵහ ශදන
හර්තහ රසිද්ධිඹට ඳ්  කයන්ශන් නළවළ ඒ ියහයි භභ ඒ රලසනඹට
පිබඳතුය දුන්ශන් නළ් ශ් 

ගරු සුනිල් ශඳු්දමනත්ින මශතා

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)
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ශේකඹන් 68ශදනකුට න්දි මුදල් ශගකරභ පිබඳඵ ඳරීක්ණ
කටයුතු කයමින් තිපශඵනහ ඒ අතයතුය 13 ශදශනක්
ශරේසාහධිකයණඹට ගිහින් තිපශඵනහ ඒ ියහ දළනට ළඩ කටයුතු
නළතිපරහ තිපශඵනහ අද ත් ් ඹ ඒකයි
හිටපු ශඳ යටසඳතිපතුභහ තහනහඳතිප ශකනකු කශශේ ශම් කහයණඹ
ියහ ශන ශයි ඒ කහරශේ  ශේකරපී එක ඝහතනඹ කයන්න කටයුතු
කයපු ශඳ යටසඳතිපරහට්  තහනහඳතිපකම් ීනරහ තිපශඵනහ, ශේකරපී
එකයි අපියි හිටපු වවුල් ආණ්ඩුශන් අශප් වවුල් ආණ්ඩුශ හිටපු
ශේකරපී එශක් භන්්රීතුභන්රහ්  එඹ අනුභත කශහ ඔවුන් කශ
ශේහ රකහ තභයි තහනහඳතිප ශේහට ඳ්  කයන්ශන්

(The Hon. Sunil Handunnetti)

භශ ශදළිය අතුරු රලසනඹ ඳශමුළිය අතුරු රලසනඹටභ
අදහශයි ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඒ රලසනඹ ජනහධිඳතිපතුභහ ව
භවහනහභ තිපරකය් න භවතහ අතය ඇතිප  ප රලසනඹක් ශන ශයි
හභකහමී උද්ශඝෝණඹකීන ශ ම ඳවයියන් ශය ශන් චහනක
නළභළතිප තරුණඹහ ඝහතනඹට රක් වුණහ එඹ රසිද්ධිශේ   ප
සිද්ධිඹක් එහිීන ත්  අඹ තුහර වුණහ එතශක ට ඒ පිබඳඵ ඳ් 
කශ කමිටුශ හර්තහ ශම් යශට් ජනතහ දළන ගත යුතු නළද්ද?

ගරු දිම්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ ගළන ශඳ යටස ඳරීක්ණඹක් කයරහ ළකකරුන්
අධිකයණඹට ඉදිරිඳ්  කයරහ තිපශඵනහ ඒ ියහ අධිකයණඹට
ඩහ ඉවබඳන් ඔඵතුභහට් , අඳට්  කටයුතු කයන්න ඵළවළ
අධිකයණශේ  තභ ඒ ඳරීක්ණඹ ඳළළ් ශනහ

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

තුන්ළිය අතුරු රලසනඹ අවන්න

ගරු සුනිල් ශඳු්දමනත්ින මශතා

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඒ කහයණහට අදහශ සිටි
ශඳ යටසඳතිපතුභහට උසකරභක් රළබුණහ, බ්රසීරශේ  තහනහඳතිප ධුයඹට
ඒ සිදුකරශභන් තුහර  ප ශඵ ශවෝ පිරික් සිටිනහ ගරු ඇභතිපතුභිය,
ඔඵතුභහශ ඳළවළදියට ියරීශම්ීන ිය හ, ශද්ඳශරට ව අත
ඳඹරට වහිය වුණු අඹට න්දි ශග හ ියඹරහ ඒ ශග ප න්දි මුදර
ශක ඳභණ රභහණඹක්ද?

ගරු දිම්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔඵතුභහ ඒක අවරහ නළවළ ඒක අවන්න

ගරු සුනිල් ශඳු්දමනත්ින මශතා

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රලසන අංක 6, ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

ගරු සුනිල් ශඳු්දමනත්ින මශතා

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භශ
නළවළ

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

අතුරු රලසන තුනක් ඇහුහ

ගරු සුනිල් ශඳු්දමනත්ින මශතා

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඳශමුළිය අතුරු රලසනශේ භ ශක ටක් වළටිඹට තභයි එකක්
ඇහුශ අතුරු රලසනඹක් ශන ශයි ඒක ගරු කථහනහඹකතුභිය,
තුන්න අතුරු රලසනඹ අවන්න භට ඉඩ ශදන්න

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

අවන්න

ගරු සුනිල් ශඳු්දමනත්ින මශතා

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු ඇභතිපතුභහ, ඒ හිටපු ශඳ යටසඳතිපතුභහ බහය ග් තහ ඒ
ඝහතනශේ  ගකීභ ඒකට එතුභහට රළබුණු දඬුභ තභයි තහනහඳතිප
ධුයඹට උසකරභ ගරු ඇභතිපතුභිය, භහ අවන්න කළභළතිපයි, ඔඵතුභහ
ියඹපු, අපි ආණ්ඩු භ හිටපු කහරශේ  තනතුරු දුන්ශන් කහටද
ියඹරහ

කථානායකතුමා

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(சதரரகர் அர்கள்)

රලසන අංක 5 (ආ) (iv)න් අහ තිපශඵන්ශන් එඹයි

(Mr. Speaker)

ගරු දිම්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු
කථහනහඹකතුභිය,
ඒ
සිද්ධිඹ
ම්ඵන්ධශඹන්
අධිකයණශේ  ියබහගඹක් ඳළළ් ශනහ ගරු ෆීයටක්ස ශඳශර්යහ
ඇභතිපතුභහශ
රධහන් ශඹන් ඳ්  කශ කමිටු භඟින්,

තුන්න අතුරු රලසනඹ ඇහුශ

රලසනඹ අවන ක්රභඹට අවන්න, තභන්ශ
කයන්ශන් නළතිප

ගරු සුනිල් ශඳු්දමනත්ින මශතා

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ක්රභඹට ඇහුශ

පිබඳග්  ක්රභඹට ඇහුශ

අදවස රකහල

ඳහර්යටශම්න්තු
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ගරු දිම්දප ගුණලර්ධන මශතා

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා (අධයාඳන අමාතයතුමා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - கல்ற அகச்சர்)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, එතුභහශ
රලසනශඹන් අවරහ
තිපශඵන්ශන් අධිකයණශේ  ියබහගඹට බහජන ශරහ තිපශඵන
කහයණඹක් ම්ඵන්ධශඹන් හිටපු ශඳ යටසඳතිපතුභහ එතළනට ගිහින්
කහට්  ශ ම තළබුශ නළවළ ඒ ියහ ගරු භන්්රීතුභිය, තමුන්
කයන රකහලඹ අධිකයණඹට ම්ඵන්ධ ඵයඳතශ රලසනඹක් කය
ගළනීභට උ් හව දයන්න එඳහ ඕනෆ නම් දළන් ඔඵතුභහට පුළුන්
අධිකයණඹ වමුට ගිහින් ඳහර්ලසකරුකු වළටිඹට ඒකට භළදිව් 
න්න ශභතළනට ඇිය්  එක් එක්ශකනහට ශචෝදනහ ශන කය, ඒ
ශචෝදනහ අයශගන අධිකයණඹට ගිහින් ඳහර්ලසකරුකු වළටිඹට
භළදිව්  ශන්න භට දිඹ වළිය එකභ උඳශද එඹයි

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භහ එභ රලසනඹට පිබඳතුය වභාගත*
කයනහ
* වභාමේවය මත තබන ද ිළිතුර:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :

* Answer tabled:

(අ)

ඵසනහහිය
ඹම
නළශ නහිය
උතුය
උතුරු භළද
ඌ
දකුණ
භධයභ
ඵයගමු

ඳෂාත් වභා ඳාවල් : විදුශල්ඳින පුරප්ඳාු 

ரகர சகத தரடசரகனகள்: அறதர் தற்நறடங்கள்
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PRINCIPALS

2906/’12

6. ගරු සුනිල් ශඳු්දමනත්ින මශතා - (ගරු අනුර දිවානායක

(ii)

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற - ரண்தைறகு அத
றமரரக்க சரர்தரக)

(The Hon. Sunil Handunnetti on behalf of the Hon. Anura
Dissanayake )

v

අධයහඳන අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ - (1):
ශම් න ියට ඳශහ්  බහ ඹටශ්  ඳහරනඹ න
ඳහල්ර ඳතිපන ියදුවල්ඳතිප පුයප්ඳහඩු ංඛ්යහ
ඳශහ්  භට්ටමින්, ශන් ශන් ලශඹන්
ශක ඳභණද;
(ii) එභ ියදුවල්ඳතිප පුයප්ඳහඩු පියකරභ වහ ශගන ඇතිප
ක්රිඹහ භහර්ග කශර්ද;
ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ආ) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?

(ii)

ரற்தடி
அறதர்
தற்நறடங்ககப
றப்தைற்கரக
டுக்கப்தட்டுள்ப
டடிக்கககள் ரக ன்தகத்ம்

அர் குநறப்தறடுரர?

2012.12.31 දින න ියට 2,731ශදනකු වහ ියදුවල්ඳතිප
ඳ් කරම් රඵහ ීන ඳශහ්  බහ ශත ියදවස කය ඇත
v

(a)

(b)

Will he state (i) separately, in relation to each province, of
the number of vacancies for principals
existing at present in the schools which
come under Provincial Councils; and
(ii) of the action that has been taken to fill the
aforesaid vacancies?
If not, why ?

ශ්රී රංකහ ියදුවල්ඳතිප ශේඹ 2-II ශරේණිඹ වහ ඵහග් 
ියරධහරින් 1,800ක් ඳභණ 2013 ර්ඹ අන් න ියට
ඳශහ්  බහ ශත ියදවස ියරීභට කටයුතු කයමින් ඳතී
ඒ අනු 4,500ක් ඳභණ 2013 ර්ඹ අන් න ියට ඳශහ් 
බහ ශත ියදවස ශකශයනු ඇත

(ආ)

v

ශ්රී රංකහ ියදුවල්ඳතිප ශේඹ I ඳන්තිපඹ වහ උස ියරීම්
වහ ගළට් ියශ දනඹ ඳශ කය අඹදුම් ඳ්  කළහ ඇත
2013 ර්ඹ තුශ එභ උසකරම් සිදු කයනු රඵයි

v

ශ්රී රංකහ ියදුවල්ඳතිප ශේඹ 3 ඳන්තිපඹ වහ ඵහගළනීශම්
ගළට් ියශ දනඹ 2013 ළප්තළම්ඵර් භ සිදු ියරීභටද
කටයුතු කයමින් ඳතී

අදහශ ශන ශ

ඒ.එච්.එේ. මමොහිදී්ද මශතා : ල්දදි මුදල්
றத..ச்.ம்.தரயறலன்: ட்டஈடு

(ஆ) இன்ரநல், ன்?

asked the Minister of Education:

2012 ර්ශේ  ම්මුඛ් ඳරීක්ණ ඳ් හ
ශ්රී රංකහ ියදුවල්ඳතිප ශේඹ 2 - II ශරේණිඹ වහ - 1,616
ලශඹන් 2,731

கல்ற அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
ற்ரதரது
ரகர
சகதகபறன்
கலழ்
றதகறக்கப்தடும் தரடசரகனகபறல் றனவும்
அறதர்கலக்கரண
தற்நறடங்கபறன்
ண்றக்கக ரகர ரரறரக தவ்ரநரக
ரதன்தகத்ம்;

2005 ර්ශේ  ඳ් න රද සීමිත තයග ියබහගඹ
ම්ඵන්ධශඹන් ශරේා
ස හධිකයණශේ  ශග නු කය තිපබ
212/2010 වහ 979/2009 නඩුර තීන්දු 2012 01 24 වහ
2012 01 26 ශදදින රළබීශභන් අනතුරු
ශ්රී රංකහ ියදුවල්ඳතිප ශේඹ 3 ඳන්තිපඹ වහ - 1,115 ද

(i)

(அ) (i)

922
373
734
536
464
547
650
645
295
5,166

මශතා මලනුල

(අ)

(i)

MR. A.H.M. MOHIDEEN : COMPENSATION
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8. ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවපලර් මශතා - (ගරු මමොශමඩ්
අවපේ මශතා මලනුල

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் - ரண்தைறகு
தரயட் அஸ்னம் சரர்தரக)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon.
Mohamed Aslam )

යහඹ වහ භවහභහර්ග අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ - (1):
(අ)

(i)

ගහල්ර - ශක ශම රධහන භහර්ගඹ පුළුල් ියරීශම්
යහඳතතිපඹ වහ ගහල්ර යහඳහරිකඹන්ශ
හණිජ ඉඩම් අ්  ඳ්  කයගනු රළබ ඵ් ;

2013 භහර්තු 07

395
(ii)

ඒ ඹටශ්  ඉඩම් අ්  ඳ්  කයගළනීශම් ඳනශ් 
460ළිය ඳරිච්ශේදශේ  10(1)(අ) ගන්තිපඹ ඹටශ් 
ියකු්  කශ අංක ගහක/මුඅ/3/1/2002/08 වහ
2005 10 13 දිනළතිප ියශ දනඹ අනු ඳයහග් 
ගහල්ර, දංශගදය, ිනෂසරිඹහ භහශ් , අංක 79බී දයන
සථහනශේ  ඳදිංචි ඒ එච් එම් ශභ හිීනන් භවතහශ
යහඳහරික සථහනඹ පිහිටි අංක 215 දයන ඉඩම්
කළඵළල්ර ශනුශන් න්දි මුදරක් ශභශතක් රඵහ
ීන ශන භළතිප ඵ් ;

එතුභහ දන්ශනහිද?
(ආ) යහඳහරික සථහනඹ කඩහ ඉ්  ශක ට ඳයහග්  ඉවත
වන් ඉඩභ ශනුශන් ශභ හිීනන් භවතහට ශන ඳභහ
න්දි මුදරක් රඵහ ීනභට පිඹය ගන්ශන්ද ඹන්න එතුභහ
ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?
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(b)

Will he inform this House whether steps will be
taken to pay compensation to Mr. Mohideen
immediately for the said land acquired after
demolishing and removing the business premises?

(c)

If not, why ?

ගරු නිර්ම මකොතාල මශතා (ලරාය ශා මශාමාර්ග
අමාතයතුමා
(ரண்தைறகு
றர்ன
தகரத்னரன
தடுஞ்சரகனகள் அகச்சர்)

-

துகநதொகங்கள்,

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Ports and
Highways)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, භහ එභ රලසනඹට පිබඳතුය වභාගත*
කයනහ
* වභාමේවය මත තබන ද ිළිතුර:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :

* Answer tabled:

துகநதொகங்கள், தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் ரகட்ட
றணர:
(அ) (i)

கரலி - தகரலம்தை தறரண வீறக றஸ்ரறக்கும்
கதத்றட்டத்றற்கரக
கரலி
ர்த்கர்கபறன்
றகக்
கரறகள்
சுவீகரறக்கப்தட்டுள்பண
ன்தகத்ம்;

(ii)

இன்கலழ் கரற தகரள்பல் சட்டத்றன் 460 ஆம்
அத்றரத்றன்
10(1)(அ)
தறரறறன்கலழ்
தபறறடப்தட்ட கரகச/தொஅ/3/1/2002/08 ஆம்
இனக்க 2005/10/13ஆம் றகற அநறறத்லின்
தறகரம் சுவீகரறக்கப்தட்ட, கரலி, ங்தக
ஜறப்ரறர ரத்கறல் 79 தற இனக்க இடத்றல்
சறக்கும் றத..ச்.ம்.தரயறலணறன் ர்த்க
றகனம் அகந்துள்ப 215ஆம் இனக்க
கரறத்துண்டு சரர்தரக இதுக ட்டஈட்டுத்
தரகக ங்கப்தடறல்கன ன்தகத்ம்

அர் அநறரர?
(ஆ) ரற்தடி ர்த்க றகனத்க உகடத்கற்நற,
சுவீகரறக்கப்தட்ட ரற்தடி கரறறன் சரர்தரக றத.
தரயறலதக்கு ரறன்நற ட்டஈட்டுத் தரககக
ங்குற்கு டடிக்கக டுப்தரர ன்தக அர்
இச்சகதறல் அநறறப்தரர?
(இ)

இன்ரநல், ன்?

asked the Minister of Ports and Highways:
(a)

Is he aware that (i)

commercial lands of the businessmen of
Galle were acquired for the Galle-Colombo
main road expansion project; and

(ii)

no compensation has been awarded up to
now for lot No. 215 acquired under the said
project as per the notice bearing No. ගහක/
මුඅ/3/1/2002/08 and dated 13/10/2005
issued in terms of Section 10(1) (a) of
Chapter 460 of the Land Acquisition Act,
where the business premises of Mr. A.H.M.
Mohideen residing at No. 79B, Jiffriya
Road, Dangedara, Galle, was located?

(අ)
(ආ)

(i)

ඔ

(ii)

ඔ

ඔ
ගහල්ර - ශක ශම - වම්ඵන්ශත ට භහර්ගශේ  ිය මී 115 5 - 116 5
දක්හ ශක ට පුළුල් ියරීශම්ීන අංක 215 දයන ඉඩම් කළඵළල්ශරන්
ශවක්ශටඹහය 0 0022ක රභහණඹක් අ්  ඳ්  කයශගන ඇත ඒ වහ
න්දි ලශඹන් රුපිඹල් 323,000 00ක මුදරක් අනුභත කය තිපබුණි
නමු්  එභ මුදර රභහණ්  ශන න ඵට අදහශ ඉඩම් හිමිඹහ ියසින්
ඉඩම් අ්  ඳ්  කයගළනීශම් භහශරෝචන භණ්ඩරඹ ශත ඉල්ග්භක්
ඉදිරිඳ්  කය ඇත එභඟින් තීයණඹ  ප න්දි මුදර පිබඳඵ ශභශතක්
ගහලු කඩ් තය රහශද්ීයඹ ශල්කම් කහර්ඹහරඹ ියසින් භහර්ග
ංර්ධන අධිකහරිඹ ශත දළනුම් ීන නළත එභ තීයණඹ රළබුණු වහභ
අදහශ ශගකරම් කශ වළිය ඵ කහරුණික දන්මි

(ඇ)

ඳළන ශන නඟී

රජමන මවේලකය්ද : මද්මඳොෂ ණය

அச ஊறர்கள் : ஆணக் கடன்
PUBLIC SERVANTS : PROPERTY LOAN
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9. ගරු මජෝ්ද අමරතුාග මශතා - (ගරු ච්දද්රානි බණ්ඩාර
ජයසිාශ මශත්මිය මලනුල
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு
சந்றரற தண்டர ஜசறங்க சரர்தரக)

(றதற)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.)
Chandrani Bandara Jayasinghe )

මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ - (1):
(අ) යජශේ  ශේකඹන් වහ සිඹඹට වතයක ශඳ ග් ඳදනභ
භත යහජය ඵළංකුයටන් රඵහ ශදන ශද්ඳශ ණඹ මුදල් රඵහ
ීනභ ශම් න ියට අ්  හිටුහ ඇතිප ඵ එතුභහ දන්ශනහිද?
(ආ) එශේ නම්, යජශේ  ශේකඹන් වහ එභ ශද්ඳශ ණඹ
නළත රඵහ ීනභ ආයම්බ කයන දිනඹ කශර්ද ඹන්න එතුභහ
වන් කයන්ශනහිද?
(ඇ) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?
றற, றட்டறடல் அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
(அ)

அச
ஊறர்கலக்கு
ரன்கு
சவீ
ட்டி
அடிப்தகடறல்
அச
ங்கறகபறலிதந்து
ங்கப்தடுகறன்ந ஆணக் கடன் ங்கல் ற்ரதரது
இகடறதத்ப்தட்டுள்பதன்தக அரா் அநறரர?

(ஆ) ஆதணறல், அச ஊறர்கலக்கரண ரற்தடி ஆணக்
கடன் ங்குகன லண்டும் ஆம்தறக்கும் றகற
ரதன்தக அர் குநறப்தறடுரர?
(இ)

இன்ரநல், ன்?

ඳහර්යටශම්න්තු
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[ගරු ශජෝන් අභයතුංග භවතහ]

කල්තැබීම

எத்றகப்தை

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

Is he aware that the property loans, which are
granted to public servants by state banks at an
interest rate of 4 per cent have been suspended by
now ?

(b)

If so, will he state the date on which the granting
of property loans to public servants will be
recommenced?

(c)

If not, why ?

ගරු (තචාර්ය වරත් අමුුගම මශතා (ජාතය්දතර මූය
වශමයෝගිතා අමාතය වශ මුදල් ශා ්රමවේඳාදන නිමයෝජය
අමාතයතුමා

(ரண்தைறகு கனரறற சத் அதொதக - சர்ரச றற
கூட்டிகப்தை
அகச்சதம்
றற,
றட்டறடல்
தறற
அகச்சதம்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිබඳතුය වභාගත* කයනහ

ගරු දිම්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, "ඳහර්යටශම්න්තු දළන් කල් තළිමඹ
යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ

ප්රපනය වභාිමමුඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

අධයාඳනය වශා ප්රමාණලත් මනොලන ප්රිනඳාදන
கல்றக்கரண றற எதுக்கலடு ரதரரக

INSUFFICIENT ALLOCATION OF FUNDS FOR EDUCATION

[අ බහ 1 55]

ගරු විජිත මශේරත් මශතා

(ரண்தைறகு றஜற ரயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

අ්  හිටුහ නළත

ගරු කථහනහඹකතුභිය, බහ කල් තළබීශම් ශඹෝජනහ
ඉදිරිඳ්  ියරීභට ශඳය, ශියසියුරහනු ජන යජශේ  ජනහධිඳතිප
හියුශගෝ චහශ ස භළතිපතුභහශ අබහඹ පිබඳඵ අඳශ ශලෝකඹ
රකහල කයන අතය, හියුශගෝ චහශ ස ජනහධිඳතිපයඹහට අශප්
ආචහයඹ පිරිනභනහ

2005 ර්ශේ  සිට 2012 12 31 දක්හ 82363 ශදශනකු වහ ණඹ
මුදල් ියදවස කය ඇතිප අතය, රඵහ ීන ඇතිප මුළු ණඹ මුදල් රභහණඹ
රුපිඹල් මියටඹන 70,461ිය

ගරු කථහනහඹකතුභිය, අද දින බහ කල් තඵන අසථහශ
ීන භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  කයනහ:

* වභාමේවය මත තබන ද ිළිතුර:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :

* Answer tabled:
(අ)

ADJOURNMENT

ශද්ඳශ ණඹ ශඳ ග් ශගකරභ ශනුශන් 2012 ර්ශේ  ීන රුපිඹල්
ිමයටඹන 1 7ක රතිපඳහදන යජඹ භඟින් ශන් කය ඇතිප අතය, ඒ වහ
2013 ර්ඹ ශනුශන් ඇසතශම්න්තුගත කය ඇතිප රතිපඳහදන
රභහණඹ රුපිඹල් ිමයටඹන 1 9ිය
(ආ)

අදහශ ශන ශ

(ඇ)

ඳළන ශන නඟී

ඳාර්ිමේ්දතුමේ රැවපවීේ
தரரலன்ந அர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු දිම්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, බහනහඹකතුභහ ශනුශන් භහ ඳවත
වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  කයනහ:
"සථහය ියශඹෝග අංක 7 හි ියධිියධහනර ව 2010 07 09 ළිය දින
ඳහර්යටශම්න්තු ියසින් ම්භත කයන රද ශඹෝජනහශ කුභක් වන් තිපබුණ
ද, අද දින රැසකරම් ඳළළ් ශන කහර ශ රහ අ බහ 1 00 සිට අ බහ 7 00
දක්හ ියඹ යුතුඹ අ බහ 2 00 ට සථහය ියශඹෝග අංක 7(5) ක්රිඹහ් භක ියඹ
යුතු ඹ "

ප්රපනය විමවන දි්ද, වභා වේමත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

"ශම් නියට ග්රහමීඹ ඳහල් ියලහර ලශඹන් ළසී ශග ස ඇතිප අතය ත් 
ඳහල් ියලහර රභහණඹක් ළසී ඹහශම් අනතුයකට මුහුණ ඳහ තිපශේ ශභඹ
හශප්ක් ලශඹන් හක්යතහ ඉවශ අගඹක ඇතළයි යටකට ආඩම්ඵය ියඹ
වළිය ත් ් ඹක් ශන ශ
එශේභ ග්රහමීඹ ඳහල්ර නඩ් තු කටයුතු ිම ළටී ඇතිප අතය
නීඳහයක්ක ඳවසුකම්, ක්රීඩහ ඳවසුකම්, ියදයහගහය ඳවසුකම් අභ ශමින්
තිපශේ තිපශඵන අභ ඳවසුකම්ර නඩ් තු කටයුතු වහ ඹළයි ියඹමින්
ශදභ පිඹන්ශගන් මුදල් අඹ ියරීභ ියියධ අසථහර සිදුන අතය, එඹ
ශදභවුපිඹන් භත අභතය ඵයක් ඳටහ තිපශේ
ශභභ ත් ් ඹ ියසින් ශඳන්හ ශදන්ශන්, ආණ්ඩු ියසින් ඳහල්
අධයහඳනඹ වහ ශන් කයනු රඵන රතිපඳහදන රභහණ්  ශන ශමින් ඇතිප
ඵඹ එඵළියන් අධයහඳනඹ වහ අලය තයශම් රතිපඳහදන ශන් ියරීභක් සිදු
කශ යුතු ඵට ශභභ ගරු බහට ශඹෝජනහ කය සිටිමි "

ගරු කථහනහඹකතුභිය, අධයහඳනඹ ියඹන්ශන් යශට් අනහගත
ංර්ධනශේ  ඳදනභයි ියදයහශ වහ තහක්ණශේ  දියුණු්  එක්ක
ශරෝකඹ, භහජඹ ශනස කයන්න පුළුන් න්ශන් දළනුභ තුබඳන්
දළනුශභන් රඵහ ගන්නහ ඒ ශත යතුරු, කරුණු, තහර්ියක බුද්ධිඹ් 
එක්ක ංකරනඹ වුණහභ තභයි අලු්  ියර්භහණීයයට ශද්ල්
ශරෝකඹට, භහජඹට එකතු න්ශන් ඒ ියහ අනහගත ශ්රී රහංකීඹ
භහජශේ  ංර්ධනශේ  ඳදනභ අධයහඳනඹ ියඹන එක ගළන
ියහදඹක් නළවළ එඹ කවුරු්  පිබඳගන්නහ ශදඹක් ඒ ියහ තභයි
යටක අධයහඳනඹ ආණ්ඩුශ රධහන බහයූරය ගකීභක් ියධිඹට
ළරශකන්ශන් රංකහශ අධයහඳනඹ ම්ඵන්ධශඹනු්  එභ බහය
ූරය ගකීභ, ඳතිපන ආණ්ඩු ශත ඳළරිරහ තිපශඵන්ශන් අන්න ඒ
ියඹන අර්ථශඹන් නමු්  ආණ්ඩුශ භ රධහන අභහතයයඹකු න
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අශප් දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිපතුභහ ඳසු ගිඹ දක ඉතහ
ඳළවළදියට, ියතත ියඹරහ තිපබුණහ, "අශප් යශට් ියදවස අධයහඳනඹ
ව ශෞඛ්ය ශේහ ඵයඳතශ ශෝදහ ඳහළුකට රක් කර ඇත "
ියඹරහ අධයහඳනඹ පිබඳඵ කථහ කයන ශම් අසථහශ ීන භහ ඒ
කරුණ භතක් කයන්න කළභළතිපයි
''අධයඳනඹ ියතයක් ශන ශයි, ශෞඛ්ය ක්ශේත්රඹ්  ඵයඳතශ
ශෝදහඳහළුට රක් කර ඇත'' ඹනුශන් ආණ්ඩු ඳක්ශේ  රධහන
අභහතයයඹකු ියධිඹට එතුභහ පිබඳශගන තිපශඵනහ එතශක ට,
අධයහඳනඹ ංර්ධනශේ  ඳදනභයි ියඹන ඒ ශරේසා ියඹභන, ඒ
ශරේසා දළක්භ භත ඉ ශගන අපි අශප් යශට් අධයහඳනඹ පිබඳඵ
හකච්නහ කයද්ීන, ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන අභහතයතුභහශ රකහලඹ
ඉතහභ ළදග්  කහශරෝචිත එකක් න ඵ භහ හිතනහ එතුභහශ භ
ඳක්ශේ  හිටපු ඳයණ හිත මිත්ර ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ තභයි
දළන් අධයහඳන ඇභතිපයඹහ වළටිඹට ඉන්ශන්
භධයභ ආණ්ඩුශ ව ඳශහ්  බහර අධයහඳන ඇභතිපරුභ
12 ශදශනකුට ආන්න රභහණඹක් ඉන්නහ ඒ අධයඳන
ඇභතිපරු 12 ශදනහභ යශට් අධයහඳනඹ ශෝදහඳහළුට රක් කශහඹ
ියඹන එක තභයි ඒ රකහලඹ තුශ එතුභහ ඳළවළදියට ිය ශ ඒක
තභයි ගරු කථහනහඹකතුභිය, අද යට මුහුණ ීන තිපශඵන ඵයඳතශ
රලසනඹ
ඳහල්රට මුදල් අඹ ියරීශම් රලසනඹ භෆත කහග්න ඹම්
ංහදඹකට රක් වුශණ්, ශව යණ රශද්ලශේ  අවුරුදු 13ක් ඹළතිප
පුංචි දළරිඹකශ සිද්ධිඹයි ඳහශල් තීන්ත ආශල්ඳ කයන්න ල්යට
ශගශනන්න ිය හට ඳසශේ, ශදභ පිඹන්ට ඒ ල්යට ශදන්න
පුළුන්කභක් තිපබුශණ් නළවළ ඒ තහ් තහ ගල් ශක කුග් ළඩ
කයනහ; ඒ ත් තහට වරිවභන් ආදහඹභක් නළවළ ඒ අම්භහ ඵශ් 
තුහරඹක් ියහ අනීඳ ශරහ ඒ අම්භහට ශඵශව්  ගන්න ල්යට
ටිකක් ශ ඹහ ගන්න ියධිඹක් නළවළ එළිය ත් ් ඹක ඉන්න
ඳවුරක පුංචි දළරිඹකට, තීන්ත ගහන්න රුපිඹල් 800ක් ශ න්න
ියඹරහ ඉසශකෝශරන් ිය හභ, තහ් තහශගන් ඒ මුදර ඉල්රහ
ගන්න ියධිඹක් නළවළ; අම්භහශගන් ඉල්රහ ගන්න ියධිඹක් නළවළ ඒ
ියහ අල්රපු ශඳ ල් ් තට ඳළනරහ ශඳ ල් ශග ම අටක් ශ යකම්
කයරහ ඳහශල් තීන්ත ගහන්න ල්යට අයශගන ඹන්න සදහනම්
වුණහ ඉතිපන්, ශම් සිදු කරභ්  එක්ක ඇතිප වුණු ආන්ශදෝරනහ් භක
ත් ් ඹ ියහ තභයි, ඳහල්ර ල්යට අඹ ියරීම් පිබඳඵ භෆත
කහග්න නළත ඇ් තටභ ංහදඹක් ඇතිප වුශණ් නමු්  ඒ සිද්ධිඹ
භත ඳදනම් ශරහ ඒ ංහදඹ ඇතිප වුණහට ඳහල්ර මුදල් අඹ
ියරීභ ියඹන එක අද ඊශේ  ඳටන් ග්  එකක් ශන ශයි ශභහි
ඉතිපවහඹ ියඹනහ නම්, ඵන්දුර ගුණර්ධන ඇභතිපතුභහ දන්ශන්් 
නළතිප ඇතිප, සුසිල් ශරේභජඹන්ත භළතිපතුභහ අධයහඳන ඇභතිපයඹහ
ලශඹන් ඉන්න කහරඹට්  කයටන්, තහයහ ද ශභල් භව් මිඹ
අධයහඳන අභහතයහංලශේ  ශල්කම්රිඹ ලශඹන් සිටි අධිශේ 
ඳහල් කශභනහකයණ කමිටු පිහිටුකරභ පිබඳඵ කළිමනට්
ඳත්රිකහක් ඉදිරිඳ්  වුණහ
ඳහල් කශභනහකයණ කමිටු පිහිටුහ ඳහශල් සිඹලුභ නඩ් තු
කටයුතු, ඉදි ියරීම් කටයුතු, ඳහල් ගුරුරුන්ශ ඳ මන ම ශගකරම්
ආීන ඒ සිඹලු කටයුතු ශදභහපිඹන්, ඳහශල් ආීන ශියයින් හශ භ
ගුරුරුන් භත ඳටන ඳහල් කශභනහකයණ කමිටු ඇතිප කයන
කළිමනට් ඳත්රිකහ ඉදිරිඳ්  වුණහ ඒ කළිමනට් ඳත්රිකහ එදහ ඳයහද
කශහ ඒ ියහ ඒක ක්රිඹහ් භක කයන්න ඵළරි වුණහ ඒ ශරහශ
සුසිල් ශරේභජඹන්ත ඇභතිපතුභහ ඳළවළදියට ිය හ, "ශම්ක කළිමනට්
ඳත්රිකහක් නළතිප චක්රශල්ඛ්න භඟින් ක්රිඹහ් භක කයන්න පුළුන්
ළඩක් භභ අධයහඳන ඇභතිප ශරහ හිටිඹහ නම් භභ කයන්ශන් ඒ
ළශ්  " ියඹරහ ඳසු කහග්න එතුභහ අධයහඳන ඇභතිප ධුයඹ දයන
ශක ට, ඳහල්ර නඩ් තු ශදභහපිඹන්, ආීන ශියයින් ව
ගුරුරුන් භත ඳළටශන ඳහල් කශභනහකයණ කමිටු පිහිටුකරශම්
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චක්රශල්ඛ් එන්න ඳටන් ග් තහ අපි දළක්කහ ඒ චක්රශල්ඛ්නයටන්
තභයි ඇ් තටභ අද න ශක ට ඉඩ රසථහ වදරහ තිපශඵන්ශන්
ඳහල්යටන්, ඳහල්ර ශභයින්ශගන් ල්යට අඹ කයන්න
ආණ්ඩු ශක යි තයම් ිය ්  ශම් මුදල් අඹ කයන්න එඳහ, මුදල්
අඹ කයන්න නීතිපශඹන් තවනම් ියඹරහ, ඒහ ඳට්ටඳල් ශඵ රු අය
සිද්ධිඹ ඇතිප වුණු ශරහශ ජනහධිඳතිපයඹහශ හිශ්  එක ඳහයටභ
භවහ ංශ ීනකභක් ඇතිප වුණහ හශ ිය හ, "ඳහල් ශභයින්ශගන්
මුදල් අඹ කයන එක ම්පර්ණශඹන්භ තවනම් ශම්ක වහභ නතය
කයන්න" ියඹරහ එතුභහ්  ඉන්න කළිමනට් භණ්ඩරඹ තභයි ශම්
අධයහඳන කළිමනට් ඳත්රිකහ ශගනහශ එතුභහ්  ඉන්න අභහතය
භණ්ඩරඹ තභයි ශම්හට අදහශ කයන රතිපඳ් තිප ම්ඳහදනඹ
කයන්ශන් ශම් ශන දන්නහ ශදඹක් ශන ශයි එක ඳහයටභ හීශනන්
නළඟිටරහ හශ , එශවභ නළ් නම් ඵශඵක් හශ කථහ ියරීශම්
අලයතහක් නළවළ යදින ශක ට එශවභ තභයි ශභ නහ් 
දන්ශන් නළවළ ශත ් ත ඵඵහ අශන්! ඔක්ශකෝභ ියඹරහ ශදන්න
ඕනෆ ඒ ියහිළු කයරහ, ඒ ශරෝඩහ කයරහ ශම් යශට් ජනතහ,
ශදභහපිඹන් යටන්නයි වදන්ශන්
ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඉතහ ඳළවළදියටයි ශම් ක්රිඹහයටඹ එන්ශන්
ශරෝක ඵළංකු උඳශදස භත ඵ ශක යි තයම් අධියහජය ියශයෝධඹ
ගළන කෆ ගළසු් , ශක යි තයම් මරය අයමුදර, ශරෝක ඵළංකු
පිබඳඵ ියශ චන ඉදිරිඳ්  කශ්  ශම් ශක ල්රකහරී ආර්ථිකශේ 
සුජහත දිඹණිඹක් ඵඳු  ප ශරෝක ඵළංකු උඳශදස භත අධයහඳනඹ
ඳ් හ ශගන ඹහභ ශම් ආණ්ඩුට්  ඹථහර්ථඹක් ශරහ
තිපශඵනහ ඒ ියහ තභයි ශරෝක ඵළංකුශ ණඹ ආධහය භත
ක්රිඹහ් භක න ඔඹ පිරි ඳහල් යහඳතතිපඹ ක්රිඹහ් භක කයන්ශන්
ඔවුන් තභයි ියඹන්ශන්, අද අධයහඳනඹ වහ ආණ්ඩු ශන්
කයන රතිපඳහදන රභහණඹ ළ මයි; ඒක්  අඩු කයන්න; ත ත් 
අධයහඳනඹ ශඳෞද්ගයටක අංලඹට ඳයන්න; ඒ වහ අලය කයන
ළරසුම් වදන්න; ඒකට අලය කයන ළඩ පිබඳශශ වදන්න; ඒ
ළඩ පිබඳශශ වදන්න රතිපඳ් තිප ම්ඳහදනඹ කයන්න, අලය තයම්
ණඹ ආධහය ශදන්න අපි සදහනම් ියඹරහ
ඒක තභයි ශරෝක ඵළංකු ියඹපු ශද් ඒ ියතයක් ශන ශයි
ඊශේ  ශඳශර්දහ ශෞඛ්ය ක්ශේත්රඹට්  ත්  ශඩ රර් මියටඹන 200ක
ණඹ ආධහය මුදරක් ශදන්න ශරෝක ඵළංකු එක වුණහ ඒශක්
යහඳතතිපඹ ශභ කක්ද? ඒ යහඳතතිපශඹන් ියඹන්ශන්  ශෞඛ්ය
ක්ශේත්රශේ  ශඳෞද්ගයටක අංලඹ රර්ධනඹ ියරීභ වහ ශඩ රර්
මියටඹන 200ක ණඹ ආධහයඹක් ශදනහඹ ියඹහයි ශෞඛ්ය
ක්ශේත්රඹ්  ශඳෞද්ගයටක අංලඹට ඳළරීභ වහ ශරෝක ඵළංකු
ඉතහ ඳළවළදියට පිඹුරු ඳ්  වදහ, ළරසුම් වදහ ශම් ආණ්ඩුශ
ඇභතිපරුන්ට ශදනහ ඇභතිපරු ගිය හශ ඒහ කළිමනට්
භණ්ඩරඹට දභරහ, කළිමනට් භණ්ඩරශඹන් අනුභත කයහ ශගන,
කළිමනට් භණ්ඩරශඹන් ඒ අධයහඳනඹ ශඳෞද්ගග්කයණ යහඳතතිපඹ
ක්රිඹහ් භක කයනහ ඒක තභයි ශම් සිද්ධ ශරහ තිපශඵන්ශන්
ශම්ක ඵන්දුර ගුණර්ධන ඇභතිපතුභහ ඳසු කහරඹකීන කය ගවපු
ශදඹක් එතුභහට කයටන් ශම් ක්රිඹහයටඹ ආහ එතුභහට ඒක ශනස
කයන්න තිපබුණහ නමු්  එතුභහ ඒක ශනස ශකශස නළවළ එතුභහ
ියදවස අධයහඳනඹ ගළන ශක යි තයම් ඹටිගිරිශඹන් කෆ ගළහු් 
එතුභහ ඒක ශනස කශශේ නළවළ ඒක තභයි ඇ් ත කථහ
ඇ් ත ලශඹන්භ ඉතහ ඳළවළදියට ියඹනහ නම් ඳන්තිප
කහභයශඹන් තභයි ශම්ක ඳටන් ග් ශ්  ඳන්තිප කහභයඹට
ශක සක් ඕනෆ වුණහභ, ඉදරක් ඕනෆ වුණහභ, ගුරුතුමිඹශ
ශම්ඹට ශම් ශයද්දක් ඕනෆ වුණහභ ශභයින්ට ියඹරහ ශදභ පිඹන්
වයවහ ශක සක් ගන්න, ඉදරක් ගන්න එශවභ නළ් නම් ශම්
ශයද්දක් ගන්න පුංචි මුදරක් එකතු කශහ එතළියන් තභයි ශම්ක
ඳටන් ග් ශ් 
ඒක තභයි ශම්ශක් රහථමික අධිඹ වුශණ්
රහථමික අධිශේ  ඒක නතය කය ගන්න ඵළරි වුණහ එදහ තිපබුණු
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ඳහර්යටශම්න්තු

[ගරු ියිනත ශවේය්  භවතහ]

ආණ්ඩුරට ඒක නතය කය ගන්න වුභනහක් තිපබුශණ් නළවළ ඒ
ියහ ඒක ර්ධනඹ වුණහ ඒ ියහ දළන් ශභ කක්ද ශරහ
තිපශඵන්ශන්? ශම් නශක ට ඉසශකෝශර ියදුයට ිමර, ගුරුරුන්ශ
ඳ ම න ම, මුයකහයඹහශ ඳ මඹ, ඒ ඳහරට ශභ නහ වරි ශේහක්
වහ අභතය ඵහ ගන්නහ ඕනෆභ ශේකශඹකුශ ඳ ම න ම
ශගන්න, ඳහශල් නඩ් තු කටයුතු, ඵහහිය ක්රිඹහකහයකම් ආීන
සිඹල්රකටභ දළන් ශභයින්ශගන් ල්යට අඹ කයන ත් ් ඹක්
ඇතිප ශරහ තිපශඵනහ ඳහශල් ක්රීඩහ උ් ඹ ඳ් න්න මුදල්
නළවළ ඊට අලය මුදල් එකතු කයන්න- [ඵහධහ ියරීභක්] ඒ
ආණ්ඩුශ ඉරහ තභයි අපි කළිමනට් ඳත්රිකහ ඳළරැද්දුශ
ඒ
ආණ්ඩුශන් තභයි කළිමනට් ඳත්රිකහ ශගනහශ එදහ තභයි අපි
කළිමනට් ඳත්රිකහ ඳළරැද්දුශ ඒ කහරශේ ්  ිය හ ඒ කහරශේ 
ිය ශ ශභශවේ ශන ශයි කළිමනට් භණ්ඩරශේ ීන්  ිය හ; අපි
එබඳශේ ීන්  ිය හ ඒ ියහ තභයි අපි කළිමනට් ඳත්රිකහ ඳළරැද්දුශ
එතශක ට අපි ආහ ියතයයි අවුරුදු 22යි එතශක ට ඔඹ
කශභනහකයණ කමිටු ගළන අපි දන්ශන්  නළවළ එතශක ට අශප්
ශහ ඵහර අධිඹ ඒ ියහ ඒ කහරශේ  අපි ඔඹ කශභනහකයණ කමිටු
ගළන දළනශගන සිටිශේ  නළවළ ඊශේ  ශඳශර්දහ පිනට ඳවශ ශරහ,
ශභ කක්ශදෝ රලසනඹක් ියහ ඇභතිපකභක් වම්ඵ වුණහට
අද ල්යට නළ් නම් ඳහශල් ක්රීඩහරට ම්ඵන්ධ ශන්න
ියධිඹක් නළවළ ඒක තභයි ඇ් ත කථහ ශිය බටශඹක් ශන්න,
නළ් නම් ඵහරදක් කණ්ඩහඹභට ඵළශන්න, තර්ඹ හදක
කණ්ඩහඹභට ඵළශන්න අලය කයන ඇඳුම් ඳළශඳුම් ගන්න, ඒ
අලය කයන උඳකයණ ගන්න අද ල්යට එකතු කයන ත් ් ඹට
ඳ්  ශරහ තිපශඵනහ ශක යි තයම් දක්තහ තිපබුණ් , ශක යි
තයම් ක්රීඩහ කුරතහ තිපබුණ්  ල්යට නළ් නම් ඒ ක්රීඩහ තයගරට
වබහගි ශන්න ඵළරි ත් ් ඹක් අද ශභයින්ට උදහ ශරහ
තිපශඵනහ ශම් ශේදනීඹ ඉයණභ අද මුළු යශට්භ තිපශඵනහ ඈත
පිටිය සරිඹළ ඉසශකෝශල් ඉරහ, ියයටශන ච්චි, මුරතිප ,
වුියඹහශ ඳහල්ර, භඩකරපුශ ඳහල්ර ව ශක ශම,
ආනන්ද, නහරන්ද යහජකීඹ ආීන ජනරිඹ ජහතිපක ඹයි ියඹන රධහන
ඳහල්ර ඳහ අද ශම්ක ඹථහර්ථඹක් ශරහ තිපශඵනහ ඇයි ඒ?
යජඹ ියදවස අධයහඳනඹ වහ ශන් කයන රතිපඳහදන එන්න
එන්නභ කප්ඳහදු කය තිපශඵනහ අධයහඳන ගකීශභන් අද ආණ්ඩු
මිදිරහ තිපශඵනහ ආණ්ඩු ඒ ගකීශභන් මිදිරහ තිපශඵන ියහ
තභයි ශදභ පිඹන් භත ශම් ඵය ඳළටියරහ තිපශඵන්ශන් ශඳ ල් ශග ම
8කට අවුරුදු දවතුශන් දළරිඹ හිශර් ඹන ශක ට, ශම් ත් ් ඹට
මුහුණ ීනපු දවස ංඛ්යහත දරු දළරිඹන් ශම් යශට් අද ඉතහභ දුක්තත
ත් ් ශඹන් අධයහඳනඹ වදහයන ශක ට, ශම් ඳහල් ූර දරුශෝ
තභන්ශ ශදභ පිඹන් භත ඵය ඳටරහ ඒ අම්භරහ තහ් තරහශගන්
ඉල්රහ ගන්න ල්යටයටන් ඉසශකෝරඹ නඩ් තු කයන ශක ට ඒක
ශම් ආඩම්ඵයකහය තහ් තහට ශප්න්ශන් නළවළ භහින්ද චින්තනශේ 
ියදවස අධයහඳනඹ ශනුශන් භළදිව්  ශනහඹ ියඹපු
ආඩම්ඵයකහය තහ් තහට ඒක දළශනන්ශන් නළවළ; ශප්න්ශන් නළවළ
ඒක තභයි ඇ් ත රලසනඹ
2010 ීන අධයහඳනඹට දශ ශද්ීයඹ ියසඳහදිතශඹන් සිඹඹට
1 54ක් ශන් කශහ 2010 ීන ශන් කයපු ඒ ගණන 2013 -ශම්
අවුරුද්ද- ශන ශක ට දශ ශද්ීයඹ ියසඳහදිතශඹන් සිඹඹට 1 17
දක්හ අඩු ශරහ තිපශඵනහ ගරු කථහනහඹකතුභිය, ඳසු ගිඹ
කහරශේ  ියලසියදයහර ආචහර්ඹරු, භවහචහර්ඹරු ඉතිපවහශේ 
ඳශමුශිය තහට picket boards අයශගන, ටන් ඳහා ියඹමින්,
ශඳශඳහබඳ ගිහිල්රහ උද්ශඝෝණඹ කශශේ ශන ශභ කට් 
ශන ශයි අධයහඳනඹට යජඹ ශන් කයන මුදර සිඹඹට 6ක්
දක්හ ළ ම කයන්නළයි ියඹන්න එඹ අනුභත වුණු යුශනසශකෝ
ංියධහනඹ වමුට ගිහිල්රහ ශම් ආණ්ඩු එක වුණු ඒ මුදර -
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රතිපඳහදනඹ- ශන් කයන්න ියඹන එක තභයි එදහ ඒ ියලසියදයහර
ආචහර්ඹරු වඬ න රහ ිය ශ
එතශක ට ශඵ ශවෝ
ශදභ පිඹන්ට, ගුරුරුන්ට ඒක වරිඹටභ දළනුශණ් නළවළ භවය
අඹට ශ් රුශණ් නළවළ ශඳ ල් ශග ම 8ක් ශව යකම් කයපු ියහ ඒ
දරුහ උහිය දභරහ දඩ ියඹභ ශන ශක ට තභයි ශම් රලසනශේ 
ංශ ීනකභ, ඵයඳතශකභ දළශනන්න ඳටන් ග් ශ්  ශන් 
චනයටන් වරි, ශන්  අර්ථයටන් වරි එදහ සිඹඹට 6ක්
අධයහඳනඹට ශන් කයන්න ියඹරහ ියලසියදයහර ආචහර්ඹරු
ිය ශ ශභන්න ශම් ත් ් ඹ දළකපු ියහයි
අද රංකහශ
ජනගවනඹ ළ ම ශනහ ඳහල් ශිය
ජනගවනඹ ළ ම ශනහ වතබඳස ශදරක්ඹක් න අශප් ඳහල්
සිසු දරු දළරිඹන්ට අධයහඳනඹ වහ ශන් කයන මුදර එන්න
එන්නභ කප්ඳහදු කයනහ නම් අනහගත ංර්ධනශේ  ඳදනභ
අධයහඳනඹ ඵට ඳ්  න්ශන් නළවළ අනහගත ංර්ධනශේ 
ඳදනභ අධයහඳනඹ ියඹරහ අපි පිබඳගන්නහ නම්, දළනුශම්
ශක්න්ද්රසථහනඹ ඵට රංකහ ඳ්  කයනහ ියඹරහ කයිහරු
ගවනහ නම් රතිපඳහදන අඩු ියරීශභන් කදහ්  ඒ අයමුණ කයහ ඒ ඉරක්කඹ කයහ- ඹන්න ඵළවළ නමු්  අද ශභ කක්ද තිපශඵන
ත් ් ඹ? ගරු කථහනහඹකතුභිය, 2010 ීන ඳශහ්  බහ
ඳහල්රට, ඒ ියඹන්ශන් ග්රහමීඹ භට්ටශම් ඳහල්රට දශ ශද්ීයඹ
ියසඳහදිතශඹන් ශන් කයපු රතිපලතඹ සිඹඹට 1 04යි ඒ
රභහණඹ්  2013 ශන ශක ට සිඹඹට 0 74 දක්හ අඩු වුණහ ඒ
ියඹන්ශන් ශභ කක්ද? අශප් යශට් ඳහල්යටන් ළ ම රභහණඹක්භ
තිපශඵන්ශන් ග්රහමීඹ රශද්ලර පිහිටි ඳහල් මුළු ඳහල්
රභහණශඹන් සිඹඹට 80ක් ඳභණ තිපශඵන්ශන් ග්රහමීඹ ලශඹන්
පිහිටි ඳහල් ශරයි ඒ ඳහල්රට ශන් කයන රතිපඳහදන තභයි
ඵයඳතශ ියධිඹට කප්ඳහදු කයරහ තිපශඵන්ශන් ශම් ය තුන
ඇතුශත -2010 සිට 2013 දක්හ- ශන් කයපු මුදල් රභහණඹ
සිඹඹට 1 04 සිට සිඹඹට 0 74 දක්හ අඩු ශනහ ියඹරහ
ියඹන්ශන්, වරිඹටභ අවුරුදු තුනකීන සිඹඹට 25ියන් ග්රහමීඹ
ඳහල්රට ශන් කයන රතිපඳහදන ආඩම්ඵයකහය තහ් තහශ
ආණ්ඩු කප්ඳහදු කයරහ තිපශඵනහ ියඹන එකයි ඒක තභයි ඇ් ත
කථහ ඒ කප්ඳහදු ියරීභ ියහ තභයි අවුරුදු 13ක අහිංක දළරිඹට
ශඳ ල් ශග ම 8ක් ශව යකම් කයන්න සිද්ධ වුශණ් ඒක
ියදුවල්ඳතිපයඹහශ
රලසනඹක් ශන ශයි; ඒක ඳහශල්
ගුරුරුන්ශ රලසනඹක් ශන ශයි ඳහශල් ගුරුරුන්ට ඵළණරහ
ළඩක් නළවළ; ඳහශල් ියදුවල්ඳතිපයඹහට ඵළණරහ ළඩක් නළවළ
ියදුවල්ඳතිපයඹහ ව ගුරුරුන් ශම් ියධිඹට ල්යට අඹ කයන
ත් ් ඹට ඳ්  කශශේ ආණ්ඩු ල්යට ශදන්ශන් නළතිප ියහයි
ඳශහ්  බහශන් ල්යට ශදන්ශන් නළවළ, භධයභ ආණ්ඩුශන්
ල්යට ශදන්ශන් නළවළ ඒ වුණ්  ඳහර ඳ් හශගන ඹන්න සිද්ධ
ශනහ ඒ ගකීභ ඳළශයන්ශන් ියදුවල්ඳතිපයඹහටයි; ඒ ගකීභ
ඳළශයන්ශන් ආචහර්ඹ භණ්ඩරඹටයි ඒ අඹට කයන්න ශදඹක්
නළවළ ශභ කක්ද ඒ අඹ කයන්ශන්? ශදභ පිශඹෝ, ආීන ශියශඹෝ
රැස කයනහ, ඳහල් ංර්ධන කමිටු රැස කයනහ එශවභ රැස
කයරහ ඒ ශදභ පිඹන්ට, ඒ ආීන ශියඹන්ට,- [ඵහධහ ියරීභක්]

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! ශම් අසථහශ ම්බහනීඹ අමු් තන්ශ
ගළරරිශේ  අසුන් ශගන සිටින ජහතිපක මුද්රහ නහටය කරහශ
උන්නතිපඹට භවඟු ශේඹක් කශ ිනයහ චිත්රශේන භළතිපියඹ භභ
ශගෞයශඹන් පිබඳගියමි
ශම් අසථහශ ීන ගරු ආර් ශඹෝගයහජන් භන්්රීතුභහශ
මරහනඹට ශඹෝජනහ කයන්න

නභ
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ගරු මජෝ්ද අමරතුාග මශතා

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථහනහඹකතුභිය, "ගරු ආර් ශඹෝගයහජන් භන්්රීතුභහ
දළන් මරහනඹ ගත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ

ගරු අකි විරාජ් කාන්යලවේ මශතා

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

විසි්ද වපථිර කරන දී.
ஆரரறத்ரர்.
Seconded.

ප්රපනය විමවන දි්ද, වභා වේමත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුරුල කථානායකතුමා මූාවනමය්ද ඉලත් වුමය්ද, ගරු

තර්. මයෝගරාජ්ද මශතා මුාවනාරඪ විය.

அன் தறநகு, சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த
அகனர, ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன் அர்கள் கனக
கறத்ரர்கள்.

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. R.
YOGARAJAN took the Chair.
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ඊට ඳසශේ හකයශඹන් එතුභහ ිය ශ ශභ කක්ද, ශදභවුපිඹන්
ියසින් දයන ියඹදභද ඇතුශ්  තභයි ඒ සිඹඹට 4 තිපශඵන්ශන්
ියඹරහ
එතුභහභ අියඹමින් පිබඳග් තහ,
ඒ කථහ ඇතුශශේ
ශදභ පිඹන්ශගන් මුදල් අඹ කයනහඹ ියඹහ අඹ ළඹ කථහශ ීන
දශ ශද්ීයඹ ියසඳහදිතශඹන් සිඹඹට 4ක් ශන් කය තිපශඵනහ
වළඵළයි ශම්ශක් ළ ම ඳංගුක් තිපශඵන්ශන් ශදභවුපිඹන්ශගන් අඹ
කයන මුදල්ඹ ියඹහ පිබඳග්  ජනහධිඳතිපතුභහට

[මූාවනමන අණ ඳන්දි ඉලත් කරන දී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

හිටපු ගභන් ශඳ ල් ශග ම අට කළඩු දළරිඹශ සිද්ධිශේ ීන, තභහ
එශවභ එකක් අඹ ළශේ ීන ිය හ ශන්ද ියඹහ අභතක වුණහ
ඵරන්න ශක යි තයම් වහයජනක ද ියඹහ; ශක යි තයම්
ියහිළුජනක ද ියඹහ; ශක යි තයම් ජුගුප්හජනකද ියඹහ අඹ ළඹ
කථහශීන ියඹනහ, සිඹඹට වතයක් ශන් කයනහඹ ියඹහ වළඵළයි
ඒ සිඹඹට වතශර් ළ ම ඳංගුක් තිපශඵන්ශන් ශදභ පිඹන්ශගන් අඹ
කයන ඒහඹ ියඹපු ජනහධිඳතිපයඹහට-

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවපලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ගරු විජිත මශේරත් මශතා

(ரண்தைறகு றஜற ரயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඉතහභ ඳළවළදිබඳ ියර
ලශඹන්, නීතයනුකර 1975 ියකු්  කශ චක්රශල්ඛ්නඹ අනු, මුරීන තිපබුශණ්- ඳහල් ංර්ධන මිතිපශේ  හර්ෂික හභහිනක මුදර
රුපිඹල් 3යි ඳහල් ංර්ධන කමිටුශ ඳවසුකම් වහ ශේහ
ගහසතු ඳශමුශිය ශර් සිට ඳසන ඳන්තිපඹ දක්හ භකට
රුපිඹල් 3යි ඒ ියඹන්ශන් අවුරුද්දට රුපිඹල් 36යි වඹශිය
ඳන්තිපශේ  සිට ඉවශ දක්හ භකට රුපිඹල් 5 ඵළඟින් අවුරුද්දකට
රුපිඹල් 60යි ඒක තභයි 1975 ියකු්  කශ චක්රශල්ඛ්නඹ අනු
ඳහල්ර අනුභත ඳවසුකම් වහ ශේහ ගහසතු හශ භ ඳහල්
ංර්ධන කමිටුශ කටයුතු වහ අඹ කශ යුතු ියර, නීතයනුකර
මුදර ඒ ත් ් ඹ තභයි අද ශම් ශනස කය ශගන, ශනස කය
ශගන ඇියල්රහ තිපශඵන්ශන් රුපිඹල් 5 ශන ශයි, භහඹකට
රුපිඹල් 5 ශන ශයි ඒ හශ දවස ගුණඹක් අඹ කයනහ රුපිඹල්
5,000, 7,000 භහඹකට අඹ කයන ත් ් ඹට අද ඳ්  ශරහ
තිපශඵනහ ඔඵතුභන්රහශ ගණන් මිනුම්රට අනු අද රංකහශ
තිපශඵන ඳහල් 9,731න් භධයභ ආණ්ඩුට අඹ්  ශරහ තිපශඵන
ඳහල් 342 වළරුණහභ ඳශහ්  බහරට තිපශඵන ඳහල් 9,389භ
ගම්ඵද පිහිටහ තිපශඵන ගම්ඵද ශභයි අධයහඳනඹ රඵන තළන් ඒ
අඹශගන් තභයි ළ ම පුයභ ශම් මුදල් අඹ ියරීභ සිදු ශන්ශන් ඒ
අඹශ ශදභවුපිඹන් තභයි ශම්ශකන් ළ මභ පීඩහට ඳ්  ශන්ශන්
ඒ පීඩහට ඳ්  ියරීභ වහ දළන් අඹ ළඹ තුශ රතිපඳ් තිප කස
කයරහ තිපශඵනහ අපි දළක්කහ, 2012 ශන ළම්ඵර් භහශේ  ඉදිරිඳ් 
කශ අඹ ළඹ ශඹෝජනහ මුදල් ඇභතිපයඹහ ියධිඹට අතිපගරු
ජනහධිඳතිපතුභහ ඉදිරිඳ්  කශ ඒ අඹ ළඹ ශඹෝජනහ ඒ අඹ ළඹ
ශඹෝජනහ තුශ, ඒ අඹ ළඹ කථහශ ඉතහ ඳළවළදියට එතුභහ
ශභ කක්ද ිය ශ ? අධයහඳනඹ වහ අපි දශ ශද්ීයඹ
ියසඳහදිතශඹන් සිඹඹට 4ක් ශන් කයරහ තිපශඵනහ නමු්  ඒ
සිඹඹට 4ක් ශන් කයරහ තිපශඵනහ ියඹරහ ියඹන අංක ගණිතභඹ
ශරෝඩහ, ංචහ, මුරහ ියරීභ කයරහ
[මූාවනමන අණ ඳන්දි ඉලත් කරන දී.]
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
{Expunged on the order of the Chair.]

Sir, I rise to a point of Order.
මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! There is a point of Order being raised.
ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවපලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, he is violating the Standing Orders. He is referring
directly and through innuendos to the Head of the
Government. That is the Executive President. ඒ
Executive President තභයි යශට් ශභයින්ට ඉතහභ්  භ ආදයඹ
දක්න තහ් තහ ඒක දළන ගන්න ඕනෆ යශට් ශභයින්ට ආදයඹ
දක්න තහ් තහ එතුභහ තභයි ඒක දළන ගන්න [ඵහධහ ියරීම්]

ගරු විජිත මශේරත් මශතා

(ரண்தைறகு றஜற ரயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය භභ අතයඹක් ිය ශ නළවළ
භභ ජනහධිඳතිපයඹහට අඳවහ කශශේ්  නළවළ ජනහධිඳතිපයඹහ
ියශ චනඹ කශශේ්  නළවළ ජනහධිඳතිපයඹහ ශම් ඳහර්යටශම්න්තුශ
ඔඹ තමුන්නහන්ශේශ ඳළ් ශ්  ඉරහ ිය  කථහ භතක් කශහ
ඒ කථහ ශභ කක් ද? යශට් දශ ශද්ීයඹ ියසඳහදිතශඹන් සිඹඹට 4ක්
අධයහඳනඹට ශන් කයනහ
ඒශකන් ළ ම ඳංගුක්
ශදභවුපිඹන්ශගන්; ශදභවුපිඹන් දයන්ශන් ියඹහ එතුභහ ිය හ
[ඵහධහ ියරීම්]

මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! The Hon. Member was referring to the
Hon. Minister of Finance. [ඵහධහ ියරීම්]

405

ඳහර්යටශම්න්තු

ගරු විජිත මශේරත් මශතා

(ரண்தைறகு றஜற ரயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

එතුභහ ියඹපු එක අය ශව යණ ශභඹහ ශඳ ල් ශග ම අට කඩහ
ග්  ශරහශ අභතක වුණහ ද ියඹන රලසනඹ- [ඵහධහ ියරීම්]ඒක
වළන්හ් යටන් ඉ්  කයන්න ඵළවළ ඒක ඔඹ පු් තරම් බරුන්ට
ශ් ශයන්ශන් නළතිප වුණහට ඉසශකෝශල් ගිඹ ශභශඹකුට
ශ් ශයනහ ඒක පු් තරම් බරුන්ට ශ් ශයන්ශන් නළවළ ඒක
පු් තරම් බරුන්ට ශ් රුම් ගන්නට පුළුන් අධයහඳනඹක්
රළබුශණ් නළවළ අධයහඳනඹ ශන් කශ මුදල් අල්වහේ ඵදිඋද්ීනන්
ශභ වභ්  හිටපු අධයහඳන ඇභතිපයඹහ වරිඹට ශන් කශහ නම්
ශම් බුරු ශභ ශඹට

[මූාවනමන අණ ඳන්දි ඉලත් කරන දී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශභ ශඹ ඳෆශදන්නට තිපබුණහ නමු්  ඒ ත් ් ඹ අද ඇතිප ශරහ
නළවළ ඒකට භට කයන්නට ශදඹක් නළවළ මරනහරඪ ගරු
භන්්රීතුභිය ඒ කථහට අනුභ 2012 ර්ශේ ීන ඳශහ්  ඳහල්
3389ට ශන කශ මුදර -

මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! If there is anything against the Standing
Orders, that will be expunged from the Hansard.
However, the Hon. Member was referring to the speech of
the Hon. Minister of Finance.
ගරු විජිත මශේරත් මශතා

(ரண்தைறகு றஜற ரயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, 2012 ර්ශේ ීන ඳහල්
3389ට ශන කශ මුදර එතුභහශ කථහට අනුභ රුපිඹල්
මියටඹන 61,646 යි ඒ හශ භ 2012 ර්ශේ ීන අභතය ඳන්තිප
ගහසතු ව ශදභහපිඹන් ියසින් දයන රද මුළු ියඹදභ රුපිඹල් මියටඹ
64,950යි
ඕශකන් තභයි සිඹඹට 4 වළදුශණ් ඒ ගළන ඳළවළදියට ියඹනහ
ආණ්ඩුශන් ශන් කශ ගණන රුපිඹල් මියටඹන 61,646යි
ශදභවුපිඹන්ශගන් අඹ කයන ගණන රුපිඹල් මියටඹන 64,950යි
ියඹහ දළන් ශක යි එකද ළ ම? ආණ්ඩුශන් ශන් කශ ගණනද?
ශදභවුපිඹන් ශන් කශ ගණනද? ශම්ක ශ් ශයන්ශන් නළ් ශ් 
කහටද? ශම්ක පු් තරම් බරුන්ට ශ් රුශණ් නළතිප වුණහට, ශම්
යශට් අධයහඳනඹ වදහයන අධයහඳනඹ ගළන අඵභල් ශර්ණුක ශවෝ
කළක්කුභක් තිපශඵන ඕනෆභ ශකශනකුට ශ් ශයනහ ශදභවුපිඹන්
තභයි ළ මපුය මුදල් -රුපිඹල් මියටඹන 64,950ක්- ශන් කය
තිපශඵන්ශන්; ියඹදම් කය තිපශඵන්ශන් ඒක තභයි ඇ් ත ඒ
ත් ් ඹට අද ශම් යශට් අධයහඳනඹ කඩහ ශගන ළටිරහ
තිපශඵනහ ශම්ක ියකම්භ ආශ නළවළ, මරහනහරඪ ගරු
භන්්රීතුභිය ශම්ක ආශ චක්රශල්ඛ් වයවහ
මුරදි කළිමනට් ඳත්රිකහශන් කය ගන්න ඵළරි වුණු ශද්
ශනුශන් චක්රශල්ඛ් ියකු්  කශහ ආයම්බක චක්රශල්ඛ්ඹ 2008
ළප්තළම්ඵර් භහශේ  7 න දහ ියකු්  කශහ ඒක තභයි 2008/35
චක්රශල්ඛ්ඹ වළඵළයි, ඒ චක්රශල්ඛ්ශඹන් ංචහක්, ශරෝඩහක් කශහ
ශම්ක ියඹහභන යහඳතතිපඹක් ියධිඹට තභයි ඉදිරිඳ්  කශශේ ශතෝයහ
ග් ත ඳහල් ියහිඳඹක් නම් කය, කරහඳ අටක් නම් කය, ඒ කරහඳ
අට වහ ියඹහභන යහඳතතිපඹක් ියධිඹට ශම්ක ක්රිඹහ් භක කය
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ඵරනහඹ ියඹහ, අන්න ඒ වහ ඉඩ රසථහ වදන්න තභයි
චක්රශල්ඛ් ියකු්  කශශේ ඒ චක්රශල්ඛ් ියකු්  කයන ියට වරි සුන්දය
චන දභහ තිපශඵනහ ආයම්බශේ  ඉරහ වරි රසන චනයටන්
ශම් ගකීභ ශදභවුපිඹන්ට ව ඳහල් ආදි ශියඹන්ට ඳළරුහභ
ඳහර ගළන ආදයඹක් ඇතිප ශනහ; කළක්කුභක් ඇතිප ශනහ; ඒ
කළක්කුභ ආදයඹ භත ඳහර දියුණු ශනහ එශවභ රසන චන
දළම්භහ ඇ් තටභ ග් ශත ්  රසන සුයංගනහ චනයටන් පුයහ
ඒක ඇතුශත ිය කපු, අධයහඳන ක්ශේත්රඹට ිය ඵළසස
චක්රශල්ඛ් ඒක වරිඹටභ ග් ශත ්  අනහගත සිසු ඳයපුශර් ඳණ
හිඳින  ගුයටඹක් චක්රශල්ඛ්ර තිපශඵනහ අනහගත ශිය
ඳයම්ඳයහශ ඳණ හිඳින  ගුයටඹක් තභයි ශම් 2008/35
චක්රශල්ඛ්ඹ් , 2010 ඉදිරිඳ්  කශ චක්රශල්ඛ්ඹ් 
ශම්
චක්රශල්ඛ්රට ශභ නහද කශශේ? ඒ කහරශේ ීන වර්ණ
දටනර ඔතරහ ඒක අශරිය කශහ ඒ වර්ණ දටනර
තභයි තිපශඵන්ශන්, ඳහශල් නඩ් තු, ඳහරට ආදයඹ ියරීභ, ශම්
ඔශේ දරුහශ ඳහරයි, එඹ රැක ගළනීභ අශප් ඳයභ යුතුකභයි
ියඹහ එළිය රසන චන දභහ වර්ණ දටනර ඔතරහ
තභයි අනහගත දරු ඳයම්ඳයහශ ඳණ නන ිය ගුයටඹ ශම්
චක්රශල්ඛ් වයවහ අධයහඳන අභහතයහංලඹ ම්භත කය ක්රිඹහට
න න්ශන් ඒ චක්රශල්ඛ්ශේ  ශභ නහද වන් කර තිපශඵන්ශන්?
2008/35 චක්රශල්ඛ්ශේ  ඳළවළදියට ශභශවභ වන් ශනහ:
"ඳහශල් ගුණහ් භක ංර්ධනඹ ළ ම දියුණු ියරීභ වහ ඳහල් න හ
සිටුකරශම් ියඹහභන ළඩටවන 2006 ර්ශේ  ශක ශම, ් ශ් ගභ,
අම්ඵරන්ශග ඩ,  ියඹහ දකුණ (ඹහඳනඹ ශනුට), වරහත,
තඹු් ශ් ගභ, ළල්රහඹ, කෆගල්ර ඹන කරහඳ 08ක සිඹලු භ ඳහල්ර
ද ජහතිපක ඳහල්ර ද නශෝදයහ ඳහල්ර ද ක්රිඹහ් භක ියරීභට අංක
2005/24 දයන චක්රශල්ඛ්ශඹන් උඳශදස ශදන රීන "
“2006 ශර් ීන ක්රිඹහ් භක  ප කරහඳ වහ අශනකු්  ඳහල්රට අභතය
2007 ර්ශේ  ීන ඳශහතියන් එක් කරහඳඹක් ඵළගින් ත්  කරහඳ 09ක
එනම් කළුතය, වඟුයන්ශකත, තංගල්ර, භන්නහයභ, භන්තුශර්,
කුයටඹහපිටිඹ, හිඟුයක්ශක ඩ, ඵදුල්ර වහ ඇ ගයටපිටිඹ ඹන කරහඳර ශභභ
ළඩටවන ක්රිඹහ් භක ියරීභ ආයම්බ කයන රීන 2008 ර්ශේ  එක්
ඳශහතියන් කරහඳ ශදක ඵළගින් න ඳරිදි ශතෝයහ ග්  කරහඳ 18ක ශභභ
ියඹහභන යහඳතතිපඹ ආයම්බ කයන රීන මිනුන්ශග ඩ, කළරණිඹ,
ගශල්ශර, වළටන්, අකුරැස, වම්ඵන්ශත ට, යටකහභම්,  ියඹහ
(උතුය), ඳදිරිප්පු, අක්කශයයිඳ් තු, ඉේඵහගමු, ියකළයටිඹ,
ශඳ ශර න්නරු, දිඹුරහගර, ළයටභඩ, ිමිමර, ියියතිපගර වහ ඵරංශග ඩ
ශභභ කරහඳ ශ ශම් අනු ශම් න ියට ශතෝයහ ග්  කරහඳ 35ක ශභභ
ළඩටවන ක්රිඹහ් භක ශකශර් "

ඳටන් ග් ශ්  කරහඳ අටියන් එඹට ත කරහඳ 9ක් එකතු
කශහ ආඳසු තහක් ත කරහඳ 18ක් එකතු කශහ සිඹල්ර එකතු
ශරහ එන ශක ට කරහඳ 35ක ශභඹ ක්රිඹහ් භක ශනහ
අදිඹශයන් අදිඹය, පිඹශයන් පිඹය දළන් ශම් ියඹහභන යහඳතතිපඹ
යහප්ත කයශගන ආහ ඉසශල්රහභ ඳටන් ග් ශ්  ශක සට
ඉදරට ල්යට ගන්නයි ඊට ඳසශේ ියඹහභන යහඳතතිපඹක් ියධිඹට
චක්රශල්ඛ්නඹක් භඟින් කරහඳ භට්ටමින් යහප්ත කයශගන
අහනශේ  ීන මුළු යශට්භ ක්රිඹහ් භක න ත් ් ඹට ආහ අද
තිපශඵන්ශන් අන්න ඒ ශේදනීඹ ත් ් ඹයි භට භතක වළටිඹට
ශඳඵයහරි 28 ළියදහ ගරු ඵන්දුර ඇභතිපතුභහ දින ියඹභ කයරහ
ිය හ, ඳහල් ශභයින්ශගන් මුදල් අඹ ියරීභ ම්පර්ණශඹන්භ
නතය කයන චක්රශල්ඛ්න ශගශනනහඹ ියඹරහ අද න තුරු ඒ
චක්රශල්ඛ්න ශගනහශ නළවළ එතුභහට ඒක ශගශනන්න ඵළවළ
ඳහල් ශභයින්ශගන් ලත ඳවක්්  ල්යට අඹ කයන්ශන් නළවළ,
අඹ කයන්න ශදන්ශන් නළවළ, ඒ වහ නීතිප ඳනනහ, නීතිප
ක්රිඹහ් භක කයනහ ියඹරහ පුළුන් නම් අද ශම් බහට ියඹන්න
ියඹරහ භහ එතුභහට අභිශඹෝග කයනහ රහශඹෝගික එඹ ඔප්පු
කයරහ ශඳන්න්න එතුභහට ඒක ියඹන්න ඵළවළ එතුභහ ඒක
ිය ශ ්  ශවට ශගදය ඹන්න ශනහ මුදල් අභහතයහංලශඹන් ශම්
කටයු් ත වහ මුදල් ශන් කයන්ශන් නළවළ අධයහඳනඹට මුදල්
ශන් කයන්ශන් මුදල් අභහතයහංලශඹනුයි එශවභ වුශණ ් 
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එතුභහට ඇභතිපකභ නළතිප ශනහ ඒක එතුභහශ ශඳෞද්ගයටක
රලසනඹක් ශන ශයි එතුභහ මුහුණ ීන තිපශඵන ශම් ඇ් ත අර්බුදශේ 
ත් ් ඹ ශම්කයි ශම් අර්බුදඹ ියහ එතුභහ කය ටක් ගියටරහ
ඉන්ශන්

ගරු දිම්දප ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රලසනඹ තිපශඵන්ශන් ඳශහ්  බහ ඳහල්රයි

ගරු විජිත මශේරත් මශතා

(ரண்தைறகு றஜற ரயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඳශහ්  බහ ඳහල්ර්  ඒකයි සිදු ශන්ශන් "ඳශහ්  බහ
ඳහල් භට අයිතිප නළවළ ඒක අයිතිප ලක්රඹහශ පුතහ යිභහට යිභහ
ආශ ්  පුළුන් ඳශහ්  බහ ඳහල්ර අධයහඳනඹ න හ
සිටුන්න භට කයන්න ශදඹක් නළවළ"යි ියඹන කථහයටන් ශම්කට
උ් තය රළශඵන්ශන් නළවළ ඳශහ්  බහරට ශවෝ භධයභ
ආණ්ඩුට ශවෝ ශම් කය ආඹතනඹකට අයිතිප වුණ්  ශම් යශට්
භසත අධයහඳනඹ අයිතිප භධයභ ආණ්ඩුට ඒ හශ භ ඒහ
ඳහරනඹ
කයන්න
ඕනෆ
භධයභ
ආණ්ඩුශන්;
ශම්
ඳහර්යටශම්න්තුශන් ඒකට ග ියඹන්න ඕනෆ යශට් අධයහඳන
ඇභතිපරු ඇභතිපරු ඳළටවු ගළහුහට ශම්කට උ් තය රළශඵන්ශන්
නළවළ ඒකට රතිපඳ් තිප ළරළසුම් ක්රිඹහ් භක ශන්න ඕනෆ
චක්රශල්ඛ්න ශනස කයනහඹ ියඹරහ ිය ශ ශම් කරුණු ඳයණ
චක්රශල්ඛ්නශේ  තිපශඵනහඹ ියඹරහ ඇභතිපතුභහ දන්නහ ියයි එක
එක ආණ්ඩුර ඇභතිපරු ියඹනහ එශවභ ල්යට ගන්න ඵළවළ,
එශවභ නීතිපඹක් නළවළ ියඹරහ අධයහඳන ශේහ අභහතයතුභහ
ලශඹන් අලුතිපන් ඳ්  කයපු අශප් දුමින්ද දිහනහඹක ඇභතිපතුභහ
ශව යණ සිද්ධිඹ ඇතිප වුණු ශරහශ භහධයයටන් ිය හ, "අපි අඹ
කයන්ශන් නළවළ, ශදභ පිශඹෝ තභයි කළභළ් ශතන් ල්යට
ශදන්ශන්" ියඹරහ ශම්ශක් ළරැද්ද්  ආඳසු ශදභ පිඹන්ට
ඳළශට හ ඇ් තටභ ශභ කක්ද ශන්ශන් ගරු ඇභතිපතුභහ?
ඉසශකෝශල්ට ශදභ පිශඹෝ ව ආදි ශියශඹෝ ටික කළනහ
කළශ හට ඳසශේ ශ දිකහ ඉසයව ියදුවල්ඳතිපතුභහ හ ම
ශනහ හ ම ශරහ රැසකරශම් මයටක නයහඹ ඳත්රඹ ඳටන් අය
ගන්නහ ඊට ඳසශේ ියඹනහ, "ශම් ඔශේ දරුහ ඹන ඳහර
ඵරන්න ඔඹ වර දිවහ උළු කළට කළ මරහ ඔඹ වයටන්
ශතශභනහ ඔශේ දරුහ තභයි ඔඹ ඳන්තිපශේ  ඉන්ශන් ඔශේ
දරුහ තභයි ශතශභන්ශන් ඵරන්න ිමභ සිශභන්තිප ශඳ ශශ 
කළ මරහ වළභ තළනභ ශල් ඒ ඳන්තිපශේ  ඉන්ශන් ඔශේ දරුහ
ඵරන්න ඔඹ ඳන්තිප කහභයශේ  කළු රෆල්ර දිවහ ඒශක් ඇණ ටික
ගළරියරහ යටඹන්න ශචෝක් කෆල්රක් නළවළ ඒ ඳන්තිපශේ  ඉන්ශන්
ඔශේ දරුහ" ියඹරහ ඉතිපන් වදත ඳළශශන්න එනහ ඒ
ශදභ පිඹන්ට ඉසශකෝශල් වළභ තළනභ කළශල් වළදිරහ ශ ට්ටු
කළ මරහ තහප්ශප් ගළරියරහ නම් ියදුවල්ඳතිපතුභහ ියඹනහ, "අය
ඵරන්න තහප්ඳඹ දිවහ තහප්ඳඹ ගළරියරහ ශ ට්ටු කළ මරහ ශභයි
ටික interval එශක් ඔතළියන් දුනහ එශවභ දුන ශක ට ඳහශර්
හවනඹකට වළප්ශඳන්න පුළුන් ඒ ඔශේ දරුහ ඔශේ දරුහ
තභයි ශම් ඉසශකෝශල් ඉශගන ගන්ශන් ඒ ියහ ශභ නහ වරි
කයරහ ශම් රලසනඹට උ් තයඹක් ශව ඹන්න" ියඹරහ එශවභ
ිය හභ ශභ න අම්භහශගද, ශභ න තහ් තහශගද වදත උණු
ශන්ශන් නළ් ශ් ? වළභ අම්භහ තහ් තහ ශකශනකුශ භ වදත
උණු ශනහ ආණ්ඩු ල්යට ශදන්ශන් නළවළ අධයහඳන
ඇභතිපශ අම්භහ මු් තහ භතක් ශනහ වළඵළයි කයන්න ශදඹක්
නළවළ අහිංකකභට, නළතිප ඵළරිකභට කුග් ළඩක් කයරහ ශවෝ අය
ඳන්තිප කහභයශේ  සිශභන්තිප දහන්න, ඳන්තිප කහභයශේ  වරඹට උළු
කළටඹක් දභන්න ශඹෝජනහ කයනහ
තහ් තහ ශකශනක් නළඟිටරහ ියඹනහ, "ගරු ියදුවල්ඳතිපතුභිය,
අපිට ශම් රලසනඹ ශ් ශයනහ ඔඵතුභහ උඳරිභශඹන් භවන්සි න
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ඵ්  අඳට ශ් ශයනහ ඔඵතුභහ කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹට
ගිහිල්රහ ල්යට ඉල්ලූ ඵ්  අපි දළක්කහ ඔඵතුභහ අධයහඳන
ඇභතිපතුභහ ශ ට ගිහින් යසතිපඹහදු ශරහ පින්ශන්ඩු ශන වළටි් 
අපි දළක්කහ ඔඵතුභහට ශම්කට උ් තයඹක් නළතිප ඵ අඳට
ශ් ශයනහ ඉතිපන් එභ ියහ භභ ශඹෝජනහ කයනහ, එක
ශදභවුපිඹකුශගන් භහඹකට රුපිඹල් 1,200 ගණශන් සිඹලුභ
ශදභවුපිඹන්ශගන් මුදල් අඹ කයන්න" ියඹරහ එශවභ ිය හභ ත
අම්භහ ශකශනක් "ඔ , භශ දරුහ්  ශම් ඉසශකෝරඹට එනහ
අපි ඒකට එක යි අභහරුශන් වරි අපි ඒ ල්යට ශදන්නම් ඒ
ශඹෝජනහ භභ සථීය කයනහ ගරු ියදුවල්ඳතිපතුභිය" ියඹරහ
ියඹනහ අශනක් අම්භරහට කය ියඹහ ගන්න ශදඹක් නළවළ,
රේජහශන් ඉන්නහ දළන් ශම්කට ියරුද්ධ කවුද? එතශක ට
ියදුවල්ඳතිපතුභහ අවනහ, "දළන් ියඹන්න, කවුද ශම් ශඹෝජනහට
ියරුද්ධ? ියරුද්ධ එක අම්භහ ශකශනක් ඉන්නහද, තහ් තහ
ශකශනක් ඉන්නහද" ියඹරහ අශන්! අම්භරහ ශ රනහ
ියරුද්ධ අත උසන්න පුළුන්ද? ියරුද්ධ අත උසන්න ඵළවළ
එශවභ අත ඉසසුශ ්  ශභ කද ශන්ශන්? ඳහුදහ තභන්ශ
ශභඹහ ඉසශකෝශල් ඹන්න ඵළවළ එශවභ වුශණ ්  ඳන්තිප බහය
ගුරුතුමිඹ, එශවභ නළ් නම් ියදුවල්ඳතිපතුභහ ඒ ශභඹහට අරිඹහදු
කයනහ ඒ ශභඹහ ඳන්තිපශේ  ශක න් ශනහ ඉතිපන් ශම්කට බඹ
ශච්ච අම්භහ තහ් තහ ගල් කඩරහ, කුග් ළඩ කයරහ ශවෝ
තභන්ශ ඔරු ියකුණරහ ශවෝ ඉසශකෝශරට ඕනෆ කයන රුපිඹල්
1,200 ශදනහ ඒක තභයි ඇ් ත වළභ භහඹටභ ියියධ ඳහල්ර
ියියධ ශද්ල්රට මුදල් එකතු කයනහ භභ ගණන් වදරහ
ියඹන්නම් භභ ඒහ ශඳන්න්නම්

ගරු ව්දත අගියල්දන මශතා
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ඔඵතුභහ ිය  ආකහයඹට වළභ භහඹකභ මුදල් අඹ කයන
ියදයහරඹක් පුළුන් නම් ියඹන්න?

ගරු විජිත මශේරත් මශතා

(ரண்தைறகு றஜற ரயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ශක ශම යහජකීඹ ියදයහරඹ භභ ශඳන්න්නම් රිසිට් එක
රුපිඹල් 5,700ක් එකතු කයනහ භභ ත උදහවයණ
ශඳන්න්නම් ඔඵතුභහ ශම් රලසනඹ අවපු ශරහශ භභ ශම්
කහයණඹ්  භතක් කයන්න ඕනෆ සුසිල් ශරේභජඹන්ත ඇභතිපතුභහ
අධයහඳන ඇභතිප කහරශේ  සුියල් වඳුන්ශන් තිප භන්්රීයඹහ රිසිට්
ශඳන්රහ ඳහල්ර ල්යට එකතු කයනහ ියඹරහ ිය හභ සුසිල්
ඇභතිපතුභහ ිය හ, "පුළුන් නම් භට ියඹන්න ශක යි ඉසශකෝශරද
ියඹරහ රිසිට් එකක් ශඳන්න්න ශවටභ ඒ ල්යට ටික ආඳහු අඹ
කයනහ" ියඹරහ අද න තුරු ඒ ල්යට ආඳහු අඹ කශශේ නළවළ ඒ
ියහ භභ අභිශඹෝග කයනහ දළන් රිසිට් ශඳන්න්නම් ියදුයට
ගහසතු, security ගහසතු අඹ කයපු ිමල් ශඳන්න්නම් පුළුන්
නම් ආඳහු අඹ කයරහ ශඳන්න්න

ගරු ව්දත අගියල්දන මශතා
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

යහජකීඹ ියදයහරඹ-[ඵහධහ ියරීභක්]

ගරු විජිත මශේරත් මශතා

(ரண்தைறகு றஜற ரயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

යහජකීඹ ියදයහරඹ ියතයක් ශන ශයි
උඩ රශ
ඉසශකෝශර්  අඹ කයනහ යහජකීඹ ියදයහරශේ  සිට ඈත පිටිය
උඩ රශ කියසා ියදයහරඹ දක්හ, සරිඹළ ඉසශකෝරඹ දක්හ
අඹ කයනහ ශම් තිපශඹන්ශන් යටයුම්-ියයුම් ශදභවුපිඹන් එපු ශම්
තිපශඵන්ශන් ඒ ඳහශරන් ියකු්  කයපු කුියතහන්සි භහඹක් ඳතහ

ඳහර්යටශම්න්තු

409
[ගරු ියිනත ශවේය්  භවතහ]

ල්යට එකතු කයන කුියතහන්සි ඕනෆ නම් ත මිටි ගණන්
ශගනළල්රහ ශඳන්න්නම්
භභ ඔඵතුභහට ිය ශ
එක
උදහවයණඹයි ශම් යටයුම්ර තිපශඵන්ශන් ඒහ ල්යට එකතු කයන
රභහණඹන් ගළන ශදභවුපිඹන් ියඹරහ තිපශඵනහ ශම්ක තිපශඵන්ශන්
2008/35 දයන චක්රශල්ඛ්ශේ  එහි 7(1) ගන්තිපශේ  ශභඹ ඉතහ
ඳළවළදියට ියඹනහ, මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය ල්යට එකතු
කයන්න ඵරඹ ඳයරහ ියතයක් ශන ශයි, ශභන්න ශභශවභයි
ියඹන්ශන්:
"07 ඳහල් ංර්ධන කමිටුශ කහර්ඹ
71

ළශසුම්කයණඹ
(අ)

ඳහල් ළශසුම්කයණඹ භඟින් ඳහශල් අශප්ක්ෂිත අයමුණු
ඉටු කය ගළනීභ වහ ඳස අවුරුදු ඳහල් ංර්ධන
ළරළසභක් ව එක් අවුරුදු ක්රිඹහ් භක ියරීශම් ළරළසභක්
පිබඳශඹර කශ යුතු ඹ "

කවුද ඒක කයන්න ඕනෆ? අය ියඹපු කමිටුශන් ඳස අවුරුදු
ළරළසභ ව එක් අවුරුදු ක්රිඹහ් භක ළඩ පිබඳශශ ියඹන ශම්
ශදකභ ඒ කමිටුශන් තභයි ක්රිඹහ් භක කයන්න ඕනෆ එතශක ට
තභයි ඳහශල් සිඹලු කටයුතු අය ියධිඹට ශන්ශන්
ශම් චක්රශල්ඛ්නශේ  10 4 ගන්තිපශඹන් -ශම් ිය ගුයටශේ  10 4
ගන්තිපශඹන්- ශභ කක්ද ියඹන්ශන්? එහි ශභශේ වන් නහ:
"10 4 ඳහර භඟින් ක්රිඹහ් භක කයන ියියධ ළඩටවන් වහ මුදල්
එකතු ියරීභට ශවෝ ශන්  ියියධහකහය ආධහය රඵහ ගළනීභට කටයුතු කශ
වළියඹ "

දළන් අධයහඳන ශේහ ඇභතිපතුභහට ියඹන්න පුළුන්ද, ල්යට
එකතු කයන්න නීතිපඹක් නළවළ ියඹරහ පුළුන් නම් භට ියඹන්න,
ශම් චක්රශල්ඛ්නඹ ළයදියි ියඹරහ භහධයරට, FM නහයටකහට
එතුභහ ිය ශ "නළවළ, එශවභ ල්යට එකතු කයන්ශන් නළවළ, ල්යට
එකතු කයන්න ඵළවළ, නීතිපශඹන් තවනම්" ියඹරහ නීතිපශඹන්
තවනම් නළවළ 2008/35 චක්රශල්ඛ්නශේ  10 4 ගන්තිපඹ ියඹන්ශන්
ශභ කක්ද?
අධයහඳන ශේහ ඇභතිපතුභිය, දන්ශන් නළ් නම් චක්රශල්ඛ්ඹ
දළන්්  ියඹන්න ඒ චක්රශල්ඛ්ඹ ඹටශ්  තිපශඵන, ඳහල් න හ
සිටුකරශම් ළඩටවන පිබඳඵ උඳශදස ංග්රවශේ  10 4 ඹටශ් 
ශභශේ වන් ශනහ:
"ඳහර භඟින් ක්රිඹහ් භක කයන ියියධ ළඩටවන් වහ මුදල් එකතු
ියරීභට ශවෝ ශන්  ියියධහකහය ආධහය රඵහ ගළනීභට කටයුතු කශ වළිය ඹ
"

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, එශවභයි තිපශඵන්ශන් ඒ අනු
තභයි ල්යට එකතු කයන්ශන් ඊශ ට එහි 10 6 ඹටශ්  ශභශේ
වන් ශනහ:
"ඳහල් න හ සිටුකරශම් ගිණුභට

-ගිණුමකුත් තිබෙනවා. ගිණුමක් විවෘත කරන්නත් ඉඩ ප්රස්ථාාව
ශම් චක්රශල්ඛ්ශඹන් වදරහ තිපශඵනහඳවත වන් මරහරයටන් රළශඵන මරයභඹ රළබීම් ගිණුම් ගත කශ
යුතු ඹ "
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ශදභවුපිශඹෝ ශම්හ දන්ශන් නළවළ ශග ඩක් ශදභවුපිශඹෝ
ියදුවල්ඳතිපතුභහට ඵණිනහ ශම් ඉසශකෝශල් ියදුවල්ඳතිප ල්යට
වම්ඵ කයනහ; ශව යකම් කයනහ; ග් ත ල්යටරට කයන
ශදඹක් නළවළ ියඹරහ ඒ ශදභවුපිශඹෝ ියදුවල්ඳතිපතුභහට ඵණිනහ
නමු්  ඵණින්න ඕනෆ කහටද? ශම් ආණ්ඩුටයි ශම් ආණ්ඩුශ
ඇභතිපරු තභයි ශම් චක්රශල්ඛ් ියකු්  කයන්ශන් එතළන තභයි ශම්
රලසනශේ  මුර තිපශඵන්ශන්
එශවභ නළතු අහිංක
ියදුවල්ඳතිපතුභහ අල්රහ ශගන ළඩක් නළවළ ඒ හශ භ එභ
උඳශදස ංග්රවශේ  10 6 ඹටශ්  ශභ කක්ද ියඹන්ශන්? එහි
ශඹෝජනහ 7ක් තිපශඵනහ ඳශමුළිය එක ශභ කක්ද? යහජය
අයමුදල් ඒ ියඹන්ශන්, ආණ්ඩුශන් රළශඵන මුදල් ශදළිය එක,
ශදභහපිඹ ඳරිතයහග අන්න භහ ිය ශ ඒකයි සුන්දය චනඹ දහරහ
දටනඹක ඔතරහ තිපශඵන්ශන් මුදල් ඵශරන් ගන්නහ ශන ශයි,
"ඳරිතයහග" ියඹහ තිපශඵන්ශන් ඳරිතයහග ියඹහ චනඹ තිපශඵනහ
නමු්  ඒ ල්යට ගන්න ියධිඹ ශම් යශට් රක් ංඛ්යහත
ශදභවුපිශඹෝ දන්නහ ශම් යශට් වතබඳස ශදරක්ඹක් දරුශෝ
දන්නහ, ල්යට ගන්ශන් ශක ශව භද ියඹරහ ඳරිතයහගයටන්ද
ියඹරහ ඒ අඹ දන්නහ තුන්ළිය එක, සුබඳතන්නන්ශ ඳරිතයහග
ඳහරට සුබඳතන්නන්ශගනු්  ල්යට ගන්නහ All the best!
වතයළිය එක, ශග ඩනළඟියට, භූමිඹ වහ උඳකයණ බහියත ියරීභට
ීනශභන් රළශඵන ආදහඹම් ඉසශකෝශල් පිට්ටියඹ, ඉසශකෝශල්
ලහරහ බහියත ියරීභට ශදන්න පුළුන් දළන් අපි දියනහ
ඉසශකෝරර ංගීත ංදර්ලන තිපශඵනහ පිට්ටියශේ  ංගීත
හේජ තිපශඵනහ ඒහ තිපශඵන ශක ට ියකහය සිද්ධ ශනහ එහිීන
න ංසකතතිපක ඳරිවහියඹ, ශභයින්ශ අධයහඳනඹට න වහියඹ
ගළන ශන රකහ ියදුවල්ඳතිපයඹහ වහ ආචහර්ඹ භණ්ඩරඹ ල්යට
ගළන හිතරහ පිට්ටියශේ , ලහරහශ ියියධ රංග ඳ් නහ
ශභ කටද, ල්යට වම්ඵ කය ගන්න ශන කයන්න ශදඹක් නළවළ
ඒක ියදුවල්ඳතිපතුභහට ඳළරිරහ තිපශඵන ගකීභක්
ඊශ ට ඳසළිය එක, ියඹඹක් ඹටශ්  ියසඳහදිත බහණ්ඩ
ියියණීශභන් රළශඵන මුදල් බහණ්ඩ ියකුණරහ ල්යට වම්ඵ
කයන්න පුළුන් ඉතිපන් දිනඹක් ියඹභ කය ශගන ඉසශකෝශල්
ශඳ ශක් ඳ් නහ
ශඳ ශශන් බහණ්ඩ ගන්න ියඹහ
ශදභවුපිඹන්ට ආයහධනහ කයනහ අශන්, එන්ශන් ශදභවුපිශඹෝ
ටික
ශදනහයි
ඉසශකෝශල්භ
ගුරුරුයි,
ශභයින්ශ භ
ශදභවුපිශඹෝයි ියකුණන්න ශගනහපු ඵඩු ටික අයශගන ඹනහ ඒ
අම්භරහභ තභයි ශඳ ශට ඵඩු ශගනහශ තභන්ශ දරුහට ිය හ,
මුකුණුළන්න මිටිඹක් අයශගන ඹන්න ියඹරහ තභන්ශ දරුහට
ිය හ ශකශවල් මුක් අයශගන ඹන්න ියඹරහ වළඵළයි ගන්න
ශකශනකු නළවළ ඒහ ශගියඹපු ශභඹහශ ශදභවුපිශඹෝභ නළත
ල්යට ීනරහ ගන්නහ ඉතිපන් ශඳ ශශේ ආදහඹභ ඉසශකෝශල්ට
එනහ ඒ ල්යටයටන් ඉසශකෝශල් තීන්ත ආශල්ඳ කයනහ
ශභන්න ක්රභඹ ඒ ක්රභඹ චක්රශල්ඛ්ශේ  තිපශඵන්ශන්
ඊශ ට වඹළිය එක, අනුභත ියියධ ළඩටවන් වහ යහඳතතිප
තුබඳන් උඳඹහ ගන්නහ ආදහඹම් ියියධ යහඳතතිප අනුභත කය ශගන ඒ
තුබඳන් ල්යට උඳඹන්න පුළුන් ඊශ ට ව් ළිය එක, ශන් 
ආදහඹම් ආදහඹම් රඵහ ගන්න භහර්ග ියතත - open - කය
තිපශඵනහ ශන්  ආදහඹම්යටන් ල්යට වම්ඵ කයන්න ක්රභ
තිපශඵනහ

ගරු ම්දත්රීලරමයක්

(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்)

(An Hon. Member)

කළසිශනෝයටන්ද?

ගරු විජිත මශේරත් මශතා

(ரண்தைறகு றஜற ரயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ල්යට ගිණුම්ගත කයන්න ඕනෆ ියධිඹ්  ියඹනහ දළන්
ශභ කක්ද ියඹන්ශන්? ඒශක් ශඹෝජනහ වතක් තිපශඵනහ ශග ඩක්

කළසිශනෝයටන්ද ියඹහ දන්ශන්  නළවළ ශභ කද, එශවභ
තවනම් ියඹරහ්  නළවළ කළසිශනෝයටන් ශවෝ බරු ශඳ ශක්
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ඉසශකෝශල් දහරහ ශවෝ ල්යට වම්ඵ කයන්න ඉඩ රසථහ
තිපශඵනහ ශභ කද, එශවභ කයන්න එඳහ ියඹරහ නළවළ ඒහ් 
ශන්  ආදහඹම් ක්රභ එකභ ශද් කමිටුශන් අනුභත කයන්ශන්
කමිටුශ පිසසු වහදශඹකු ශවෝ ශදශදශනකු හිටිශඹ ්  ඒහ අනුභත
ශනහ ල්යට භත ඳහශල් අධයහඳනඹ තීයණඹ කයන චක්රශල්ඛ්
ියකු්  කශහභ ඒහ ශක්න්න ඵළවළ ඊට ඳසශේ ත ශව 
chance එකක් ශදනහ ල්යට එකතු කයන අඹට ඵරන්න
අධයහඳන ශේහ ඇභතිපතුභිය, උඳශදස ංග්රවඹ ශභ කක්ද
ියඹන්ශන්? දළන් ල්යට එකතු කයන්න ශඹෝජනහ 7ක් ඹටශ්  ඉඩ
ඳවසුකම් ීනරහ, ියකම් ඉන්ශන් නළවළ ඒකට මයටක ශරහ, භළදිව් 
නහ ශන් කට්ටිඹක් හභහනයශඹන් ආදි ශිය ංගභශේ  ියහිඳ
ශදශනකු ශම්කට ශඳ ් ඩක් කය තිපඹරහ, ඵය තිපඹරහ අදිනහ
භවය අඹ ඇ් තටභ ඳහරට ආදයඹට එශර කයනහ භවය
අඹ ශන ශන වුභනහරට කයනහ ශභ කද, උඳශදස
ංග්රවශේ  ත කරුණක් ඳළවළදියට තිපශඵනහ එහි 10 14 ඹටශ් 
ශභ කක්ද ියඹන්ශන්? එහි ශභශේ වන් ශනහ:
"එශේභ ශභභ ආදහඹම් ඉඳයීභට ම්ඵන්ධ  ප අඹ සිටී නම් එභ
ඳහර්ලසඹන්ට එභ ආදහඹශභන් ශක ටස ශඵදහ ීනශම් සීභහ වහ ගිණුභට ඵළය
ියරීශම් සීභහ ඳහල් ංර්ධන කමිටු ියසින් තීයණඹ කශ යුතු ඹ "

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඵරන්න දුන්නු උඳශදස ල්යට
එකතු කයන්න්  පුළුන් එකතු කය ගන්න ශඹෝජනහ්  තිපශඵනහ
ඊට ඳසශේ ියඹනහ, ශක ටස ශඵදහ ගන්න්  පුළුන් ියඹරහ
ශභභ ආදහඹම් ඉඳයීභට ම්ඵන්ධ  ප අඹ සිටී නම් -ඒ ල්යට
උඳඹන්න ම්ඵන්ධ වුණු අඹ සිටී නම්- එභ ඳහර්ලසඹන්ට එභ
ආදහඹශභන් ශක ටස ශඵදහ ීනශම් සීභහ වහ ගිණුභට ඵළය ියරීශම්
සීභහ ඳහල් ංර්ධන කමිටු ියසින් තීයණඹ කශ යුතුඹ රක්
ඳවක්, දවඹක් ශව ශ ්  ශක යි තයම් රභහණඹක් ඳහශල් ශඳ දු
ගිණුභට දහනහද, ශක යි තයම් රභහණඹක් උඳඹන්න භළදිව්  වුණු
අඹ අතශර් ශක ටස ශඵදහ ගන්නහද ියඹරහ ඳහල් ංර්ධන
කමිටු ියසින් තීයණඹ කයනහ ශම් අනු ඵරන ියට ශක ටස
ශශශ ශඳ ශක් ශරහ - share market එකක්- ශරහ
තිපශඵන්ශන් දළන් අධයහඳන ඇභතිපතුභහ ියඹනහ, ල්යට එකතු
කයන්න ඵළරි ලු ල්යට එකතු කයන්න ශන ශයි, ශම්
චක්රශල්ඛ්ඹට අනු එකතු කයපු ල්යටර ශක ටස ශඵදහ ගන්න් 
නීතිපඹ තිපශඵනහ ඒකයි ඇ් ත කථහ ශම් චක්රශල්ඛ්ඹ ශනස
කයන්ශන් නළතු, "අශන් ල්යට එකතු කයන්න ඵළවළ, ඒක
නීතිපශඹන් තවනම්, ියසිභ ශදභ පිශඹකුශගන් ල්යට එකතු
කයන්න ඵළවළ, කවුරු වරි එකතු කයරහ තිපශඵනහ නම් භට
ියඹන්න" ියඹරහ ශඵ රුට කෆ ගවරහ ළඩක් නළවළ ශම් යශට්
ශදභ පිශඹෝ, ශම් යශට් භවය ගුරුරු ඳහ ඇ් තටභ ශම්
චක්රශල්ඛ් ගළන තභ වරිඹට දන්ශන් නළවළ භවය ගුරුරු
ියදුවල්ඳතිපතුභහට
ඵියනහ
ශභ කද
ගුරුරු
හිතනහ,
ියදුවල්ඳතිපතුභහ තියශඹන් වම්ඵ කයශගන කනහ, ියදුවල්ඳතිපතුභහ
ශම් ල්යට ශව යකම් කයනහ ියඹරහ ශම් චක්රශල්ඛ්ශඹන් ඒ
කමිටුට ඵරඹ ඳයරහ තිපශඵනහ ඒ කමිටු භඟින් ල්යට එකතු
කයනහ ියතයක් ශන ශයි, ශක ටස ශඵදහ ගළනීභකු්  කයනහ
ඒකට අලය කයන රතිපඳහදන ශම් චක්රශල්ඛ්ර තිපශඵනහ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඊ ශ ට ශභහි 11 11
ගන්තිපශඹන් ශභ කක්ද ියඹන්ශන්? 11 11 ගන්තිපශේ  ශභශේ
වන් නහ:
"ඳහල් වහ ශේහක් රඵහ ගළනීභ පිණි තහකහයටක  ඹම් ියසි
පුද්ගරඹකු ඵහ ගනු රඵන්ශන් නම් එභ පුද්ගරඹහශ නභ වන් කය
ඳහල් ංර්ධන කමිටුශන් අය රඵහ ගත යුතු ඹ "

ඒක දළන් වරි ඳළවළදියටයි දළන් ගුරුරු ආණ්ඩුශන් ශදන්ශන්
නළවළ ශභයි උඳහ කයනහ, තභන්ශ ඉසශකෝශල් ගුරුරු
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නළවළ, ගුරුයශඹක් ශදන්න ියඹරහ ඒ ශභයින්ට ශඳ ග්සිඹ ත ම
ඵහනහ ශභයින් ඒ උඳහඹ කයමින් සිටි කඩහයභට ශඳ ග්සිඹ
ගිහිල්රහ භහයහන්තිපක ියධිඹට ඳවය දුන්නහ ඒ ශභයි ශභ නහද
ඉල්ලුශ ? ඒ ශභයි රළම්ශඵෝගිිය ඉල්ලුශ නළවළ ඒ ඳහශල්
දරුශෝ රළම්ශඵෝගිිය ඉල්රරහ උඳහ කශශේ නළවළ Race ඳදින්න
racing cars ඉල්රරහ උඳහ කශශේ නළවළ ඒ ශභයි ඉල්ලුශ ,
අඳට ඉශගන ගන්න අශප් ඳහරට ගුරුයශඹක් ශදන්න ියඹරහයි

මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ගරු භන්්රීතුභිය, ඔඵතුභහට ත ියනහ ම
ශදකක් තිපශඵනහ

ගරු විජිත මශේරත් මශතා

(ரண்தைறகு றஜற ரயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

භට ියනහ ම 50ක් තිපශඵනහ

මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඹෝජනහ සථිය කයන්න ියනහ ම 5ක් ශන් කයරහ තිපශඵනහ

ගරු විජිත මශේරත් මශතා

(ரண்தைறகு றஜற ரயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඳහල් ගුරුරුන්ට ඳ ම
ශගන්න, ශේකඹන්ට ඳ ම ශගන්න, මුයකහයඹන්ට ඳ ම
ශගන්න ියඹරහ තිපශඵනහ ඒක තභයි ියඹහභන යහඳතතිප ියධිඹට
ඳටන් ග් ශ්  ශම් තිපශඵන්ශන්, "ඳහල් න හ සිටුකරශම් ියඹහභන
ළඩටවන" සිඹලුභ ඳහල්ර ක්රිඹහ් භක කයනහ ියඹන
චක්රශල්ඛ්ඹයි ශම් චක්රශල්ඛ් ශදකභ වළන්හ්  හර්තහට ඇතුශ් 
ියරීභ වහ වභාගත* කයනහ
ඒ චක්රශල්ඛ්ශේ  ඉතහ ඳළවළදියට තිපශඵනහ, ශක ශව භද ල්යට
එකතු කයන්ශන් ියඹරහ අශප් ඉදිියරීම්, ඉංිනශන්රු ශේහ, ියහ
වහ ශඳ දු ඳවසුකම් ියශඹෝජය අභහතයතුභහ රලසනඹක් ඇහුහ,
ශක ශව භද ල්යට එකතු කයන්ශන්, ශක ශවේද receipt තිපශඵන්ශන්
ියඹරහ භභ ශඳන්න්නම් Royal College එශක් රිසිට් ඳත [ඵහධහ
ියරීභක්] නළවළ, නළවළ භභ ඒහ ියඹන්න ඕනෆ

ගරු ව්දත අගියල්දන මශතා
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

අවපු ශද් ියඹන්න

ගරු විජිත මශේරත් මශතා

(ரண்தைறகு றஜற ரயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

අවපු ශද්්  ිය හ ඊට ළ ම පුයයි ශම් ියඹන්ශන් ඔඵතුභහ
ිය හ ශක ශම යහජකීඹ ියදයහරඹට හශ ඒහට එන්ශන් ල්යට
තිපශඵන ශභයි ියඹරහ ල්යට තිපශඵන ශභයි ියහිඳ ශදශනක් එනහ
ඇතිප නමු්  භවය දරුන් දුසකය ගම්භහනයටන් ශිය් 

————————————
* කථාල අලවානමන ඳෂ කර ඇත.

* உகறணறதறறல் ப்தட்டுள்பது.
* Produced at end of speech.
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ඳහර්යටශම්න්තු

[ගරු ියිනත ශවේය්  භවතහ]

ියබහගශඹන් ළ ම රකුණු අයශගන ණඹ ශරහ, කුඹුරු උකස කයරහ
තභයි ශක ශම යහජකීඹ ියදයහරඹට ඉශගන ගන්න එන්ශන් එශවභ
නළතු වළශභෝභ ශඳ ශව ්  අඹ ශන ශයි ශභහි තිපශඵනහ,
school fees එකතු කයන ියධිඹ SDS Fees ඹටශ්  Security
Fund එකට රුපිඹල් 1,020යි Record Books and Stationery
Fund එකට රුපිඹල් 780යි Library Fund එකට රුපිඹල් 420යි
Sports Fund එකට රුපිඹල් 720යි Electricity Fund එකට
රුපිඹල් 720යි Technological Expenses Fund එකට රුපිඹල්
600යි Repair and Maintenance Expenses Fund එකට රුපිඹල්
480යි Sanitary Services Fund එකට රුපිඹල් 480යි ළසිියයට
ශවෝදන්න, ළසිියයටර නඩ් තු කටයුතු වහ්  ශභයින්ශගන්
ල්යට එකතු කයනහ Miscellaneous Expenses Fund එකට
රුපිඹල් 480යි ඊට අභතය තභයි ඳවසුකම් ගහසතු - Facility
Fees - රුපිඹල් 60ක් එකතු කයන්ශන් ශම් තිපශඵන්ශන්
කුියතහන්සිඹ
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*වභාමේවය මත තබන ද ච්රමල්ඛ:

சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட சுற்தறததங்கள்:
Circulars tabled:

ගරු ව්දත අගියල්දන මශතා
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ඔඹ අඹ ියරීභ කයරහ තිපශඵන්ශන් අවුරුද්දකටද, භහඹකටද?

ගරු විජිත මශේරත් මශතා

(ரண்தைறகு றஜற ரயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

යහජකීඹ ියදයහරශේ  එක ශභශඹකුශගන් ඳහරට රළශඵන මුදර
රුපිඹල් 5,736යි ආන්න ලශඹන් ශභයින් 8,400ක් ඉන්නහ
ශක ශම යහජකීඹ ියදයහරඹ, රුපිඹල් 5,736 ගණශන් වළභ
ශභශඹකුශගන්භ එකතු කයන මුදශරහි එකතු රුපිඹල්
වහයශකෝටි අසඑක් රක් අසශදදවස වහයසිඹයි
එභ මුදර ශද ශශවන් ශඵදුහභ එක භහඹකට රුපිඹල්
40,15,200ක් එකතු කයනහ ශම් ියඹන ගහසතු වහ ශක ශම
යහජකීඹ ියදයහරඹ එක භහඹකට රුපිඹල් 40,15,200ක් එකතු
කයනහ

මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු භන්්රීතුභිය, දළන් ඔඵතුභහශ කථහ අන් කයන්න

ගරු විජිත මශේරත් මශතා

(ரண்தைறகு றஜற ரயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ය් නපුය, දිඹියන්න ියදයහරශේ 
ශභයි 140ශදනහයි ඉන්ශන් එභ ඳහශල් ියහහන්තය භරර ක්රීඩහ
තයගඹට එක ශභඹකුශගන් රුපිඹල් 1,000 ගණශන් ල්යට එකතු
කයනහ එතශක ට sports meet එකට ියතයක් රුපිඹල්
1,40,000ක් ල්යට එකතු කයනහ වළභ ශදභවුපිඹකුභ රුපිඹල්
1,000ක් ඹන්න ඕනෆ ශම්ක තභයි ත් ් ඹ එභ ියහ ශම්
අඳයහධඹ වහභ නතය කයන්න ඳහරට ශභඹකු ඇතුශ්  කය
ගියද්ීන, ඳහශල් ශභයින් ඉශගන ගියද්ීන ශම් ියධිඹට ඳහල්
ශභයින්ශගන් ල්යට එකතු කයරහ ශදභවුපිඹන් භත ඵය ඳටන
එක වහභ නතය කයන්න ශම් චක්රශල්ඛ්ඹ නතය කයරහ, නීතිපඹ
ක්රිඹහ් භක කයරහ, අධයහඳනඹට ශන් කයන රතිපඳහදන වහභ
ළ ම කයන්න ියඹහ යජඹට ඵර කයමින් භශ කථහ අන්
කයනහ

ගරු සුනිල් ශඳු්දමනත්ින මශතා

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු ියිනත ශවේය්  භන්්රීතුභහ ියසින් ඉදිරිඳ්  කයන රද
කහග්න ළදග් කභියන් යු්  ශඹෝජනහ භහ සථිය කයනහ ඒ
ම්ඵන්ධ භහ ඳසු කථහ කයනහ
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මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මීශ ට ගරු ටී බී ඒකනහඹක අභහතයතුභහ
[අ බහ 2 42]

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මශතා (වාවපකෘිනක ශා කා ක යුතු
අමාතයතුමා

(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க - கனரசர, ககன அலுல்கள்
அகச்சர்)

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

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, භශ කථහ ඳටන් ගන්න
කයටන්, ශම් ශද්ලඳහරනශේ  ඉතහ ලක්තිපභ්  නහඹකඹකු ියධිඹට
ඵටහියට ගළතිප ශන කර, ශම් ශද්ලඳහරනඹ ලක්තිපභ්  කයමින්,
ශම් යහඳහයඹ ලක්තිපභ්  කයමින්, දක්ෂිණහංලඹට ඹට ශන කර සිටි
ශියසියුරහශ හිටපු ජනහධිඳතිප හියුශගෝ චහශ ස භළතිපතුභහශ
අබහඹ පිබඳඵ අශප් කනගහටු ඳශ කයන්න කළභළතිපයි දරුණු
අනීඳ ත් ් ඹක් ශවේතුශන් මිඹ ගිඹ එතුභහ ශනුශන් මුළු
යශට්භ ශම් යහඳහයඹ ආචහයඹ, ශගෞයඹ ඳශ කයන ශම්
ශභ ශව ශ් , අතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ ශනුශනු් , යජඹ
ශනුශනු්  අශප් ශලෝකඹ වහ ආචහයඹ ඳශ කයනහ එතුභහට
ආචහය ියරීභ වහ ගරු ියභල් කරයංල අභහතයතුභහ් , ියශද්ල
කටයුතු ියශඹෝජය අභහතයතුභහ්  එභ අභංගර උ් ඹට
වබහගි කර තිපශඵන ඵ්  ශම් අසථහශ වන් කයන්න
කළභළතිපයි අහන ලශඹන්, ශම් යහඳහයශේ  නහඹකඹකු
ශනුශන් අශප් ආචහයඹ ඹබඳ්  පුද කයනහ
අද දින බහ කල් තඵන අසථහශ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ් 
කයමින් අශප් ියිනත ශවේය්  භන්්රීතුභහ ියියධ කහයණහ ඳළවළදියට
කශහ වළඵළයි, අද අධයහඳනඹ පිබඳඵ ඇතිප ලක්තිපභ්  රශ ලඹ
ගළන එතුභහට ියඹන්න අභහරු වුණහ එතුභහ ශඳ ල් ශග ම අශට්
සිද්ධිඹ ගළන පුන-පුනහ කථහ කශහ
ඳසු ගිඹ ර් 16ක කහරඹ පුයහභ ශ්රී රංකහ තුශ ඳහල්
අධයහඳනශේ  ංර්ධනඹක් සිදු කර ඇතිප ඵ ඳළවළදියටයි ශභහිීන
හක්යතහ න හ සිටු කරභ වහ  ප අධයහඳනශේ  දහඹක් ඹ
ඵළයටඹ යු් ශ් , 1940 ීන සිඹඹට 40ක් ලශඹනු් , 1960 ීන සිඹඹට
72ක් ලශඹනු්  තිපබ හක්යතහ 2010 ය න ශක ට සිඹඹට
96 දක්හ ර්ධනඹ කරභ තුබඳිය ශභහි ඉතහ ඉවශ ර්ධනඹක්
තිපශඵන ඵ භව ඵළංකු හර්තහට අනු ඳළවළදියටයි ශභඹ
ම්පර්ණශඹන්භ ියදවස අධයහඳනඹ තුබඳන් ශ හ කය ග්  ජහතිපක
ඉරක්කඹක් ඵ ියඹන්න ඕනෆ 1994 ශර් සිඹඹට 90 6ක්  ප
ද්ියතීයික චක්රඹට පිියශන ශිය ංඛ්යහශ රතිපලතඹ, 2011 ය
න ියට සිඹඹට 98 5 දක්හ ර්ධනඹ කරභ තුබඳන් ශඳන්නුම්
කයන්ශන්, රහථමික චක්රඹ හර්ථක ියභහ ද්ියතීයික අධයහඳන
චක්රඹ වහ රශ ල කරශම් අසථහ ළ ම කර ඇතිප ඵයි ශම්
ආකහයඹටභ 1994 සිට 2011 දක්හ රහථමික අධයහඳනඹ වහ
ඇතුශ්  කරභ සිඹඹට 89 4 සිට සිඹඹට 98 26 දක්හ ර්ධනඹ කරභ් 
සුියශලේෂී ජඹග්රවණඹක් ඵ ියඹන්න කළභතිපයි 1994 ීන 22ක්  ප ගුරු
ශිය අනුඳහතඹ, 2011 න ියට 17 දක්හ අඩු කරභ තුශ ඉශගනුම්
අලයතහ වහ ගුරුරුන්ශ ළඳයීභ ශක තයම් දුයට වතිපක
කය ඇතිප ඵ ඳළවළදියටයි
අධයහඳන ක්ශේත්රශේ  ඳරිගණක ඳවසුකම් පුළුල් ියරීශම්
රතිපපරඹක් ශර 2005 ීන සිඹඹට 16ක්  ප ඳරිගණක හක්යතහ,
2011න ියට සිඹඹට 38 දක්හ ර්ධනඹ කරභ අධයහඳන ක්ශේත්රඹ
රඵහ ඇතිප ියලහර ජඹග්රවණඹක් ඵ ියඹන්න ඕනෆ එඹ දළනුම්
ශක්න්ද්රීඹ භහජඹක් කයහ ඹෆශම් මයටක අ මතහරභ ඵ්  ියඹන්න
ඕනෆ
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මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ශභභ ඉරක්ක පුයහග්භට අපි
ක්රිඹහ් භක ියඹ යුතුයි ජහතයන්තය ලශඹන් ළඳීශම්ීන 2010
ශර් ශ්රී රංකහශ
ගුරු ශිය අනුඳහතඹ සිඹඹට17යි
ඵංගරහශද්ලඹ සිඹඹට 43යි, ශන්ඳහරඹ සිඹඹට 32යි, ඳහියසතහනඹ
සිඹඹට 40යි ශම් ආසිඹහශ යටර ත් ් ඹයි
රහථමික චක්රඹ ම්පර්ණ කයන ශිය අනුඳහතඹ 2010 ශර්
ංඛ්යහ ශල්ඛ්න අනු ඵළලුහභ, ශ්රී රංකහ සිඹඹට 99 5ක
ඉරක්කඹකට ඇියල්රහ තිපශඵනහ ඕසශේයටඹහ සිඹඹට 98 1යි,
ජර්භියඹ සිඹඹට 100යි, ජඳහනඹ සිඹඹට 100යි, ශක රිඹහ සිඹඹට
100යි, සකරඩනඹ සිඹඹට 99 0යි, ශනෝර්ශ සිඹඹට 99 0යි, වුදි
අයහිමඹ සිඹඹට 85 0යි, නයිජීරිඹහ 74 0යි, ඳහියසතහනඹ 67 0යි
ංඛ්යහ ශල්ඛ්න අනු ද්ියතීයික චක්රඹ වහ ශිය වබහගි් 
අනුඳහතඹ ශ්රී රංකහ සිඹඹට 98 5යි, ඕසශේයටඹහ සිඹඹට 85යි,
යිරඹ සිඹඹට 96යි, රංලඹ සිඹඹට 99යි, ශව ංශක ං සිඹඹට
75යි, අඹර්රන්තඹ සිඹඹට 99යි, ශක ශර ම්ිමඹහ සිඹඹට 74යි,
භූතහනඹ සිඹඹට 52යි, ඵංගරහශද්ලඹ සිඹඹට 47යි ශම්
ංඛ්යහ අනු, ඉතිපවහඹ පුයහ අශප් අධයහඳනශේ  ර්ධනඹ සිදු
ඇ් ශ්  ශකශේද ියඹහ අඳට භළනියන් තවවුරු ශරහ තිපශඵනහ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඒ හශ භ ියියධ අසථහරීන
අශඳ  හභහනය ශඳශ ියබහගශේ ීන ගණිතඹ, ියදයහ, ඉංරීසි ියඹන
ියඹඹන් භ්  ශිය අනුඳහත ග් තහභ 2002 ශර් ගණිතඹ
සිඹඹට 39 97යි, ියදයහ සිඹඹට 54 56යි, ඉංරීසි බහහ සිඹඹට
23 84යි
2005 ශර් ශම් අනුඳහතශේ  ර්ධනඹක් ඇතිප ශරහ
තිපශඵනහ 2005 ශර් ගණිතඹ සිඹඹට 44 03යි, ියදයහ සිඹඹට
54 75යි, ඉංරීසි බහහ 36 18යි 2010 ශර් නළත ශම්
අනුඳහතඹ ර්ධනඹ ශරහ තිපශඵනහ 2010 ශර් ගණිතඹ
සිඹඹට 60 38යි, ියදයහ සිඹඹට 61 72යි, ඉංරීසි බහහ සිඹඹට
42 36යි 2011 ීන නළත එභ අනුඳහතශේ  ර්ධනඹ ආයම්බ නහ
2011 ශර් ගණිතඹ සිඹඹට 55 33යි, ියදයහ සිඹඹට 62 40යි,
ඉංරීසි බහහ සිඹඹට 44 57යි
ශම් ආකහයශඹන් ර්ධන ශ ගඹ පිබඳඵ ියියධ ංඛ්යහශල්ඛ්න
තිපශඹද්ීන ඳහල් ළසී ඹෆශම් කහයණඹ්  අඳට කථහ කයන්න නහ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, දරුන් ඳහල්රට ඇතුළු ියරීශම්
රතිපලතඹ ඳශහශතන් ඳශහතට අද අඩු ශරහ තිපශඵනහ ශම්ක
ජහතිපක රලසනඹක් අතීතශේ  ඳවුරක සිටි දරුන් ංඛ්යහ ව අද
ඳවුරක සිටින දරුන් ංඛ්යහ දිවහ ඵළලුහභ, අද ඳවුරක
සිටින්ශන් දරුන් එක්ශකනයි, ශදන්නයි ළ මභ වුශණ ්  තුන්
ශදනහයි ඒ ියහ උඳ්  අනුඳහතඹ පිබඳඵ රලසනඹ ඳහල්රට
දරුන් ඇතුළු ියරීශම්ීන ඵරඳහන ඵ ියියධ ංඛ්යහ ශල්ඛ්නයටන්
අඳට ඳළවළදියට ශරහ තිපශඵනහ
2005 ව 2012 ය අතය කහරඹ තුශ ළසුණු ඳහල්
රභහණඹ දළක්ශන හර්තහ භහ ශ තිපශඵනහ ඵසනහහිය, භධයභ,
දකුණ, උතුය, නළශ නහිය, ඹම, උතුරු භළද, ඌ, ඵයගමු
ියඹන සිඹලු ඳශහ් ර 2005 ීන ඳහල් 39ක්, 2006 ීන ඳහල් 40ක්,
2007 ීන ඳහල් 74ක්, 2008 ීන ඳහල් 14ක්, 2009 ීන ඳහල් 104ක්,
2010 ීන ඳහල් 79ක්, 2011 ීන ඳහල් 16ක්, 2012 ීන ඳහල් 36ක්
හ දභහ තිපශඵනහ
ශභශේ හ තිපබී, ඳහල් 1,000 ළඩ ටවන ඹටශ්  නළත
ියතත කයන රද ඳහල්ර ශත යතුරු භහ ශ තිපශඵනහ ඒ අනු
ඵසනහහිය ඳශහශ්  නළත ියතත කශ ඳහල් ගණන 08යි; ඒහට
ඇතුශ්  කශ සිසුන් ංඛ්යහ 189යි භධයභ ඳශහශ්  නළත ියතත
කශ ඳහල් ගණන 2යි; ඇතුශ්  කශ සිසුන් ංඛ්යහ 55යි දකුණ
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ඳශහශ්  නළත ියතත කශ ඳහල් ගණන 2යි; ඇතුශ්  කශ සිසුන්
ංඛ්යහ 373යි උතුය ඳශහශ්  නළත ියතත කශ ඳහල් ගණන
6යි; ඇතුශ්  කශ සිසුන් ංඛ්යහ 204යි නළශ නහිය ඳශහශ් 
නළත ියතත කශ ඳහල් ගණන 5යි; ඇතුශ්  කශ සිසුන් ංඛ්යහ
87යි ඹම ඳශහශ්  නළත ියතත කශ ඳහල් ගණන 7යි; ඇතුශ් 
කශ සිසුන් ංඛ්යහ 161යි උතුරු භළද ඳශහශ්  නළත ියතත කශ
ඳහල් ගණන 3යි; ඇතුශ්  කශ සිසුන් ංඛ්යහ 174යි ඵයගමු
ඳශහශ්  නළත ියතත කශ ඳහල් ගණන 1යි; ඇතුශ්  කශ සිසුන්
ංඛ්යහ 82යි ශම් අනු හ තිපබ ඳහල් 34ක් ඳහල් 1000 ළඩ
ටවන ඹටශ්  අලුතිපන් ආයම්බ කයන්න පුළුන් ශරහ
තිපශඵනහ; න සිසුන් 1,325ක් ඇතුශ්  කයගන්න වළියඹහ
රළිමරහ තිපශඵනහ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, අධයහඳන ක්ශේත්රඹ ගළන කථහ
කයද්ීන අඳ ියශලේශඹන් ියඹන්න ඕනෆ, ඳසු ගිඹ ඉතිපවහශේ 
එක්්  ජහතිපක ඳක් ආණ්ඩු කහරශේ  හ දළම ඳහල් ඳහ අද
ක්රිඹහ් භක න ළඩ ටවන් ඹටශ්  ියතත කය තිපශඵන ඵ
උදහවයණඹක් වළටිඹට භව කරහඳඹ ගන්න පුළුන් භව
කරහඳශේ  රසළ ියදයහරඹ, ශභ යගසළ ියදයහරඹ ව ත් 
ඳහරක් එක්්  ජහතිපක ඳක් ආණ්ඩු කහරශේ  හ දභහ
තිපබුණහ අද ඒ ඳහල් තුනභ නළත ියතත කයරහ රංකහශ
රහථමික අධයහඳනඹ රඵහ ශදන ඉවශභ ඳහල් ඵට ඳ්  කයන්න
අපි කටයුතු කය තිපශඵනහ ගරු අධයහඳන අභහතය ඵන්දුර
ගුණර්ධන භළතිපතුභහ රසළ ියදයහරඹ ඉංරීසි භහධයශඹන්
අධයහඳනඹ රඵහ ශදන ඳහරක් ියධිඹට රර්ධනඹ කයන්න
කටයුතු කශහ ඒ හශ භ ඳරහඳ් ර ියදයහරඹ්  ඉංරීසි
භහධයශඹන් රහථමික අධයහඳනඹ රඵහ ශදන ියදයහරඹක් ශර
රර්ධනඹ කයන්න කටයුතු කය තිපශඵනහ ඒ අනු අඳට
ශඳශනනහ අධයහඳන ක්ශේත්රඹ තුශ, රහථමික අධයහඳනශඹහි
අලු්  ශනක් ඇතිප ශරහ තිපශඵන ඵ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඳහල්ර මුදල් අඹ ියරීභ
පිබඳඵ අශප් ගරු ියිනත ශවේය්  භන්්රීතුභහ කථහ කශහ හු ක්
ඳහල්ර ශදභ පිඹන් කළභළතිපයි තභ දරුන් ඹන ඳහල් තත් 
රර්ධනඹ ියරීභ වහ ඵහහිය ක්රිඹහකහයකම් ර්ධනඹ කයන්න
උදහවයණඹක් ියධිඹට ක්රීඩහ අංලඹ ගන්න පුළුන් ක්රීඩහ අංලශේ 
ියියධ ඉ තිපශඵනහ යගර් ක්රීඩහ රර්ධනඹ කයන්න ගිඹහභ
අතිපියලහර මුදරක් ළඹ නහ ක්රිකට් ක්රීඩහ රර්ධනඹ කයන්න
ගිඹහභ්  අතිපියලහර මුදරක් ළඹ නහ ඒ වහ ළඹ න මුදයටන්
සිඹඹට සිඹඹක්භ යජශඹන් රළශඵන්ශන් නළතිප න්න පුළුන්
තභන්ශ දරුහ ක්රිකට් ක්රීඩහශන් දක්ඹකු ියරීභ වහ ආනන්ද
ියදයහරශේ  ක්රීඩහ අංලඹට ශදභ පිඹන් ශක ඳභණ මුදල් ඳරිතයහග
කයනහද ියඹරහ අශප් ගරු අර්ජුන යණතුංග භළතිපතුභහ දන්නහ ඒ
හශ භ, යහජකීඹ ියදයහරශේ  යගර් ක්රීඩහ රර්ධනඹ ියරීභ වහ
ශදභ පිඹන් ශක ඳභණ දහඹක් ඹක් රඵහ ශදනහද? ඵස යථ
ගන්න දහඹක් ඹ රඵහ ශදනහ අපි දන්නහ කුරුණෆගර
භයටඹශද් ියදයහරශේ  rugger team එක ලක්තිපභ්  කයන්න
ශදභ පිඹන් ියලහර ලශඹන් දහඹක  ප ඵ
ජඳහනඹට ම්ඵන්ධකම් තිපබුණු ශදභ පිශඹෝ ියදයහරඹට ඵස
යථ ශගනළිය්  දුන්නහ; ෆන් යථ ශගනළිය්  දුන්නහ භවනුය ට්රිියටි
ියදයහරශේ  ශදභ පිඹන් ඳහශල් ඵහහිය අංල, අධයහඳන අංල
රර්ධනඹ කයන්න ියලහර ලශඹන් මුදල් රඵහ ශදනහ එඹ
ඵරියරීභක් ියහ ් , ආණ්ඩුශ දහඹක් ඹ ියශඹෝජනඹ ියරීභ
වහ ්  කයන ශදඹක් ශන ශයි ඒ ියහ ඒ කහයණඹ ශම්
ආණ්ඩුශ
ළරැද්දක් ියධිඹට, අධයහඳන අභහතයහංලශේ  වහ
අධයහඳන ඇභතිපයඹහශ
ළරැද්දක් ියධිඹට හුහ දළක්කරභ
ඵංශක ශර ්  ක්රිඹහක් ියඹරහ භභ හිතනහ භ පිඹන් කයන ඒ
කහර්ඹශඹන් සිද්ධ න්ශන් ඳහල් තත්  ලක්තිපභ්  කරභයි
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රංකහශ ඳහල් රභහණඹ අනු ඳහල් ියසි ගණනක් තභයි
තයගකහරී භට්ටශම් ඳහල් ියධිඹට තිපශඵන්ශන් තයගකහරී භට්ටශම්
තිපශඵන ඒ ෆභ ඳහරක්භ කල්ඳනහ කයනහ අශනක් තයගකහරී
ඳහල්රට ඩහ තභන්ශ ඳහර අධයහඳනශඹන් ියතයක් ශන ,
ඵහහිය ක්රිඹහකහයකම්යටන්ද ලක්තිපභ්  ශග ඩ න න්න අපි
දන්නහ, යජශේ  මුදල් ඳහියච්චි කයන, ඒ හශ භ ියශද්ල මුදල්ද
ඳහියච්චි කයන, ශන්  භහගම්යටන් ඳහරනඹ කයන ඳහල්
තිපශඵන ඵ. ගල්ියස හන්ත ශතෝභස ියදයහරඹ, ියංසවු් 
ියදයහරඹ හශ ඵහහිය ියධිඹට ඳහරනඹ න ඳහල් ග් තහභ
ඒහශඹහි අතිප ියලහර මුදරක් අඹ කයනහ එශේ අඹ කයන මුදල්
රභහණඹ්  යජඹක් ියධිඹට අපි දන්ශන් නළවළ ඒ ියදයහරශේ 
ියදුවල්ඳතිපයඹහ ඳ්  ියරීශම් අයිතිපඹ්  යජඹට නළවළ නමු්  යජඹ
අතිපියලහර මුදරක් -බහගඹකට ඩහ ළ ම මුදල් රභහණඹක්- ඒ
ඳහල්රට ියඹදම් කයනහ

මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇභතිපතුභිය, ත්  ියනහ මඹයි තිපශඵන්ශන් ඔඵතුභහට

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මශතා

(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

එශවභ තභයි ඒ ියදයහර ශඳශ වළඩ ගළහිරහ තිපශඵන්ශන්
ඒ ියහ ශභ න ආකහයශඹන් චක්ර ශල්ඛ් ක්රිඹහ් භක වුණ් , ආීන
ශියඹන් ියසින් ඳහල් ංර්ධන මිතිප පිහිටුහශගන ඒ භඟින්
තභන්ශ ඳහර ශනුශන් උදවු උඳකහය කයන්න ඒ අඹ කටයුතු
කයනහ අපි දන්නහ ආනන්ද ියදයහරඹ, නහරන්ද ියදයහරඹ,
ශයෝඹල් ශක ශල්ේ එක හශ ඳහල් ග් තහභ ඒහශේ  ආීන
ශියයින් 2001 කණ්ඩහඹභ, 2002 කණ්ඩහඹභ, 2003 කණ්ඩහඹභ,
2004 කණ්ඩහඹභ ඹනුශන් ආීන ශිය ංගම් වදහශගන සිටින ඵ
ශභ කද, ඳහර ශනුශන් උදවු උඳකහය කයන්න ආීන
ශියයින්ශ ඒ තයම් උනන්දුක් තිපශඵනහ ඒ ියධිඹට කණ්ඩහඹම්
වදහ ශගන තභන් ඉශගන ග්  ඳහරට මුදල් ආධහය රඵහ ශදන්න
ඒ අඹ ංියධහනහ් භක ශඳශ ගළශනහ ඒ ියධිඹට ශඳශ
ගළශන්න ඵළවළයි ියඹරහ කහට්  චක්රශල්ඛ් ඹන්න
පුළුන්කභක් නළවළ ඉසශකෝශරට උදවු කයන්න එඳහ ියඹරහ ආීන
ශිය ංගම්රට, ඒ හශ භ ඳහල් ංර්ධන මිතිපරට
ියඹන්න පුළුන්කභක් නළවළ ශභ කද, ඒක ඳහශල් ඉශගන ග් 
ශියඹන් ියසින් පිහිටුහශගන තිපශඵන ඳහල් ංර්ධන මිතිපර
අයිතිපඹක් ඒ ියහ ශම් කහයණඹ පිබඳඵ ඉතහභ්  කල්ඳනහශන්
ක්රිඹහ කශ යුතුයි
අශප් ගරු ියිනත ශවේය්  භන්්රීතුභහට්  භතක ඇතිප, ජනතහ
ියමුක්තිප ශඳයමුණ කහරඹක් ඳහල්ර ියදයහගහය කඩරහ ශඵෝම්ඵ
වදන්න යහඹියක ද්රය ඇතුළු ියියධ උඳකයණ අයශගන ගිඹහ
ශඳ යභඩර ියදයහරශේ  ියදයහගහයඹ කළඩුහ; ඉේඵහගමු භවහ
ියදයහරශේ  ියදයහගහයඹ කළඩුහ; ියජඹඵහ ියදයහරශේ  ියදයහගහයඹ
කළඩුහ දරුන්ශ රශඹෝජනඹ වහ තිපබුණු ඒහ තභයි එශවභ
අයශගන ගිශේ  ඒහ ගළන අද කවුරු්  කථහ කශශේ නළවළ
ියදවස අධයහඳනඹ රඵහ ග් ශ්  ඒ ම්ඳ් යටන්, මරහනහරඪ
ගරු භන්්රීතුභිය ශම්හ අපි දන්න ශද්ල් ඒ ියදයහගහය
ම්පර්ණශඹන්භ කඩරහ ඒ ම්ඳ්  අයශගන ගිඹහ ඒ පිබඳඵ
අදට්  ශඳ ග්සිශේ  ඳළමිණියට තිපශඵනහ

මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇභතිපතුභහ, ඔඵතුභහශ කථහ දළන් අන් කශ යුතුයි
ඔඵතුභහට ශන් කය තිපශඵන කහරඹ අහනයි
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ගරු ටී. බී. ඒකනායක මශතා

(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

ඒ ියහ කරදුරු කහභයර ඉශගන ගල් ගන්න එඳහ ඹවඳ් 
අධයහඳනඹක් රඵහ ීනභ වහ ශගන ඹන ළඩ පිබඳශශශේ ීන ඒක
ියඳක්ශේ ද, ආණ්ඩුශ ද, එශවභ නළ් නම් ශන්  ඳක්ඹකද
ියඹන එක ශන ශයි ළදග්  න්ශන් ියදවස අධයහඳනඹ කහට් 
ශඳ දුයි කන්නන්ගය භළතිපතුභහ ඵරහශඳ ශය ් තු වුශණ් ියදවස
අධයහඳනඹ තුබඳන් සිඹලු ශදනහටභ ශව  අධයහඳනඹක් රඵහ
ශදන්නයි අද අපි ඒක ශව ඳින් ඉටු කයනහ තමුන්නහන්ශේරහ
වළභදහභ කයන්ශන් භඩ ගවන එක ශම් ආඩම්ඵයකහය තහ් තහ
තභයි අධයහඳනඹ ගළන ියලහර වළඟීභක් තිපශඵන ශකශනකු ියධිඹට,
දරුන්ට ශරන්ගතුකභක් තිපශඵන ශකශනකු ියධිඹට, අද ගශම්
අධයහඳන රතිපපර ළ ම ළ මශඹන් රළශඵනශක ට
ඒ ගළන
ළ මශඹන්භ න්ශතෝ න්ශන්
නළණ ඳවන් දල්න්න, ඵහහිය ක්රිඹහකහයකම් ලක්තිපභ් 
කයන්න අද යජඹ ශගන ඹන ළඩ පිබඳශශ ගළන අතිපගරු
ජනහධිඳතිපතුභහට් , අධයහඳන ඇභතිපතුභහට් , අධයහඳන ශේහ
ඇභතිපතුභහට් ,
ියශලේශඹන්භ
අධයහඳන
අභහතයහංලශේ 
ශල්කම්තුභහ රමුඛ් සිඹලු ශදනහටභ්  අශප් ශගෞයඹ පුද කයන්නට
ඕනෆ එතුභන්රහ කයන ජහතිපක ශේහට අපි එතුභන්රහට
සතුතිපන්ත ශන්න ඕනෆ ශඵ ශව භ සතුතිපයි
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ගරු අකි විරාජ් කාන්යලවේ මශතා

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ශභභ බහ කල් තළබීශම්
ශඹෝජනහ ම්ඵන්ධශඹන් න ියහදඹට වබහගි ශමින් භහ ියඹහ
සිටින්න කළභළතිපයි, අධයහඳනඹ ගළන අපි ශඵ ශවෝ ශද්ල් කථහ
කය තිපශඵන ඵ අධයහඳනඹ පිබඳඵ ශන ශඹක් අසථහර කල්
තළබීශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  කයමින් ියහද කය තිපශඵනහ ඒ
හශ භ ශම් බහශන් පිටතීන්  ශම් ගළන කථහ කය තිපශඵනහ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අපි එකක්
ියඹනහ; ආණ්ඩු ත එකක් ියඹනහ ඒක තභයි වළභදහභ්  සිදු
න්ශන් ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ශඵ ශවෝ ශද්ල් ශඳන්හ දුන්න් ,
ශඵ ශවෝ ශද්ල් ම්ඵන්ධශඹන් කථහ කශ් , ඒහ ියළයදි න
ආකහයඹක් පිබඳඵ නම් අඳට ශඳශනන්ශන් නළවළ ඒ ගළන
ශඵ ශව භ කනගහටුයි එකක් ශන ශයි, ශන ශඹකු්  චක්රශල්ඛ්
ියකු්  කයනහ අධයහඳන අභහතයහංලඹ තයම් චක්රශල්ඛ් ියකු් 
කය තිපශඵන අභහතයහංලඹක් ත නළතිප ඇතිප වළඵළයි ඒහයින්
ශභ න චක්රශල්ඛ්ඹද ක්රිඹහ් භක න්ශන් ියඹන එක ගළන අඳ ඳසු
ියඳයභක් කශ යුතුයි
අශප් අධයහඳන ඇභතිපතුභහ ඳහල්ර මුදල් එකතු ියරීභ
ම්ඵන්ධශඹනු්  අලුශතන් චක්රශල්ඛ්ඹක් ියකු්  කයනහ ියඹරහ
තිපශඵනහ එභ චක්රශල්ඛ්ඹ දළන් මුද්රණඹ කයරහද, නළද්ද ියඹන්න
භභ දන්ශන් නළවළ තිප ශදකක් ඇතුශත ඒ චක්රශල්ඛ්ඹ ඳහල්රට
ඹනහඹ ියඹනහ භහ දන්න ියධිඹට නම් ඔඹ චක්රශල්ඛ්ඹ ඹළ ් 
ළඩක් න්ශන් නළවළ චක්රශල්ඛ් උල්රංඝනඹ කයන එක ගළන
නම්
අධයහඳන අභහතයහංලශේ  උඩ ඉරහ ඳවශට ඹනකන් ඳහල් දක්හභ ඹනකන් - ගහණක්්  නළවළ ශම් ඳහල්ර මුදල්
එකතු ියරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ශම් දිනර අපි දිගින් දිගටභ කථහ
කයනහ යශට් ශර කු භතඹක් ඒ පිබඳඵ ඇතිප ශරහ තිපශඵනහ
යශට් ියදවස අධයහඳනශේ  පර රඵහ ගළනීශම් ීන ඒ වහ කඩ ඉම් ළටල් - ශඹ දමින් ඳතිපනහ හශ තභයි දළන් ශඳශනන්ශන්
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ශභ කද, ශදභවුපිඹන්ට තභන්ශ දරුන් නඩ් තු කය ගන්න් 
ඵළරි; ඳහල් ඹරහ ශභයින්ට අධයහඳනඹ රඵහ ශදන්නට් 
ඵළරි අද රතශමින් සිටින අසථහක ඳහරට තීන්ත ගහන්න,
ත්  ශද්ල්රට ල්යට ශගශනන්න ියඹරහ ඳහල්යටන්
ියඹනහ ශභඹහ ඉසශකෝශරට දභහ ගන්න්  ල්යට ශගශනන්න
ියඹනහ ඉතිපන් ශදභවුපිඹන් ශම්හ කයගන්ශන් ශක ශව භද?
භහ එක ශදඹියන් ආයම්බ කයන්නම් ඳහල්ර මුදල් එකතු
ියරීභ තවනම් කයරහ තිපශඵද්ීන්  එළිය සිදුකරභක් ගළන අද උශද්
භට එක්ශකශනක් කථහ කයරහ ිය හ භවය, කළන්දයටඹද්දඳහළු,
ළයටපිල්රෆ ජඹශක  ම ියදයහරශේ  8   ශරේණිශේ  ඳන්තිප බහය
ගුරුයඹහ ශභයින්ශගන් රුපිඹල් 500 ගණශන් එකතු කයනහ
ියඹරහ දළන ගන්නට රළබී තිපශඵනහ ඊශේ ්  එකතු කය
තිපශඵනහ අද ශම් නශක ට්  එකතු කයනහලු ඕනෆ නම්
ශ ඹරහ ඵරන්න අය ශඳ ල් ශග ම ශ යකම් කයපු කථහ අපි
ඳළ් තියන් තඵමු ශකෝ භභ ශම් ග කීශභන් ියඹන්ශන් “The
Island” පු් ඳශ්  එළිය රත් තිපඹක් ඳශ ශරහ තිපශඵනහ
ශම්ක ජනහධිඳතිපතුභහශ රශද්ලශේ  ඳහරක්
තංගල්ර රශද්ලශේ  හුංගභ ියජඹඵහ ජහතිපක ඳහරට තභ දරුහ
ඇතුශ්  කය ගන්න රුපිඹල් 4000ක් ශදන්න චන්ද්රශේන
භව් භඹහ තභන්ශ ඔරුයි වඵරයි ියකුණරහ තිපශඵනහ ඉතිපන්
ශම්හ ියඳක්ශේ  අපි ියඹන ඒහ ියතයක් ශන ශයි ශන් ශම්හ
භහධයශ ීනන් හර්තහ කයන ඒහ ශම් ියධිඹට ල්යට එකතු කය
ගළනීම් පිබඳඵ ෂයිල්සයටන් ත්  ඕනෆ තයම් ශද්ල් ියඹන්න
පුළුන් මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඉතිපන් ඔඹ චක්රශල්ඛ්
ගළහුහ ියඹරහ රතිපපරඹක් තිපශඵනහද? ඒහ ලත ඳවකට ගණන්
ගන්නහද? ශභයි ඇතුශ්  ියරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ශභච්චය කල්
තිපබුණ චක්රශල්ඛ් ඵරන්න මුදල් ගන්න ඵළවළ එක ඳන්තිපඹකට
ශභයි 45කට ළ මඹ ගන්න ඵළවළ එශවභ තිපශඵන්ශන් ශභ න
ඳන්තිපශේ ද? භභ ශභතළන කට කළශඩනකම්, ඕනෆ තයම් ියඹරහ
තිපශඵනහ ආනන්ද, නහරන්ද, ශයෝඹල් හශ ඳහල්ර ඳන්තිපඹක
ශභයි ඳනස ගණන් ඉන්නහ, ශම් චක්රශල්ඛ් ක්රිඹහ් භක ශනහ
නම් ඒ ශභයි ගිශේ  ශක ශව භද ියඹරහ ළ මපුය ඉන්න අඹ ගළන
ියඹන්න ියඹරහ භභ අභිශඹෝග කයරහ තිපශඵනහ ශභයි 45ට
ඩහ, 46, 47, 48, 49 ළිය තළනට ඒ ඳහරට ගිඹ ශභයි ඇතුශ් 
කය ග් ශ්  ශක ශව භද ියඹරහ ියදුවල්ඳතිපයඹහශගන් අවරහ
තිපශඵනහද? ඒ ගළන ඳරීක්ණ ඳ් රහ තිපශඵනහද? අපි දළකරහ
තිපශඵනහ ඕනෆ තයම් ආඹතනර -ශඳ ග්සිශේ  ශන්න පුළුන්,
ශන්  ආඹතන ශන්න පුළුන්- ළඩ තවනම් කය තිපශඵනහ
අධයහඳනශේ  ශභච්චය රලසන තිපශඵනහ වරිවළටි දඬුම් ීනරහ
තිපශඵන්ශන් කහටද? අපි ශඳන්හ ීනරහ තිපශඵන ඒහයින් දඬුම් ීනරහ
තිපශඵන්ශන් කහටද? දඬුම් දුන්න්  ඒහ ියකම් දිඹහරු ශන ඒහ
එකයි ඇ් ත
දළන් ඵරන්න ඳසු ගිඹ දසර අ ශඳ  (හභහනය ශඳශ)
ියදයහ රලසන ඳත්රඹ පිබඳඵ රලසනඹක් ආහ ඒ ියදයහ රලසන
ඳත්රඹ පිබඳඵ රලසනඹ ආහභ ියබහග ශදඳහර්තශම්න්තුශන්
අබයන්තය ඳරීක්ණඹක් ඳළළ් වුහ ඒ කයපු ඳරීක්ණශේ 
හර්තහ තභ ඉදිරිඳ්  කයරහ නළවළ ඉතිපන් ශම්හ ශභ කටද? දළන්
ජනහධිඳතිපතුභහ්  ියඹනහ, ඳහල්රට ල්යට එකතු කයන්න
ඵළවළයි ියඹරහ ල්යට එකතු කයන්න ඵළවළයි ියඹරහ
ජනහධිඳතිපතුභහ තදින්භ ියඹරහ තිපශඵනහ භභ දළක්කහ ඒ
ියඹන්ශන් ජනහධිඳතිපතුභහට්  ශම් යට ඳහරනඹ කය ගන්න ඵළවළයි
ියඹන එකද? අධයහඳන ඇභතිපතුභහ ශව යකම් කයන්ශන් නළතිප,
පුද්ගරශඹක් ලශඹන් ශව  ශකශනක් ඵ භභ ශඳෞද්ගයටක
දන්නහ නමු්  ශම්ක කය ගන්න ඵළරි ඇයි? ශම්ක කය ගන්න
ඵළවළ ශන් උඳශද්ලක කහයක බහට ගිඹ් , ශන්  තළනක්
ග් ත්  අධයහඳනඹ ම්පර්ණශඹන්භ ියනහල ශරහ ඉයයි ශන්
කඩහ ළටිරහ ඉයයි ශන් ඉසය ඳහල්ර රගතිපඹ ඵරන ඳහල්
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[ගරු අියර ියයහේ කහරිඹම් භවතහ]

ඳරීක්කරු හිටිඹහ දළන් ඒ ඳරීක්කරු ඳහල්රට ඹන්ශන්
ශක ශව භද, මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය ඳහරට ඹන ශක ට
ශකෝල් එකක් ීනරහ ියඹනහ" භචං අද අපි එනහ" ියඹරහ ශම්හ
භට ගුරුරු ියඹන ඒහ එශවභ තභයි ඹන්ශන් ඉසය ඳහල්
ඳරීක්රු කඩහ ඳියනහ ඒ අඹ ඇියල්රහ ඵරනහ, ගුරුරු
උගන්නහද ියඹරහ අද ගුරුයඹහශ රගතිපඹ ඵරන්ශන් කවුද?
ටියුන් ගුරුරුන්ට පින් සිද්ධ ශන්න අද ඳහල්ර රතිපපර
ගන්නහ කීශඹන් කී ශදනහද ඳහල්ර වරිඹට ළඩ කයන්ශන්?
අපි ියදවස අධයහඳනඹ ගළන කථහ කයනහ නමු්  ඒකයි
ඹථහර්ථඹ ඒක ියහ තභයි ඳහල්රට ල්යට ශදන්න භවය
ශභයින් පජහ භූමි ශ භල් ියකුණන්ශන් එශවභ නළ් නම්
තභන්ශ අධයහඳනඹ රඵහ ගන්න ත්  දුක් ගළවළට ියඳින්ශන්
ඳහය දිශ භල් ියියණීභ හශ ශද්ල් තභයි අද කයන්න සිද්ධ
ශරහ තිපශඵන්ශන්
ඒ, එක ඳළ් තක් අශනක් ඳළ් ශතන් ඵළලුහභ ියදුවල්ඳතිපරු
ඳහල් නඩ් තු කයන්ශන් ශක ශව භද? ියදුයටිමර ශගන්න
තිපශඵනහ ගයහ ළශටන ශග ඩනළඟියට ඹථහ ත් ් ඹට ඳ් 
කයන්න තිපශඵනහ ශටයටශෂෝන් ිමල් ශගන්න තිපශඵනහ ශම්ක
ියහ ශන් අපි ියඹන්ශන් අධයහඳනඹට මීට ළ මශඹන් මුදල් ශන්
කයන්න ියඹරහ අශප් ටන ඒකයි අපි වළභ තිපසශේභ ියඹන්ශන්
ජහතිපක අඹ ළශඹන් අධයහඳනඹට මීට ඩහ මුදල් ශන් කයන්න
ියඹරහයි ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහභ ියලසියදයහර ආචහර්ඹරු ඳහයල්
ගහශන් ගිශේ ් , අපි ශම් ඳහර්යටශම්න්තු ශදන්  න ශතක් කෆ
ගළහුශ ්  ඒ ියධිඹට මුදල් ශන් කයන්න ියඹරහයි ශම්කට මුදල්
ශන් කයන්න ඵළරි වුණහට අශනක් ඕනෆ එකකට මුදල් ශන්
කයන්න ආණ්ඩුට පුළුන් ශන් කටුනහඹක වරහ වරි භ් තර
එඹහර්ශඳෝට් එකට මුදල් ශන් කයන්න පුළුන් නළ එන්ශන්
නළතිප යහඹරට මුදල් ශන් කයන්න පුළුන් වම්ඵන්ශත ට
රශද්ලශේ  ඉරහ හිටරහ හවන එන ගම් ඇතුශශේ ඳහයල් දළළන්ත
ියධිඹට කහඳට් කයන්න ල්යට තිපශඵනහ ඒහ කයන්න පුළුන්
ශම් යශට් ජීනහයටඹ ඵඳු අධයහඳනඹට ල්යට ශන් කයන්න
ආණ්ඩුට ඵළවළ එශවභ නම් ශම්ශක් ශන ශභ කක්ද?
ඒශකන්භ ශ් ශයනහ ශන්ද ශම් ආණ්ඩුශ
තිපශඵන
කශභනහකයණඹ; ආණ්ඩුශ තිපශඵන අහර්ථකකභ; රමුඛ්් ඹ
ශදන්න ඕනෆ ශභ නහටද ියඹරහ වඳුනහ ශගන ශන භළතිපකභ ශම්
යශට් ශන ශභ නහද තිපශඵන්ශන්? ශතල් තිපශඵනහද? ශන් 
ටිනහ සතු තිපශඵනහද? අඳට තිපශඵන්ශන් භහන ම්ඳත
ඳභණයි ශම් යශට් ඳහල් දරු දළරිශඹෝ රක් 40ක් ඉන්නහ ශම්
ඔළු ටික වදන්ශන් නළතිප, ශම්හට අලය ම්ඳ්  ටික ශදන්ශන්
නළතිප, ශම්හට අලය ක්රභශ ද වදන්ශන් නළතිප, අධයහඳනඹ තුශ
කයන ශද්ලඳහරන යහඳහයයටන් අන්තිපභට ශභ කක්ද ශන්ශන්?
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ශම් යට ියනහලඹ කයහ ඹන
එකයි කහට්  ඒක ශක්න්න ඵළවළ දළන් ියියධ යහඳතතිප ඳටන්
ගන්නහ එක කහරඹක "ඉසුරු ඳහල්" ඳටන් ග් තහ ඊශ ට
"නශෝදයහ ඳහල්" ඳටන් ග් තහ දළන් ඳහල් 1000ක් ංර්ධනඹ
ියරීශම් යහඳතතිපඹක් ඳටන් ග් තහ ඊට ඳසශේ ශදභ පිඹන් ියරුද්ධ
වුණහභ ඒහ අයින් කය දභනහ ඉතිපන් ඒ ළරළසභක් නළතිපකභ
ශන් ඳටන් ගන්න කයටන් වරිඹට මීක්ණඹක් කයන්න ඕනෆ ශම්
ඳහල් දවට ගන්ශන් ශභ න ඳහල්ද? භූශගෝග්ඹ ඳසුිමභ වරිඹට
අධයඹනඹ කයන්න ඕනෆ දළන් ඵරන්න, ශඳෝක ඳහල් ආදි
ලශඹන් ර්ගීකයණඹ කයශගන භවය රහථමික ඳහල් ළහුහ
ළහුහභ ශභ කක්ද වුශණ්? ඒ අට ඉන්න ශදභහපිඹන්ට ියශරෝ
මීටර් 10ක්, 15ක් දුය ශගහ ශගන ඹන්න ඕනෆ තභන්ශ දරුහ
ඉසශකෝරඹට ඹන්න එශවභ වුශණ් ළරළසභක් නළතිපකභ
ියහශන්
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මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ළරළසභක් නළතිප
ශක ශව භද ශම් යශට් දරුන්ට අධයහඳනඹ ශදන්ශන්? අපි
වළභදහභ ියඹන්ශන් ඒකශන් භඵය ශඳෞරුඹියන් යු් 
පුයළසිශඹක් ිමහි කයනහ ියඹනහ ශක ශවේද ිමහි කයරහ
තිපශඵන්ශන්? එශවභ ශරහ තිපශඵනහ නම් අන්තර් ජහරඹ තුබඳන්
sex පිබඳඵ ළ මපුයභ ඵරන අඹ ඉන්න යට ශනහද අශප්
රංකහ? භඵය දරුන් ිමහි කයන තළනට අශප් යට තල්ලු කය
තිපශඵනහද? ඒ තළනට ශගශනන්න අයශගන තිපශඵන ක්රිඹහ භහර්ග
ශභ නහද? ඒ ශකශයහි අපි අධහනඹ ශඹ මු කශ යුතුයි වළඵළයි
ඒ ශනුශන් අධහනඹ ශඹ මු කයන්න ඵළරි වුණහට අධයහඳන
අභහතයහංලඹට -භහ දන්ශන් නළවළ, කහශ උභනහ භතද ියඹරහකර්නල්රු ඳ්  ියරීභ හශ කටයුතුරට ආණ්ඩුට ඕනෆ තයම්
රතිපඳහදන ව උභනහ තිපශඵනහ දළන් එක තහක්
කර්නල්රු ඳ්  කශහ ඔඹ කර්නල්රු හිටපු ඉසශකෝරර තභයි
ඊශේ  ශඳශර්දහ ගව ග් ශ්  ඒ ියඹන්ශන්, රධහන ඳහල් ශදකක
ඒ ඳහල්ර ඔඹ කර්නල්රු තභයි ඉන්ශන් පුහුණුකු්  ීනරයි
ශගනහශ වමුදහ ඳහරනඹ ශගනළල්රහ්  ඒහ ටික ඳහරනඹ කය
ගන්න ඵළවළ ඊශ ට ඊට ඳවශ ඳහල්රට්  ශදනහ, ශම්ජර්රු,
කපිතහන්රු දළන් ඳවශ ඳහල්රට්  කර්නල්රු ශදනහ
ශභ කක්ද ශම් කයන්න වදන්ශන්? ඳහල් නදවස ගණනක්
තිපශඵනහ වහයදවස ගණනක් ඳහරනඹ ශන්ශන් වමුදහශ
ියරතර එක්ක භහ දන්ශන් නළවළ, ශම් වදන්ශන් ක්රහකහය
ඳහල් ඳද්ධතිපඹ්  වමුදහ ියසින් ඳහරනඹ කයන්නද ියඹරහ
ශභ කද, ඳහල් ඳන්දවක් ඳහරනඹ කයනහ ඵළසිල් යහජඳක්
භළතිපතුභහ ඉතිපරි ඳහල් ටික ඳහරනඹ කයන්න ශගෝාහබඹ
යහජඳක් භළතිපතුභහට දුන්නහට ඳසු භහ දන්ශන් නළවළ, ශභතුභහට
ඳහරනඹ කයන්න පුළුන් ශ ියද ියඹරහ ශම්හ ළයදි ංකල්ඳ
යශට් අධයහඳනඹ ශනුශන් මීට ඩහ කයන්න ඕනෆ තයම් ශද්ල්
තිපශඵනහ ඒහ ශන කය ශම්හ කයන එකයි අඳට තිපශඵන
රලසනඹ අශප් යශට් ඳහල් ඹන දරුන්ශගන් සිඹඹට 30ක් ියතය
භන්ද ශඳෝණශඹන් ශඳශශනහ ඳසු ගිඹ දිනර එක දරුකුට
රලසනඹක් වුණහභ ජනහධිඳතිපතුභහ ියඹහ තිපබුණහ, මින් ඉදිරිඹට ක්රීඩහ
තයගරට වබහගි න ශභයින්ශ ලහරීරික ශඹෝගයතහ ඳරීක්හ
කයන්න ියඹරහ ශම් ක්රීඩහ කයන ශභයින්ශ ලහරීරික ශඹෝගයතහ
ඳරීක්හ කශශ ් , ඒ අඹශගන් බහගඹකට ක්රීඩහ කයන්න වම්ඵ
ශන්ශන් නළවළ ශභ කද, එතයම් ශෞඛ්ය ම්ඳන්න දරුන්භ
ශන ශයි අශප් යශට් ඉන්ශන් තුන් ශ ර කන්න ඵළරි ත් ් ශේ 
ඉන්නහ ඳහල් ශිය ශියහන් වරිඹකට ියරි ටිකක් ශඵ න්න
ියධිඹක් නළතිප ඉන්නහ ඳහල් ශිය ශියහන් ඒ්  ශදභහපිඹන්
දුක් ියරහ ශක ශව භ වරි ඒ ශභයින් ඳහල් ඹනහ ඒ
දරුන්ශ ඇස ඳහදරහ ඒ ශභයින්ශගන්්  ජීියතඹ ශග ඩ ඹන්න
ඕනෆ ියඹරහ හිතන ියහ ඒ ියහ ශම් එක එක නීතිප යහමු දළම්භහ
ියඹරහ, එක එක චක්රශල්ඛ්න ඉදිරිඳ්  කශහ ියඹරහ ශම්හ
එකක්  රංගුතහක් ශන භළතිප කරභ පිබඳඵ අපි කනගහටු
ශනහ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, එක ශරහකට භට
හිශතනහ ශම් අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේශේ  ියබහග තිපිමඹීන, යහජය
ඳරිඳහරන ශේශේ  ියරධහරිනු්  අධයහඳන අභහතයහංලඹට දහරහ
කටයුතු කයන එක්  යදක් ියඹරහ ශභ කද, SLEAS ව SLAS
ියඹරහ ියබහග ශදකක් තිපශඵනහ යහජය ඳරිඳහරන ශේකඹන්ට
තිපශඵන්ශන් එක ියබහගඹක්, අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේකඹන්ට
තිපශඵන්ශන් ත ියබහගඹක් ශම් තනතුරුරට ඳ්  ශන්න ඕනෆ
ඇ් ත ලශඹන්භ අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේශේ  ියරධහරින්
ඒශකීන යහජය ඳරිඳහරන ශේශේ  ියරධහරින්ට ළයදි ියඹරහ වරි
ඹන්ශන් නළවළ ඉවශ භට්ටමින් ඒ ශද්ල් වරිඹහකහය කයන්න
දළන ගන්න ඕනෆ ඒහට ියසි සුදුසුකම් තිපශඵන පුද්ගරයින් ඳ් 
කයන්න ඒ අඹ දළන ගන්න ඕනෆ එතශක ට අධයහඳන ශේහ
-Education Service- ගළන අශඵෝධඹක් තිපශඵන අඹ ඳ් 
ශනහ ියදුවල්ඳතිපරු භහරු ියරීශම්ීන, උසකරම් ීනශම්ීන එඹ ඉතහ
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ළදග්  ශනහ ඳසු ගිඹ කහරශේ  ශරේණිධහරි ියදුවල්ඳතිපරුන්ට
අහධහයණකම් වුණහ ශද්ලඳහරියක අලයතහ භත දිගින් දිගටභ
ඳ් කරම් දුන්නහ ශම් ශ ීන්  එක්දවස ව් සිඹ ගණනකට ඳ් කරම්
දුන්නහ ියඹරහ අභහතයතුභහභ ඳහර්යටශම්න්තුශ ීන පිබඳග් තහ එශවභ
වුණහභ ශම්හ කඩහ ළශටන එක න් න්න පුළුන්ද? ශභ න
චක්රශල්ඛ්න දළම්භ් , ශභ න නීතිප දළම්භ්  ඒහ ඳවශ භට්ටමින්
ක්රිඹහ් භක ශන්ශන් නළ් ශ්  ඇයි? මරහනහරඪ ගරු
භන්්රීතුභිය, ශම් චක්රශල්ඛ්න අද ියකම් joke එකක් ශරහශන් අද
ශම් චක්රශල්ඛ්න ියහිළුක් ශරහ තිපශඵන්ශන් ඉතිපන් අපි ශක ච්චය
කථහ කශ්  ශභතළියන් එවහට ශම්කට ශභ කක්ද කයන්න
තිපශඵන්ශන් සුදුසුකම් නළතිප මිියසසු දහනහ නම්, ඉක් ඵක්
නළතිප මුදල් එකතු ියරීම් කයනහ නම්, ඉක් ඵක් නළතිප
ඳරිඳහරනශේ  ගළටලු තිපශඵනහ නම්, ඒහ ියන්ශන් නළ් නම්,
ඒ අඹට දඬුම් ශදන්ශන් නළ් නම් ශභ කක්ද කයන්න ඕනෆ
භභ මීට කයටනු්  ගරු අභහතයතුභහට ිය හ, භහ ියශඹෝජනඹ
කයන කුයටඹහපිටිඹ ආනශේ  කරහඳ අධයක්යඹහ ඳසු ගිඹ දිනක
කය තිපශඵන ශදඹක් ම්ඵන්ධ ඳහල් 164ක ියදුවල්ඳතිපරු
කළහ එතුභහ ියඹහ තිපශඵනහ, "දළන් ඹම ඳශහ්  බහ
භළතිපයණඹ ශ
එනහ භව ඇභතිපයඹහට උද කයන්න
campaign එකක් වදන්නයි තමුන්නහන්ශේරහ කළශ ශ " ියඹරහ
තභ භව ඇභතිපයඹහ්  එතුභහශ
campaign එක ගළන
හකච්නහ කයන්න අලය අඹ කළහ නළවළ භහ ශම් ගකීශභන්
ියඹන්ශන් එතශක ට ියදුවල්ඳතිපරු ටික ළශ් ට රෆසතිපයි වළඵළයි
ඔක්ශකෝභ ශන ශයි එතළන හිටපු ශඵ ශවෝ අඹ කරියරීභට ඳ් 
ශරහ තිපශඵනහ ඒ අඹ ියඹනහ, "අපි ියරුද්ධ වුශණ ්  අපි
ශගදය ඹනහ, කවුද අශප් ශභයින්ට කන්න ශඵ න්න ශදන්ශන්"
ියඹරහ මීට කයටන් රලසනඹක් දහරහ ඒ ඳළ් ශ්  එක් ශකශනක්
interdict කශහ
පුදුභ ශද්ලඳහරනඹක් තිපශඵන්ශන් නන්ද කහරඹක ඵරන්න
මරහනහරුඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ශභ න කහරශේ ද ියදුවල්ඳතිපරු
ශගල් ගහශන් ඇියදින්න ගිශේ ? භභ භශ ආනඹ ආරශඹන්
ශම්හ ියඹන්ශන් ඔඵතුභහ ශව ඹරහ ඵරන්න, ශම් අතය
ශන ශයි අශප් ියරධහරිතුභන්රහ්  ඉන්නහ ඳසු ගිඹ නන්ද වළභ
එකකීනභ එශවභයි කශශේ ශකබඳන්භ කරහඳ කහර්ඹහරඹ ශ ට
ඹනහ, ඵස එකක ශදකක ඔක්ශක භ ශන දභහ ගන්නහ
ශඵෝතල් ටිකකු්  දභහ ගන්නහ ඊට ඳසශේ ඹනහ වළඵළයි
ඹන්ශන් අශප් ආනඹට ශන ශයි ගල්ගමුට, ඹහඳහුට ඹනහ
ඇියදින්න ගුරුරු, ියදුවල්ඳතිපරු ශගල් ගහශන් ඇියදිනහ
ශභශවභ වුණහභ ියදුවල්ඳතිපරු ත ඳවකට ගණන් ගන්නහද?
අිය්  අඹ එක්ක එකට භ් ඳළන් ශඵ නහ එශවභ කශහභ
ියදුවල්ඳතිපරුන්ට ඒ ඳහල් ඳහරනඹ කයන්න පුළුන්ද? ශභන්න
ශම් ත් ් ඹට අද ඔවුන් පිරිහිරහ තිපශඵනහ එදහ භභ ශම් ගළන
ඇභතිපතුභහට ිය හ ඇභතිපතුභහ ඒ ගළන ඵළලුහද දන්ශන් නළවළ
ශම්හ ගළන ඵරන්න ගරු ඇභතිපතුභිය අඳ ඔඵතුභහට ගරු
කයනහ ශම්හ ම්ඵන්ධශඹන් ක්රිඹහ භහර්ග ගන්න
භට ත කහයණඹක් ියඹන්න තිපශඵනහ ශම් කහයණඹ උස
අධයහඳනඹට ම්ඵන්ධ රලසනඹක් ියලසියදයහරරට ශ් රුණු
සිසුන්ට දළන් වමුදහ පුහුණු ශදනහ ශන් ියලසියදයහරරට ඹන්න
ඉසය ශරහ ශම් වමුදහ පුහුණු රඵහ ශදන්න ඳසු ගිඹ දසර
භහදුරුඔඹ රශද්ලඹට දරුන් පිරික් අයශගන ගිඹහ ශම් පුහුණු
රඵහ ීනශම්ීන එක ශභශඹකුට අවුරක් ඇතිප වුණහ ඒ පුහුණු ියහ ඒ
ශභඹහ ශඳ ් ඩක් upset ගිඹහ අන්තිපභට ශභ කක්ද වුශණ්? භට දළන්
ඒක ශභතළන ියඹන්න ඵළවළ ඒක ියඹන එක ඒ ශභඹහට කයන
අශගෞයඹක් අන්තිපභට ඒ ශභඹහ භහනසික ඹම් රලසනඹකට
මුහුණ දුන්නහ ඊට ඳසශේ ඒ භහනසික රලසනඹක් තිපශඵන ශම්
ශභඹහ ගම්ඳව එක තළනකීන ඵස යථශඹන් ඵළසසුහ ඔඵතුභහ
ශව ඹහ ඵරන්න දළන් ඒ ශභඹහශ භන අවුල් ශරහ පිසසු
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වළදිරහ ඉන්ශන් ඒ ශභඹහ නහන්න, ඇඳුම් ශවෝදන්න තුය ඵහල්දි
200ක් ඇදරහ තිපශඵනහ ඒ ශදභවුපිඹන් තභයි ඒ ගළන ියඹන්ශන්
ඒ ශභඹහ දළන් mentally out. ශදභවුපිඹන්ට ියඹරහ්  නළවළ ඒ
ියදුවල්ඳතිපයඹහශගන් අවරහ ඵරන්න, භහදුරුඔශේ ීන ශභ නහද
වුශණ් ියඹරහ ශම්හ ගළන කවුරු්  වරිඹට ඵරන්ශන් නළවළ; ඳසු
ියඳයම් කයන්ශන් නළවළ; ශභ කක් වරි රලසනඹක් වුණහභ ශගනළ් 
දභනහ මීට ඉසය ශරහ දිඹතරහ ඳළ් ශත්  ඔශව භ වුණහ
ඕනෆ ඒහ ශන ශයි ශන් ශම් කයන්ශන් ශම්ක මියටටරිකයණඹ
කයන්න ඕනෆ නම් ශකබඳන්භ ඔක්ශක භ කය ගන්න ශම්ක ක්ර
කයන්න එඳහ ියලසියදයහර ශභයින්ට්  ශම්ක කයනහ; ඳහල්ර
ියදුවල්ඳතිපරුන්ට්  ශම් පුහුණු ශදනහ ඊශ ට ගුරුරුන්ට් 
ශදන්න ගනීිය ශම්ක ශර කු අවුරක් ශම් අවුශරන් අන්තිපභට දුක්
ියඳින්ශන් ශම් යශට් අහිංක තරුණ ඳයපුය අශප් ජහතිපඹටයි
ශම්ශකන් අන්තිපභට දුක් ියඳින්න න්ශන්
භභ ඉතහභ
කනගහටුශන් ියඹනහ, අඳ ඳසු ගිඹ කහරශේ  ශඳන්හ දුන් ඒ
රලසනරට වරිඹහකහය කටයුතු කය නළතිප ඵ "දුන්න දුනුගමුශ ,
ඊතර ඵයගමුශ " ියඹනහ හශ අධයහඳන අභහතයහංලශඹන්
අලය ශද්ට ශන ශයි ියඳුම් රඵහ ශදන්ශන් අශප් කථහරීන
ශම්හ ශඳන්හ ශදන ශරහට ශභ කක් වරි ියකම් චන
වයමඹක් කයන්ශන් නළතිප ශම්හ ඇ් තටභ ටවහ ශගන කටයුතු
කයන්න ියඹරහ භභ ඉල්රහ සිටිනහ ශඵ ශව භ සතුතිපයි
[අ බහ 3 14]

ගරු දුමි්දද
අමාතයතුමා
(ரண்தைறகு
அகச்சர்)

දිවානායක
துறந்

මශතා

றசரரக்க

(අධයාඳන
-

கல்றச்

මවේලා

ரசககள்

(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Education
Services)

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ගරු ියිනත ශවේය්  භන්්රීතුභහ
ියසින් ඉදිරිඳ්  කයන රද ශඹෝජනහ ගළන චන කීඳඹක් කථහ
කයන්න අසථහ රළබීභ පිබඳඵ භහ තුටු ශනහ භශ හිත
මිත්ර, උග් , බුද්ධිභ්  ියිනත ශවේය්  භන්්රීතුභහ ශම් ගරු බහශ
දළන් හිටිඹහ නම් ශව යි ියඹරහ භට හිශතනහ එතුභන්රහ යශට්
තරුණඹන් ගළන කථහ කයනහ; යශට් තරුණඹන් ගළන වඬ
න නහ එතුභහශ
කථහශ ීන රකහල කශහ ඹ 22න්
ඳහර්යටශම්න්තුට ආපු භභ ඒ කහරශේ  ඒහ ශභ නහද දන්ශන්
ියඹරහ භභ ඳහර්යටශම්න්තුට ආශ අවුරුදු 22ීන ශන ශයි 21ීන,
රංකහශ
ශහඵහරභ ඳහර්යටශම්න්තු භන්්රීයඹහ ියධිඹට
තරුණශඹක් ශහඵහර ඹසින් ඳහර්යටශම්න්තුට ආහභ ඒක
වෆල්ලුට රක් කයන ියිනත ශවේය්  භන්්රීතුභන්රහ, එබඳඹට ගිහින්
තරුණඹන් ශනුශන් ශඳනී සිටින්ශන් ශක ශව භද ියඹන එක
පිබඳඵ භට රලසනඹක් තිපශඵනහ තරුණශඹක් ශම් හශ
තළනකට ආහභ ඒශක් ටිනහකභක් දියන්ශන් නළතිප උදියඹ යශට්
භසත තරුණඹන් ගළන කථහ කයන්ශන් ශක ශව භද ියඹන
රලසනඹ භභ ශම් යශට් තරුණඹන්ශගනු්  අවනහ තරුණශඹක්
ියධිඹට ඒ පිබඳඵ භභ කනගහටු ශනහ මුරහනහරඪ ගරු
භන්්රීතුභිය, අශප් ඳයණ ියඹභනකු්  තිපශඵනහ ශන්, "ඵල්ශරක්
ිමරුහට කන්දක් ඳව්  ශන්ශන් නළවළ" ියඹරහ භභ ශම්
ශරහශ ඒක්  ශම් ගරු බහට භතක් කයනහ
ියිනත ශවේය්  භන්්රීතුභහ අද බහ කල් තඵන අසථහශ ීන
ග්රහමීඹ ඳහල් වන එක ගළනයි ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  කය
තිපශඵන්ශන් භහ හිතන වළටිඹට ඳහල් ළශවන රභහණඹ ව අරින
රභහණඹ පිබඳඵ ශන ශයි අද අඳට රලසනඹ තිපශඵන්ශන්
අශප් යශට් තරුණ තරුණිඹන්ට, ූර දරුන්ට අලය කයන
දළනුභ ඳහර තුබඳන් රළශඵනහද? අපි ආසිඹහශ ආලසචර්ඹඹ කයහ
ඹන්න වදන ශම් ගභශන්ීන යශට් ඳහරම් වදනහ; ඳහයල් වදනහ;
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ඳහර්යටශම්න්තු

[ගරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ]

යට ංර්ධනඹ ශනහ අශප් හිත්  අියර ියයහේ කහරිඹම්
භන්්රීතුභහ භතක් කශහ අද නළ එන්ශන් නළතිප යහඹඹන්
වදනහඹ ියඹහ ඔ , නළ ආශ නළතිප වුණ්  අපි යහඹඹන් ටික
වදන්න ඕනෆ; ගුන් ශත ටුඳශල් වදන්න ඕනෆ; යට ංර්ධනඹ
කයන්න ඕනෆ ශභ කද, ඒහ වදන්ශන් නළතිප කවුරු්  එන්ශන්
නළවළ යශට් ශබෞතිපක ම්ඳ්  ංර්ධනඹ ශනශක ට ඒහ
කශභනහකයණඹ කයන්න ශව  භහන ම්ඳතක් ඉන්න ඕනෆ ඒ
වහ ශම් යටට ශව  බුද්ධිභ්  පිරික් ිමහි කය ගන්න ඕනෆ ඒ
ශනුශන් තභයි ර්තභහන අධයහඳන අභහතයයඹහ ියධිඹට ගරු
ඵන්දුර ගුණර්ධන ඇභතිපතුභහ
අධයහඳන ක්ශේත්රශේ  භවහ
ශඳයබඳඹක් ඇතිප කයමින් ශනසකම් යහශිඹක් ඇතිප කයන්න
ඹන්ශන් ඒ ශනසකම්යටන් ියහිඳඹක් ශම් නශක ට සථහපිත
කය තිපශඵනහ අපි පිබඳගන්නහ, ඹම් ඹම් රලසන, ගළටලු තිපශඵන
ඵ ශභ කද, අපි ළඩ කයන්ශන් ියලහර පිරික් එක්කයි අද යශට්
ශිය රජහ එශවභ නළ් නම් ඳහල් ූර දරුන් ංඛ්යහ රක්
40කට -මියටඹන වතයකට- ආන්නයි ඒ හශ භ ශේක භව් භ
භව් මීන්, ගුරුරුන් ංඛ්යහ්  ියලහර රභහණඹක් ශනහ ඒ
අඹ්  එක්ක කටයුතු කයනශක ට භවය ශරහට අතඳසු කරම්
ශන්න පුළුන් භවය ශරහට ළයදි සිද්ධ ශන්න පුළුන්
වළඵළයි ශම් සුළු අතඳසු කරම් ශනුශන්, එක්ශකශනක් ශදශදශනක්
කයන ළයදි ශනුශන් අධයහඳන අභහතයහංලඹ, අධයහඳන ශේහ
අභහතයහංලඹ ශවෝ උස අධයහඳන අභහතයංලඹ ඹන භසතඹටභ
ශද ස ියඹන්න ඵළවළ
භහ කයටන් භතක් කශ ියධිඹට අපි කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆ
ළශවන ඳහල් රභහණඹයි, ඇශයන ඳහල් රභහණඹයි ගළන
ශන ශයි තිපශඵන ඳහල්යටන් ියසි අධයහඳනඹක් රළශඵනහද,
ියසි අධයහඳනඹක් රඵහ ශදන්නට අලය කයන ඳවසුකම් ටික රඵහ
ීන තිපශඵනහද ියඹන කරුණු ගළනයි ඳහරක් වන්න රධහනභ
ශවේතු තභයි ඳහරට අලය කයන රභහණඹට ෆශවන දරුන්
රභහණඹක් ශන සිටීභ භභ හිතන වළටිඹට අශප් ගරු ඇභතිපතුභහ
ංඛ්යහ ශල්ඛ්න හිත ඒ කරුණු ඉදිරිඳ්  කයහිය ශභයින් 20ට
අඩු ඳහල් කීඹද, ශභයින් 10ට අඩු ඳහල් කීඹද ඹනහීන කරුණු
ගළන ියසතය හිත එතුභහ කතහ කයහිය අපි දරුන්ට වරි
අධයහඳනඹක් රඵහ ශදනහ නම් අඳට ඳහල් ංඛ්යහ ගළන
ශන ශයි රලසනඹ තිපශඵන්ශන් ශම්ක භශ ශඳෞද්ගයටක භතඹ
අධයහඳන ශේහ අභහතයඹහ ියධිඹට ශන ශයි භභ ශම් ියඹන්ශන්
අලය ශභයින් රභහණඹ ඉන්නහ නම් අපි ඒ ඳහර ලක්තිපභ් 
කයන්න ඕනෆ ඒ හශ භ අලය ශභයින් රභහණඹ නළ් නම්
නභට ියතයක් ඒ ඳහර ඳ් හ ශගන ගිහින් ළඩක් නළවළ ඒ
ඳහශල් තිපශඵන්ශන් 1 ශර් සිට 5 ය දක්හ ියතයක් නම් අඳට
ගුරුරුන් අඩු රභහණඹක් තිපඹහ ගන්න පුළුන්
වළඵළයි 6
ශයන් ඉවශට එක ඳන්තිපඹක ශභයින් ශදන්ශනක්, තුන්
ශදශනක් තිපඹහ ශගන ඒ ශභයින්ට ියඹඹන් අටක් උගන්න්න
සුදුසු ගුරු භණ්ඩරඹක් ශදන්න ඵළරි නම් ඒ ඳහර ියකම් ඇයරහ
තිපබුණහට ශ් රුභක් ශන්ශන් නළවළ එශවභ නම් ඒ ඳහර ගළන
හිතනහට ඩහ ඒ දරුශ ටික ඳවසුකම් තිපශඵන ශන් 
ඳහරකට අයශගන ගිහින් ඒ දරුන්ට ශව  අධයහඳනඹක්
ශදන්න අඳට පුළුන් ඒක භශ ශඳෞද්ගයටක භතඹ මික්
අධයහඳන අභහතයහංලශේ ් , අධයහඳන ශේහ අභහතයහංලශේ ් ,
ශම් ආණ්ඩුශ ්  භතඹ ශන ශයි තරුණශඹක් ියධිඹට භහ දයන
භතඹ ඒකයි
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඒ හශ භ ගරු ියිනත ශවේය් 
භන්්රීතුභහශ කථහශ ීන බහගඹක්භ ියඹළවුශණ් ඳහල්යටන් ල්යට
එකතු කයන එක ගළනයි එතුභහ භශ නභ්  වන් කශහ මුදල්
එකතු කයන්න ආණ්ඩුශන් ියඹහ නළතිප ඵ භභ FM නහයටකහරට
ිය හඹ ියඹහ එතුභහ ිය හ එතුභහට ශඳ ් ඩක් ළයදුණහ භභ
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ිය ශ දරුන්ශගන් මුදල් එකතු කයන්නඹ ියඹහ නළවළ ියඹන
එකයි වළඵළයි එතුභහ ඒ චක්රශල්ඛ්ඹ මුර ඉරහ අගට ඹනකම්
ියශඹ හ අපි ියඹහ තිපශඵන්ශන් ඳහල් නගහ සිටුකරශම් මිතිපඹට
මුදල් එකතු කයන්න පුළුන් ියධිශේ  චක්ර ශල්ඛ්ඹක් තිපශඵනහඹ
ියඹන එකයි ඒ, ඳහල් නගහ සිටුකරභ වහයි අපි එතුභහට භතක්
කයන්න ඕනෆ, ඒ හශ භ අශනක් උදියඹට්  භතක් කයන්න ඕනෆ,
ගශම් ඳන්ර වළදුශණ් ශක ශව භද ියඹන එක ගළන ගශම්
ඳන්ර වළදුශ ආණ්ඩුශන් ශන ශයි ගශම් දහඹකශඹෝ එකතු
ශරහ තභන්ශ අසළන්ශනන් කර බුරක්, ශදකක් එකතු කයරහ
ගශම් වචතයඹ වළදුහ, ගශම් ආහඹ වළදුහ, ගශම් ඳන්ර
ංර්ධනඹ කශහ එශවභ තභයි ගභට ඳන්රක් රළබුශණ්
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඒ හශ භ තභයි අපි අද භවහ
ඉසශකෝරඹ වළටිඹට ියඹහ ගන්නහ ඒහ, ංර්ධිතයි ියඹන
ඉසශකෝර ශඵ ශවෝ රභහණඹක අතීතඹ ගළන ඵළලුශ ්  ඒ
ඳහල්ර මුයටන් තිපිමරහ තිපශඵන්ශන් hall එකක් ියතයයි ඒ hall
එශක් තිපශඵන්ශන් asbestos sheets් , උළු්  ශන ශයි ගශම්
උදියඹ එකතු ශරහ කණු 4ක්, 5ක්, 6ක් සිටුරහ, ශක ට ිම් තිපඹට
භළටි ගවරහ, ිමභට භළටි දහරහ, ශඳ ල් අතුයටන් ශියයට කශ ඳහල්
තභයි අද භවහ ඳහරක් ඵට ඳ්  ශරහ තිපශඵන්ශන් එශවභ නම්
ශම් ඳහල් ඳද්ධතිපඹ ශඳෝණඹ වුශණ්, ශම් ඳහල් ඳද්ධතිපඹ
ංර්ධනඹ වුශණ් තියකයභ ආණ්ඩුශ භළදිව්  කරභ තුශ
ශන ශයි ආණ්ඩු ක්රභශ දඹ වළදුහ, ආණ්ඩු ළඩ පිබඳශශ
වළදුහ, ආණ්ඩු අලය ඳවසුකම් ටික රඵහ දුන්නහ ඊට අභතය
සිඹලු ඳවසුකම් ටික ගශම් ශදභ පිශඹෝ එකතු ශරහ, ගශම්
දහනඳතිපශඹෝ එකතු ශරහ රඵහ දුන්නහ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඒ ියතයක් ශන ශයි, අශප්
දරුශක් අපි ගිඹ ඳහරට ශන ගිඹ්  අපි අදට්  ඒ ඳහල්රට
ආදශයයි අනුයහධපුය භධය භවහ ියදයහරඹ ඇතුළු ියදයහර 4ක ආදි
ශියශඹක් ියධිඹට භභ අදට්  ඒ ියදයහර 4ටභ ආදශයයි ඒ,
අධයහඳන ශේහ අභහතයයඹහ ියධිඹට ශන ශයි භශ අතීතඹ
ගළන කථහ කයන ශක ට භභ ගිඹ මුල් ඳහශල් සිට යහජකීඹ
ියදයහරඹ දක්හභ භතක් කයනහ ඒ ශභ කද, අපි අකුරු කශශේ
අවල් ඳහශල්, අපි ශම් ත් ් ඹට ශගන ආශ ශම් ඳහරයි
ියඹරහ අඳ තුශ ශකශශහි ගුණ දළක්කරභක් තිපශඵනහ දහනඳතිපශඹෝ,
එශවභ නළ් නම් ඳහශල් ආදි ශියශඹෝ ියහ ඳහර ලක්තිපභ් 
න සබහඹක් එදහ ඉරහ තිපබුණහ භභ අනුයහධපුය භධය භවහ
ියදයහරඹට ඹන කහරශේ  එදහ්  ඳන්තිපඹ paint කයන්න ඕනෆ ශන
ශක ට, desks ටික ඳහට කයන්න ඕනෆ ශන ශක ට අපි ශගදරින්
තීන්ත ටින් එක, පින්ර අයශගන ගිහිල්රහ තභයි ඒ කටයු් ත
කශශේ ශම්ක අමුතුශන් සිද්ධ වුණු, එශවභ නළ් නම් ශ්රී රංකහ
ියදවස ඳක්ඹ ඇතුළු එක්්  ජනතහ ියදවස න්ධහන
ආණ්ඩුශන් සිද්ධ වුණු කහයණඹක් ශන ශයි ශම් ආකහයඹට
ඳහර රැකශගන ආ්  භභ කයටන් ිය හ හශ ,-

මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇභතිපතුභහ, ඔඵතුභහට කථහ කයන්න ත ියනහ මඹයි
තිපශඵන්ශන්

ගරු දුමි්දද දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு துறந் றசரரக்க)

(The Hon. Duminda Dissanayake)

ියනහ ම 15ක් තිපශඵනහ ියඹරහයි භභ හිතුශ

මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ියනහ ම 10ක් දක්හ අඩු කශහ
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ගරු දුමි්දද දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு துறந் றசரரக்க)

(The Hon. Duminda Dissanayake)

ත ියනහ ම ශදකක්  කහරඹක් ශදන්න මරහනහරඪ ගරු
භන්්රීතුභිය
ශම්ක භවහ අරුභඹක් ශන ශයි එදහ ඉරහ ශම් ක්රභඹ
ඳළතුණහ වළඵළයි, අපි දන්නහ ශම් ක්රභශ දඹ ඇතුශශේ
ළයදිකහයශඹෝ ඉන්නහ ියඹහ භවය ශරහට එක ියදුවල්ඳතිප
ශකශනක් ශවෝ කණ්ඩහඹභක් ශම් ක්රභශ දඹ ළරැදි ියධිඹට ඳහියච්චි
කයන්න පුළුන් අපි ියඹන්ශන් ශම්කයි භසතඹ ගළන කථහ
කයන්න එක ළරැදිකහයශඹක් ියහ මුළු ඳහල් ඳද්ධතිපඹභ අඩහශ
කයන්න සදහනම් ශන්න එඳහ ඔඵතුභන්රහ ගුරුරු ගළන,
ියදුවල්ඳතිපරු ගළන ළක කයරහ ඒ වළශභෝටභ එක වහ භහන
එක වළන්ශදන් ශඵදන්න එඳහ ළරැදි කයන පුද්ගරඹහ කවුද ියඹරහ
අඳට නම් කයන්න අපි ඔඵතුභන්රහ ශදශග ල්ශරෝ එකතු ශරහ
ළයදිකහයඹහ ශව ඹරහ දඬුම් ශදමු වළඵළයි එක ළරැදිකහයශඹක්
ියහ ියදයහර දියුණු කයපු ගුරුරුන්ශ , ියදයහර දියුණු කයපු
ියදුවල්ඳතිපරුන්ශ චි් ත ලක්තිපඹ, භහනසික ලක්තිපඹ කඩහ ිම
දභන්න ඔඵතුභන්රහ සදහනම් ශන්න එඳහ අපි ශදශග ල්ශරෝ
එකතු ශරහ අධයහඳන ඳද්ධතිපඹ ලක්තිපභ්  කශ යුතුයි ියඹන
කහයණහ භහ භතක් කයනහ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, අහන ලශඹන් ශඳ ල් ශග ම
අශට් කථහ්  භහ භතක් කයන්න ඕනෆ ශම් කහයණඹ එබඳඹට
රසිද්ධ කයන්න එඳහ ියඹරහ භහ භහධය ආඹතනයටන් ඉල්රනහ
ඒකට ශවේතු තභයි අද ියිනත ශවේය්  භන්්රීතුභන්රහ ඒ දරුහ
ආයක්හ කයන්න කථහ කයනහ භභ්  ඵන්දුර ගුණර්ධන
ඇභතිපතුභහ් , මුළු ආණ්ඩුභ්  ඒ ශඳ ල් ශග ම අශට් සිද්ධිඹ
ශරහශ ියදුවල්ඳතිපයඹහ්  රැක්කහ; දරුහ්  රැක්කහ අද කවුරු
වරි ියඹන්න උ් හව කයනහ නම්, දරුහ ශඳ ල් ශග ම අට
ශව යකම් කශශේ ඳහශරන් ියඹපු රුපිඹල් 800 ශගියඹන්න ියඹරහ
අපි ඒක පිබඳගන්ශන් නළවළ පිබඳගන්ශන් නළතිප ශන්න එක
කහයණඹක් තභයි ශඳ ල් ශග මඹක අද තිපශඵන මිර ඵළලු්  ශඳ ල්
ශග ම අශටන් රුපිඹල් 800ක් ශව ඹන්න ඵළරි කරභ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඒ ියතයක් ශන ශයි අපි
ළ මහිටිශඹෝ ියධිඹට, ඳහර්යටශම්න්තු භන්්රීරු ියධිඹට,
ශද්ලඳහරනඥශඹෝ ියධිඹට පුංචි එකහ වරි ළරැද්දක් කශහ නම් ඒ
ළරැද්ද ියඹරහ ශදනහ මික් ඒ ළරැද්ද ශනුශන් ශඳනී සිටින්න
අපි සදහනම් ශන්ශන් නළවළ
ඒ දරුහ තභන්ශ
ශන ශ් රුම්කභට ශවෝ ඒ ළශ්  කශහ නම් අපි ඒ දරුහට ඒ
ළරැද්ද ඳවදරහ ශදනහ මික් ඒ දරුහශ ඳළ් ශ්  හිටශගන ඒ
දරුහ කයපු ළශ්  ියළයදියි ියඹරහ ඒ දරුහට ියඹනහ නම් ඒක
ළරැදියි දරුශෝ ඉන්න තහ් ශතකුට ඒක ියඹන්න පුළුන්කභක්
නළවළ තභන් වදන දරුශෝ තභන්ශ ශන ශයි නම් ඒ ශද්
ියඹන්න පුළුන්කභ තිපශඵනහ ඒ ියහ අපි ඉල්ග්භක් කයන්න
කළභළතිපයි දරුශෝ ගළන හිතන ශක ට, දරුශෝ ගළන කථහ කයන
ශක ට අපි ශම් කථහ කයන්ශන් අනහගතශේ  ශම් යට බහය ගන්න
සිටින දරුහ ගළන, අනහගතශේ  අශප් පුටුශ හ ම ශන්න සිටින
දරුහ ගළන, අනහගතශේ  ශම් යශට් ංර්ධනඹට නහඹක් ඹ
ශදන්න ඉන්න පුද්ගරශඹෝ ගළන ියඹන එක අභතක කයන්න එඳහ
ඒ ියහ ඒ දරුන් ඹව භ ඹනහ මික්, ඒ දරුන්ට වරි
භහර්ගඹ ශඳන්හ ශදනහ මික්, ඒ දරුන් ළරැදි ඳහශර් ඹන
කණ්ඩහඹභක ළරැදි පර්හදර්ලඹක් ඵට ඳ්  කයන්න එඳහ ියඹන
කහයණහ භහ භතක් කයනහ
අශප් ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන අභහතයතුභහශ අධයහඳන
අභහතයහංලඹ් , අධයහඳන ශේහ අභහතයහංලඹ් , උස අධයහඳන
අභහතයහංලඹ්  ශම් යශට් භහන ම්ඳත ශභශවඹ න අභහතයහංල
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ියධිඹට ශම් දරුන්ශ අනහගතඹ ශනුශන් ඳහල් අරින්නට,
ඳහල් වන්නට දරුන්ශ
අනහගතඹ සුඵහීන කයන්නට,
ංර්ධනඹ කයන්නට පුළුන් උඳරිභ ශද් කයනහ ියඹන
කහයණඹ භහ භතක් කයනහ ඒ ශනුශන් බුද්ධිභ්  උදියඹට,
අපි්  භ අ්  ළල් ඵළ ගන්න කළභළතිප උදියඹට ඳක් ියඳක්
ශේදඹියන් ශත ය -වන්දි ගහශණ් mike ඉසයවහ කථහ කයන්ශන්
නළතිප- අපි්  එක්ක ියතත කථහ කයන්න එන්න ියඹහ ආයහධනහ
කයමින් භහ ියවඬ ශනහ ශඵ ශව භ සතුතිපයි

මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Then, the Hon. Sajith Premadasa.
ගරු වජිත් මප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, භට රඵහ ීන ඇතිප ශරහ
ශක ඳභණද?

මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Thirty minutes.
[අ බහ 3 26]

ගරු වජිත් මප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ියශලේශඹන්භ යටට දළඹට
ළදග්  න අධයහඳන ක්ශේත්රඹ පිබඳඵ ශම් ියහදඹට එකතු ශරහ
භශ අදවස ඉදිරිඳ්  කයන්නට අසථහ රළබීභ ගළන භහ තුටු
ශනහ අධයහඳන ක්ශේත්රඹ ගළන කථහ කයන ියට ශයක ආණ්ඩු
ඳහර්ලසශඹන් ියඹනහ, ඉතිපවහශේ  ියසිභ දක ශම් හශ
ම්ඳ්  රභහණඹක් අධයහඳන ක්ශේත්රඹට ශන් කයරහ නළවළයි
ියඹරහ 2005 දශ ශද්ීයඹ ියසඳහදිතශේ  රතිපලතඹක් වළටිඹට
අධයහඳනඹට ශන් වුශණ් 3 03යි එඹ 2011 න ියට 1 86 දක්හ
අඩු ශරහ තිපශඵනහ නමු්  අධයහඳන ක්ශේත්රඹ නළංකරභට දශ
ශද්ීයඹ ියසඳහදිතශේ  රතිපලතඹක් වළටිඹට ශභඹ සිඹඹට 6ක්
කයන්නට ඕනෆඹ ියඹහ අඳ ියඹනහ අධයහඳනඹ ශනුශන් ළඹ
කයන මුදර දශ ශද්ීයඹ ියසඳහදිතශඹන් සිඹඹට 6 දක්හ නංහයටඹ
යු් ශ්  ඇයි ියඹන තර්කඹ භශ කථහ තුශ තවවුරු කයන්නට හක්හ්  කයන්නට- භහ ඵරහශඳ ශය ් තු ශනහ ඳහල්රට
ඹන ූර දරුන්ශගන් මුදල් අඹ ියරීභ අද රධහන භහතතකහක් ඵට
අඳ සිඹලු ශදනහභ වඳුනහ ශගන තිපශඵනහ
ඇ් ත ලශඹන්භ අධයහඳන අභහතයහංලඹ තුබඳන් ියකු්  කය
තිපශඵන චක්රශල්ඛ් මවඹ දිවහ ඵළලුහභ, ශම් වළභ
චක්රශල්ඛ්ඹියන්භ මුදල් අඹ ියරීභ තවනම් කයරහ තිපශඵනහ
2012/19 චක්රශල්ඛ්ශඹන් ඳශමු යට ඇතුශ්  ශන ූර
දරුන්ශගන් මුදල් ඉඳළයීභ, මුදල් අඹ ියරීභ තවනම් කයරහ
තිපශඵනහ 2008/17 චක්රශල්ඛ්ශඹන් 6 සිට 11 ය දක්හ ශභයින්
ඇතුශ්  කයන ශභ ශව ශ්  මුදල් අඹ ියරීභ තවනම් කයරහ
තිපශඵනහ 2008/47 චක්රශල්ඛ්ඹ තුබඳන් උස ශඳශට ඇතුළු ශන
ූර දරුන්ශගන් මුදල් අඹ ියරීභ තවනම් කයරහ තිපශඵනහ
2008/41 චක්රශල්ඛ්ඹ තුබඳන් ඳහල් ආදි ශියයින්ට එශවභ් 
නළ් නම් ශන්  ංගම්රට ඳහල් ඹන ූර දරුන්ශගන් මුදල්
අඹ ියරීභ තවනම් කයරහ තිපශඵනහ නමු්  ශම් චක්රශල්ඛ් මවඹ
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ඳහර්යටශම්න්තු

[ගරු ින්  ශරේභදහ භවතහ]

දිවහ ඵරන ියට එක චක්රශල්ඛ්ඹක් තිපශඵනහ ශම්ක ළ වුණු
චක්රශල්ඛ්ඹක් ඒ, 2008/35 චක්රශල්ඛ්ඹ ඒශකන් ශභ කක්ද අදවස
කයන්ශන්? සී ඩේයට ඩේයට කන්නන්ගය භළතිපතුභහට පින් සිදු
න්නට ශම් යශට් ිමහි වුණු ියදවස අධයහඳන ක්ශේත්රශේ  ඳහල්
ඹන ූර දරුන්ශගන් ක්රහකහයශඹන් මුදල් එකතු ියරීභ ශවෝ එභ
කර්තයඹට අනුඵර රඵහ ීනභයි ියශලේශඹන්භ අශප් ආණ්ඩු
ඳහර්ලසශේ  අධයහඳන ක්ශේත්රඹ ියශඹෝජනඹ කයන ගරු
ඇභතිපතුභන්රහශගන් භභ ශම් කහයණඹ අවන්න කළභළතිපයි ශම්
යශට් ියදවස අධයහඳනඹක් ක්රිඹහ් භක ශනහ නම්,
ජනහධිඳතිපතුභහ ියශඹෝජනඹ කයන වම්ඵන්ශත ට දිසත්රික්කශේ 
හුංගභ ියජඹඵහ ජහතිපක ඳහශල් උස ශඳශ ඳන්තිපඹට එස එච්
චන්ද්රශේන භළතිපතුභහශ දරුහ ඇතුශ්  කයන ියට රුපිඹල්
4,000ක් ශ ඹහ ගන්නට ඵළරි, තභන්ශ ඔරු ියකුණරහ තභයි
එතුභහ රුපිඹල් 4,000 ශ ඹහ ග් ශ්  ියදවස අධයහඳනඹක්
ක්රිඹහ් භක ශනහ නම් හුංගභ ියජඹඵහ ජහතිපක ඳහර එතුභහශගන්
මුදල් අඹ කයන්ශන් ඇයි? එක් අශඹකුශගන් ඳභණක් ශන ශයි
උස ශඳශ වහ ඇතුළු වුණ ූර දරුන් 130 ශදනහශගන්භ ඒ මුදර
අඹ කයරහ තිපශඵනහ ඒ ියතයක් ශන ශයි රුපිඹල් 4,000ක් අඹ
කය ශගන රුපිඹල් 1,460කට රිසිට් ඳතක් ීනරහ තිපශඵනහ
අශප් යශට් ියදවස අධයහඳනඹක් ක්රිඹහ් භක ශනහ
නම්, අශප් යශට් අධයහඳනඹ ියවල් නම්, භධයභ ආණ්ඩුශන්,
ඳශහ්  බහශන් ඇයි ශම් ඳහල්රට අලය ඳවසුකම්
ඳඹන්ශන් නළ් ශ් ? දුයකථන ිමල්ඳ්  පිඹන්න, ියදුයට ිමල්ඳ් 
පිඹන්න, ජර ිමල්ඳ්  පිඹන්න රභහණ්  මුදරක් අද අධයහඳන
කසශේත්රඹට රළශඵන්ශන් නළවළ ඒ ශවේතු ියහ තභයි අද යට තුශ
ශර කු ඉල්ග්භක් තිපශඵන්ශන් දශ ශදීයඹ ියසඳහදනශඹන් සිඹඹට
6ක් ළිය රභහණඹක් අධයහඳන ක්ශේත්රඹට ශන් කයන්න ියඹරහ
ශම් මුදල් අඹ ියරීභ පිබඳඵ අද ියියධ තර්ක ියතර්ක, හද ියහද
ඇතිප වුණහ 2008/35 චක්රශල්ඛ්නශඹන් සථහඳනඹ කයනු රඵන,
ඳහර න හ සිටු කරශම් කමිටු ියඹන නහභශඹන් ශම් මුදල් එකතු
කය ගන්නහ ක්රිඹහයටඹ ක්රිඹහ් භක න්ශන් ඇයි?
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, අපි උදහවයණ ශදකක් ගියමු
අනුයහධපුය භධය භවහ ියදයහරඹ ජහතිපක ඳහරක් ඒ ඳහශල්
හර්ෂික ජර ිමල්ඳත වහ ියදුයට ිමල්ඳත රුපිඹල් රක් 8ක් ශනහ
වළඵළයි, යජශඹන් රඵහ ශදන දහඹක් ඹ එක්රක් ඳණසදහවයි
ඉතිපරි වඹ රක් ඳණසදහව ඳහර ශව ඹහ ගන්න ඕනෆ එඳභණක්
ශන ශයි අනුයහධපුය සර්ණඳහයට ඵහයටකහ ියදයහරශේ  භහසික
ියදුයට ිමල්ඳත රුපිඹල් 60,000යි ජර ිමල්ඳත රුපිඹල් 1,80,000යි
මුළු ගණන එකතු කශශ ්  අවුරුද්දකට රුපිඹල් 7,80,000ක්
ශනහ වළඵළයි යජශේ  රළශඵන්ශන් රුපිඹල් එක්රක්
වතබඳසවතය දහවයි ඉතිපරි ටික ශක ශවන් රඵහ ගන්න ද? ඒ ටික
දරුශන්ගන් අඹ කය ගන්නහ අනුයහධපුය සර්ණඳහයට ඵහයටකහ
ියදයහරශේ  ූර දරුන් 4460ක් දළනුභ-මිනුභ රඵහ ගන්නහ
අනුයහධපුය භධය භවහ ියදයහර ජහතිපක ඳහශල් දු දරුන් 4500ක්
අධයහඳනඹ රඵහ ගන්නහ යජශඹන් රඵහ ශන ශදන -

මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.
අනතුරුල ගරු තර්. මයෝගරාජ්ද මශතා මූාවනමය්ද ඉලත්
වුමය්ද, නිමයෝජය කාරක වභාඳිනතුමා [ගරු ගරු මුරුමේසු
ච්දද්රකුමාර් මශතා] මුාවනාරඪ විය.
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அன் தறநகு, ரண்தைறகு
அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர,
அர்கள்

ஆர். ரரகரஜன்
குலக்கபறன் தறறத்
[ரண்தைறகு தொதரகசு சந்றகுரர் அர்கள்]

கறத்ரர்கள்.

அர்கள்
றசரபர்

கனக

Whereupon THE HON. R.. YOGARAJAN left the Chair and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.

ගරු වජිත් මප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ියශඹ ජය කහයක බහඳතිපතුභිය, යජශඹන් රඵහ ශන ශදන
ඒ හි මුදර රඵහ ගන්න සිදු ශරහ තිපශඵන්ශන්, ඳහශල් ූර
දරුන්ශගන් රේජයි කථහ කයන්න, ගරු ජනහධිඳතිපතුභහ ිමහි වුණු
වම්ඵන්ශත ට දිසත්රික්කශේ  ඳහල්යටනු්  අද න ියට
ශභයින්ශගන් මුදල් අඹ කය ගළනීශම්
ියන්දිත ක්රිඹහයටඹ
ක්රිඹහ් භක ශනහ නමු්  ගරු ඇභතිපතුභහ ශම් උ් තරීතය
බහට ඇිය්  ියඹනහ, ශම් සිඹලු ශදඹභ නතය කයන්න තිප
ශදකියන් චක්රශල්ඛ්නඹක් ියකු්  කයනහ ියඹරහ
ඒ
චක්රශල්ඛ්නඹට්  ඵහරගිරි ශදෝඹ ශම් ශභ ශව ත ශනශතක්,
ඉදිරිඳ්  කයනහඹ ියඹන ඒ චක්රශල්ඛ්නඹ ඉදිරිඳ්  කය නළවළ
ගරු ියශඹෝජය කහයක බහඳතිපතුභිය, ියශලේශඹන් අශප් යශට්
අධයහඳන ක්ශේත්රඹ දිවහ ඵරනියට, මුළු අධයහඳන ක්ශේත්රශේ භ
ඵයඳතශ කඩහ ළටීභක් තිපශඵනහ ඵයඳතශ ඳවශ ළටීභක්
තිපශඵනහ ඵරන්න, අද අධයහඳන ක්ශේත්රඹ වමුයටන්භ
ශද්ලඳහරනීකයණඹ ශරහ
ඳසු ගිඹ කහරශේ  -2010 12 31 න දහ - ශ්රී රංකහ අධයහඳන
ඳරිඳහරන ශේශේ  තුන් න ශරේණිඹට ඵහ ගන්න අඹදුම් ඳ් 
කළශ හ අඹදුම් ඳ්  37,000ක් ආහ ියබහගඹකු්  තිපේඵහ ඒ
ියබහගඹට අඹ කයන ියබහග ගහසතු්  රුපිඹල් තුන්සිඹශේ  සිට
රුපිඹල් දහව දක්හ ළ ම කශහ 37,000ක් ඳළමිණි ඒ ියබහගශඹන්
410 ශදශනක් ශතෝයහ ග් තහ වළඵළයි, ඒ 410 ශතෝයහග් තහට
ඳසශේ, ශ්රී රංකහ අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේඹට තභන්ශ
ශද්ලඳහරන ශවංචයිඹන් 783 ශදශනක් ඵහ ගන්න අංක 2012/
ඊ  /ඊ13 දයන ශනභ භ කළිමනට් ඳත්රිකහක් ගරු ඇභතිපතුභහ
2012 03 28 න දහ ඉදිරිඳ් 
කශහ තභන්ශ ඳර්ලසඹට
ම්ඵන්ධ ශද්ලඳහරන ශගෝර ඵහරයින් 783 ශදශනක් ශ්රී රංකහ
අධයහඳන පිරිඳහරන ශේඹට ඵහ ගන්නට කටයුතු කයනහ
ශම්ක එක තළනක සිදු න ශදඹක් ශන ශයි අද ශම්
ක්ශේත්රර සිටින ගුරුරුන්ශ , ියදුවල්ඳතිපරුන්ශ , අධයහඳන
ඳරිඳහරකඹන්ශ
අනුදළනුභ ශන භළතිප, අ් තශනෝභතිපක,
ඒකහධිඳතිප ියඹරුශන් ශ්රී රංකහ අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේහ
යසථහ, ශ්රී රංකහ ගුරු ශේහ යසථහ, ශ්රී රංකහ ියදුවල්ඳතිප
ශේහ යසථහ ංශලෝධනඹ කයන කට ක්රභඹක් ක්රිඹහ් භක
ශනහ අද අශප් යශට් ගුරුරු 219,000 ශදශනක් ඉන්නහ
ියදුවල්ඳතිපරු 14,000 ශදශනකුට ආන්න රභහණඹක් ඉන්නහ
අද ශම් ියසිභ ශකශනකුශ අදවස උදවස ියභන්ශන් නළතු, ඒ
අඹශ ශේහ යසථහ ංශලෝධනඹට රක් කයරහ අධයහඳන
ශේහ කප්ඳහදු ියරීශම් කට ළඩටවනක් ක්රිඹහ් භක ශනහඹ
ියඹන එක ශම් අසථහශ භභ රකහල කයන්න කළභළතිපයි
අද අධයහඳන ක්ශේත්රශේ  ඳතිපන ඵයඳතශ රලසනඹක් තභයි
ගුරුරුන්ශ
ව ියදුවල්ඳතිපරුන්ශ
ළටුප් ියභතහ
2008 12 03 න දහ සුසිරස ශරේභජඹන්ත ඇභතිපතුභහ පිබඳග් තහ,
අතුරු ළටුප් ශඹෝජනහක් දභරහ ගුරු, ියදුවල්ඳතිප ළටුප් ියභතහ
ඉ්  කයන්න ළඩ පිබඳශශක් ශඹ දන්න ඕනෆ ියඹරහ ඒ අනු,
රුපිඹල් මියටඹන 6700ක් -රුපිඹල් ිමයටඹන 6 7ක්- ශන් කශ
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යුතුයි ියඹන ශඹෝජනහ භත 2009 අඹ ළශඹන් රුපිඹල් මියටඹන
3,000ක් ශන් වුණහ නමු්  මුදල් ශන් වුශණ් නභට ඳභණයි
ගුරු ළටුප්, ියදුවල්ඳතිප ළටුප් ියභතහ ියන්න ඒ තම
තඹක්්  ශඹ දහ ශගන නළවළ
ගරු ියශඹෝජය කහයක බහඳතිපතුභිය, ියදුවල්ඳතිප ශේඹ ගළන
කථහ කයන ියට 2006 ීන ගළට් ඳත්රඹක් ියකු්  කයරහ, ියබහගඹක්
ඳ් හ 2009 ශන ළම්ඵර් 13 න දහ 2 - II ශරේණිඹට 1980
ශදශනක් ඵහ ග් තහ 3 න ශරේණිඹට 2200 ශදශනක් ඵහ
ග් තහ ඊට අභතය 2012 ඔක්ශතෝඵර් 2 න දහ නළත යක් 3
න ශරේණිඹට 1700 ශදශනකු් ,
2 - II ශරේණිඹට 2000කට ආන්න රභහණඹකු්  ඵහ
ග් තහ ඒ අඹ අයයටඹගව භන්දියඹට ශගන්හ තභයි ඵහ ගළනීභ
සිදු කශශේ ියදුවල්ඳතිප ශරේණිඹට 7880 ශදශනක් ඵහ ග් තහ
වළඵළයි, කනගහටුදහඹක කහයණහ ශභ කක්ද? ඒ අඹශගන්
ඵහුතයඹකට ියදුවල්ඳතිප තනතුරු රඵහ ීනරහ නළවළ ශද්ලඳහරන
ශවංචයිඹන් ළඩ ඵරන ියදුවල්ඳතිපරුන් වළටිඹට ඳ්  කයරහ,
නීතයනුකර ක්රභඹට ඵහ ග් ත 7880 ශදනහ අද න ියට
ියශඹෝජය ියදුවල්ඳතිපරුන්, අංල රධහනීන්, උඳ ගුරුරුන් ළිය
ඳවශ භට්ටභට දභරහ තිපශඵනහ ඇභතිපතුභහ ශේහ යසථහ
උල්රංඝනඹ කයමින් 2012 08 08 න දහ 12/111101/530/035
ඹන කළිමනට් ඳත්රිකහ ඉදිරිඳ්  කයරහ ශඹෝජනහ කශහ, ශද්ලඳහරන
ශගෝරඵහරයින් ශවංචයිඹන් පිරික් ියදුවල්ඳතිපරුන් වළටිඹට ඳ් 
කයන්න ියබහග ක්රභශඹන් 7880 ශදශනක් ඵහ ග් ත්  ඒ අඹට
ියදුවල්ඳතිප තනතුරු නළවළ නමු්  තභන්ශ
ශද්ලඳහරන
ශගෝරඵහරයින් පිරිකට ළඩ ඵරන ඳ් කරම් රඵහ ීනරහ, කළිමනට්
ඳත්රිකහක් ඉදිරිඳ්  කශහ, ඒ අඹ සථිය කයන්න ියශලේශඹන්භ
ශම් ළඩ ඵරන ශවංචයිඹන් ශඵ ශවෝ ශදනකු ියබහගඹ අභ්  වුණු
අඹ එශවභ නළ් නම් ඒ ියබහගඹට ශඳනී ශන සිටි උදියඹ අද
ශභ කක්ද ශම් සිදු න ියහිළු?
ියදුවල්ඳතිප ශරේණිශේ  ඳශමු න ශරේණිශේ  23 ශදශනකුට
කර්නල් තනතුරු දුන්නහ ත්  පිරික් ම්මුඛ් ඳරීක්ණඹකට
රක් කයමින් සිටිනහ ශරප්ටිනන්, කර්නල් තනතුරු, කපිතහන්
තනතුරු, ශම්ජර් තනතුරු රඵහ ශදන්න කපිතහන් තනතුරු, ශම්ජර්
තනතුරු රඵහ ශදන්න ශඳය, අය ඵහ ග්  7880ක් න පිරිට
ියඹභ ියදුවල්ඳතිප තනතුය රඵහ ශදන්න කටයුතු කයන්න ියඹහ භභ
ගරු ඇභතිපතුභහශගන් ඉල්ග්භක් කයනහ
ගරු ියශඹෝජය කහයක බහඳතිපතුභිය, භහින්ද චින්තන දිනමු
ශ්රී රංකහ ළඩ පිබඳශශශේ තිපශඵනහ, ''දරුන්ට දිහ ආවහයඹ වහ
ඵ්  ශ රක් ශන මිශල් රඵහ ශදන්ශනමි'' ියඹරහ ශභශවභ වන්
න්ශන් 18 න පිටුශ , අනු අංක 5 න ශඳ ශය න්දු ඹටශ් 
සිඹලුභ දරුන්ට දිහ ආවහයඹක් රඵහ ශදනහඹ ියඹනහ අද
ඳහල් 9,714ට ඹන ූර දරුන් 39,68,104 ශදශනක් සිටිනහ
වළඵළයි, දිහ ආවහයඹ රඵහ ශදන්ශන් ශතෝයහ ශේයරහ 88,890
ශදශනකුට
සිසු ඳයපුශයන් සිඹඹට 27කටයි දිහ ආවහයඹ රඵහ ශදන්ශන්
අද සිසු ඳයපුශයන් සිඹඹට 27කට දිහ ආවහයඹ රඵහ ශදන ශක ට,
එදහ යණසිංව ශරේභදහ භළතිපතුභහශ ආණ්ඩු සිඹලුභ ූර දරුන්ට වතබඳස තුන්රක්ඹකට- ියර ඇඳුම් රඵහ දුන්නහ එදහ යණසිංව
ශරේභදහ භළතිපතුභහශ ආණ්ඩු ූර දරුන් වතබඳස තුන්රක්ඹකට
දිහ ආවහය මුද්දයඹ රඵහ ශදන ශක ට, ශම් ආණ්ඩු ශභ කක්ද
කයන්ශන්? ඳහල් ූර දරුන් සිඹඹට 27කට දිහ ආවහයඹ රඵහ
ශදන අතය, සිඹඹට 73කශ දිහ ආවහය අයිතිපහසිකභ කප්ඳහදු
කයනහ ශභශර දිහ ආවහය අයිතිපහසිකභ කප්ඳහදු කයන්ශන්
ඇයි? ියින්  ියජඹමුණි ද ශ යිහ හිටපු අධයහඳන ියශඹෝජය
ඇභතිපතුභහ 2011 අශගෝසතු 11 ළියදහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් භහ අවපු
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රලසනඹකට ශම් උ් තරීතය බහශ ීන පිබඳතුයක් ීන තිපශඵනහ
වළන්හ්  හර්තහශ ඒක ඇතුශ්  ශරහ තිපශඵනහ ශම් යශට්
ඳහල් ඹන ූර දරුන්ශ භන්ද ශඳෝණ රතිපලතඹ 2005 ර්ශේ 
සිඹඹට 12යි, 2010 ර්ඹ න ශක ට එඹ සිඹඹට 17 දක්හ ළ ම
ශරහ තිපශඵනහඹ ියඹරහ ියින්  ියජඹමුණි ද ශ යිහ අධයහඳන
ියශඹෝජය ඇභතිපතුභහ ශම් උ් තරීතය බහට රකහල කය
තිපශඵනහ ඒ ඵ 2011 අශගෝසතු භ 11 ළිය දින වළන්හ් 
හර්තහශ ඇතුශ්  ශරහ තිපශඵනහ ඳහල් ඹන ූර දරුන්ශ
භන්ද ශඳෝණ ත් ් ඹ ඉවශ ඹමින් තිපශඵන ශභ ශව තක් ,
ඳහල් ඹන ූර දරුන්ශගන් සිඹඹට 27කට ඳභණක් දිහ ආවහයඹ
රඵහ ීන, ඉතුරු සිඹඹට 73ට දිහ ආවහයඹ රඵහ ීනභ කප්ඳහදු
කයන්ශන් ඇයි ියඹන කහයණඹ භහ ශම් අසථහශ අවන්න
කළභළතිපයි
මිහින් රංකහ යහඳතතිපඹ ළිය නහසතිපකහය යහඳතතිපරට ශම්
යශට් යහජය ම්ඳතිපන් රුපිඹල් මියටඹන 8,500ක් ළඹ කය
තිපශඵනහ ශම් හශ අහර්ථක, අරහබදහයී යහඳතතිප ශනුශන්
යශට් ජනතහශ
මුදල් ධනසකන්ධඹක් ළඹ කයන්න පුළුන්
ශභ ශව තක, ශම් යශට් ඳහල් ඹන ූර දරුන්ශගන් ශක ටකට
ඳභණක් -සිඹඹට 27කට ඳභණක්- ශතෝයහ ශේයහ, ශඳයරහ, ියයරහ,
භළනරහ දිහ ආවහයඹ රඵහ ශදනහ සිඹඹට 73කශ දිහ ආවහය
අයිතිපහසිකභ ශම් ආලසචර්ඹ්  ආණ්ඩු කප්ඳහදු කයන්ශන් ඇයි
ියඹන කහයණඹ භහ නළත යක් අවන්නට කළභළතිපයි
ගරු ියශඹෝජය කහයක බහඳතිපතුභිය, අශප් යශට් අධයහඳන
ක්ශේත්රඹ ලක්තිපභ්  කයන්නට් , අශප් යශට් ඳහල්ර
ගුරුරුන්ශ
අලයතහ ම්පර්ණ කයන්නට්  අධයහඳන
ඵරධහරින් කටයුතු කයන්නට ඕනෆ ගුරු හි ඹක් තිපශඵන තළනක
අධයහඳන ක්ශේත්රඹ ලක්තිපභ්  න්ශන් නළවළ; ඳරිපර්ණ න්ශන්
නළවළ භහ ගරු ඇභතිපතුභහශගන් ශම් කහයණඹ අවන්නට කළභළතිපයි
ගරු ඇභතිපතුභිය, අඳ වළශභෝභ ඵරහශඳ ශය ් තු වුණු ඒ කුරිරු
ශක ටි ත්රසතහදඹ සුනු ියසුනු කය රඵහ ග්  යුද ජඹග්රවණශඹන්
ඳසශේ අලු්  ශ්රී රංකහක් ශග ඩ න න්නට කටයුතු කයන ශම්
හශ ශභ ශව තක භධයභ ඳශහශ්  ගුරුරුන් 1,338ක හි ඹක්
තිපශඵන්ශන් ඇයි? උතුරු භළද ඳශහශ්  ගුරුරුන් 1,374ක හි ඹක්
තිපශඵන්ශන් ඇයි? ඹම ඳශහශ්  ගුරුරුන් 580ක හි ඹක්
තිපශඵන්ශන් ඇයි? ඌ ඳශහශ්  ගුරුරුන් 699ක හි ඹක්
තිපශඵන්ශන් ඇයි? ඵසනහහිය ඳශහශ්  ගුරුරුන් 1,723ක හි ඹක්
තිපශඵන්ශන් ඇයි? ශම් ඳශහ්  ඳව දිවහ ඵළලුශ ්  ශඳශනනහ,
ඉංරීසි ියඹඹ උගන්න ගුරුරුන් 1,063ක් හි යි ියදයහ ියඹඹ
උගන්න ගුරුරුන් 667ක් හි යි ගණිත ියඹඹ උගන්න
ගුරුරුන් 704ක් හි යි ශෞන්දර්ඹඹ ියඹඹ උගන්න
ගුරුරුන් 2,134ක් හි යි තහක්ණ ියඹඹ උගන්න ගුරුරුන්
1,206ක් හි යි
ගරු ියශඹෝජය කහයක බහඳතිපතුභිය, භහර්තු 18 ළියදහ
භ් තර ජහතයන්තය ගුන් ශත ටුශඳ ශ ියතත ශනහ ඒ
පිබඳඵ අඳ තුටු ශනහ අඳ ශද්ලඳහරන කුවකශඹෝ ශන ශයි
ශව  ළඩක් කයන ශක ට ශව යි ියඹරහ ශක න්ද ශකබඳන්
තිපඹහශගන රකහල කයන්න පුළුන් ශද්ලඳහරන ලක්තිපඹක් අඳට
තිපශඵනහ නමු්  භ් තර ජහතයන්තය ගුන් ශත ටුශඳ ශ ශකෝටි
රශකෝටි ගණනක මුදරක් ළඹ කය භහර්තු 18 ළියදහ ියතත
නහ ගරු අධයහඳන ඇභතිපතුභිය, ගරු ජනහධිඳතිපතුභහශ
දිසත්රික්කශේ  අධයහඳන කරහඳ තුනක් තිපශඵනහ ඒ තභයි
තංගල්ර කරහඳඹ, වම්ඵන්ශත ට කරහඳඹ ව රසමුල්ර
කරහඳඹ රේජයි ියඹන්න, තංගල්ර කරහඳශේ  ගුරුරුන් 100ක
හි ඹක් තිපශඵනහ වම්ඵන්ශත ට කරහඳශේ  ගුරුරුන් 45ක
හි ඹක් තිපශඵනහ රසමුල්ර කරහඳශේ  ගුරුරුන් 40කශ
හි ඹක් තිපශඵනහ වම්ඵන්ශත ට දිසත්රික්කශේ  ශම් යශට් ශදළිය
ජහතයන්තය ගුන් ශත ටුශඳ ශ භහර්තු 18 ළියදහට ියතත න
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[ගරු ින්  ශරේභදහ භවතහ]

ශක ට ඔඵතුභහට වයිඹක් තිපශඵනහ නම්, ශක න්දක් තිපශඵනහ
නම්, වම්ඵන්ශත ට දිසත්රික්කශේ  ගුරු හි ඹ ශම් ජහතයන්තය ගුන්
ශත ටු ශඳ ශ ියතත කරභ්  භ භ ඉක්භියන්භ පුයන්නට ඔඵතුභහ
කටයුතු කයන්න ියඹරහ භහ ශම් අසථහශ ඔඵතුභහශගන්
ඉල්ග්භක් කයනහ
එඳභණක් ශන ශයි ගරු ඇභතිපතුභිය, ඊශේ  ශඳශර්දහ
භවියරච්චිඹ ශක ට්ාහශේ , සිද්ධහර්ථ ියදයහරශේ  ශමුන් 1,200ක්
භ ශදභවුපිඹන් භව ඳහශර් සිටිශේ  ඇයි? ගුරුරුන් 18ක් හි යි
ඒ ඉසශකෝශරට ඳළල්භඩුල්ර, කව් ත, ශඳෝයනු, ඳඤසඤහනන්ද
ියදුවශල් ගුරු හි ඹ ියහ ඳහල් ූර දරුන් ශදභවුපිඹන් ඊශේ 
ශඳශර්දහ භව ඳහයට ඵළසහ ඒ ියහ ියශලේශඹන්භ භභ ගරු
අධයහඳන ඇභතිපතුභහශගන් ඉල්ග්භක් කයනහ, ශම් රලසන ගළන
ශ ඹරහ ඵරරහ කරුණහකයර ඹථහර්ථහීන, රහශඹෝගික,
රතිපපරදහඹක ශම් රලසනරට ියඳුම් ඳඹන්න ියඹරහ
භට ත ශක ඳභණ ශරහක් තිපශඵනහද?

නිමයෝජය කාරක වභාඳිනතුමා

(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

You have 10 minutes.
ගරු වජිත් මප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ියශඹෝජය කහයක බහඳතිපතුභිය, ශම් යශට් අධයහඳන
ක්ශේත්රඹ ලක්තිපභ්  කයන්නට නම් අපි වළභ ියටභ තයහීන,
ශත යතුරු කරුණු ද් ත අශඵෝධ කය ශගන, ඹථහර්ථඹ වඳුනහ
ශගන ශම් ළඩටවන ක්රිඹහ් භක කයන්නට ඕනෆ අධයහඳන
ඇභතිපතුභහ ශම් යශට් වතබඳස රක්ඹක් ූර දරුන්ශ නළණ ඳවන
දල්න ළඩටවශන් ආඩම්ඵයකහය පිඹහ වළටිඹට, ශම් භවහ
අධයහඳන යහඳතතිපඹ ශභශවඹන රධහන ශඳය භ ගභන්කරුහ
වළටිඹට අධයහඳන ක්ශේත්රශේ  ශත යතුරු ද් ත පිබඳඵ ඇතිප තතු
දළන ගන්නට ඕනෆ ඇතිප තතු දළන ග් තහට භදි ඒ ඇතිප තතු ගළන
ශම් අපි වළශභෝභ ගරු කයන ශම් උ් තරීතය බහශ අපි සිඹලු
ශදනහභ දළනු්  කයන්නට ඕනෆ; රචහයණඹ කයන්නට ඕනෆ
ගරු ියශඹෝජය කහයක බහඳතිපතුභිය, භභ කළභළතිපයි, වළන්හ් 
හර්තහියන් උපුටහ දළක්කරභක් කයරහ, වළරින් භන්්රීතුභහ අවපු
රලසනඹකට ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිපතුභහ දුන්නු උ් තයඹක් ශම්
අසථහශ ීන ඉදිරිඳ්  කයන්න වළරින් භන්්රීතුභහ ඵන්දුර
ගුණර්ධන භළතිපතුභහශගන් රලසනඹක් අවනහ, සිියල් ආයක්ක
අංලශේ  පුද්ගරඹන් ගුරු ශේශේ  ියඹළග් සිටිනහයි ියඹන එක
ගළන ඇභතිපතුභහ ියඹනහ, "භශ දළනීශම් වහ ියලසහශේ  වළටිඹට
එශේ ශඹ දන්නට ඵළවළ" ියඹරහ කවුද ශම් ියඹන්ශන්? අශප්
යශට් අධයහඳන ඇභතිපතුභහ අධයහඳන ඇභතිපතුභහ දන්ශන් නළවළ,
සිියල් ආයක්ක ක්ශේත්රශේ  ියරධහරින් ගුරු ශේඹට ගුරු
ත් තිපඹට ශඹ දරහ තිපශඵනහද නළද්ද ියඹන එක ශම්, යශට්
අධයහඳන ඇභතිපතුභහ එශවභ නම් භභ එතුභහශ ශන දළනු් කභ
ගළන කනගහටුශමින් ඇ් ත ත් ් ඹ ගළන ශඳ ් ඩක් ඳළවළදියට
කය ශදන්න කළභළතිපයි
ගරු ඇභතිපතුභිය, මුරතිප දිසත්රික්කශේ  මුරතිප අධයහඳන
කරහඳඹට අඹ්  ම්ඳ් නුය අධයහඳන ශක ට්ාහශේ , ජනකපුය
රහථමික ියදයහරශේ  සිියල් ආයක්ක ක්ශේත්ර ියරධහරින් තුන්
ශදශනක් ගුරුරුන් වළටිඹට කටයුතු කයනහ ියරිඉේඵන්ආය
ියදයහරශේ  ව් ශදශනක්, ඇවළටුගසළ ියදයහරශේ  අට ශදශනක්,
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ම්ඳ් නුය භවහ ියදයහරශේ  ඳස ශදශනක්, කරයහනපුය
ියදයහරශේ  තුන් ශදශනක්, ඇතහ ළටුණු ළ ියදයහරශේ  ඳස
ශදශනක්
එතළියන් නතය න්ශන් නළවළ
අපි ඹමු,
කළිමතිපශග ල්රෆ අධයහඳන කරහඳඹට ශකෝන්කළටිඹහ රහථමික
ියදයහරශේ  ශදන්ශනක්, ඊ ඹහඹ, 5 කණු, භවශන් ියදයහරශේ 
ශදන්ශනක්, ඳදියඹ භවශන් භවහ ියදයහරශේ  තුන් ශදශනක්,
ය් භශල් ියදයහරශේ  ශදන්ශනක්, ඵහරඹහළ කණිසා ියදයහරශේ 
තුන් ශදශනක්, වභ්රීපුය ියදයහරශේ  ශදන්ශනක්, පිඹය 4, අනුය
රහථමික ියදයහරශේ  තුන් ශදශනක් ඹනහීන ලශඹන් අශප් යශට්
ියියධ රශද්ලර ගුරු ත් තිපශේ  ියඹළග් සිටිනහ, ගුරුරුන්
ශන ශයි, සිියල් ආයක්ක ක්ශේත්රශේ  ියරධහරින්
භභ පිබඳගන්නහ, යුදභඹ කහරඹ තුශ ශම් රලසන තිපශඵන්නට
ඉඩ තිපබුණු ඵ ඒ ියහ සිියල් ආයක්ක ක්ශේත්රශේ  ියරධහරින්
උඳශඹෝගී කය ශගන ඒ දුසකය අසථහශ ීන ශම් අධයහඳන
ක්ශේත්රශේ  ළඩ කටයුතු කශහයි ියඹන එක භට පිබඳගන්නට
පුළුන් ළයදි වුණ්  පිබඳගන්න ශනහ නමු්  ගරු ඇභතිපතුභිය,
යුද්ධඹ අන් ශරහ ය තුනකට ළ ම කහරඹක් දළනට ගත
ශරහ ය වතයකට්  ආන්න න ශම් ශභ ශව ශ්  අදට් 
ශම් ඳහල්ර ගුරු රලසනඹට ියඳුභක් නළ් ශ්  ඇයි? අඩුභ
ගණශන් ඒ සුදුසුකම් තිපශඵන සිියල් ආයක්ක ක්ශේත්රශේ 
ියරධහරින් අධයහඳන ශදඳහර්තශම්න්තුට ඵහ ශගන ගුරු
පුහුණුකට ශඹ දරහ ශභඹ ියඹභහනුකර කයන්න පිබඳශශකට
කස කයරහ ළරළසභක් අනු ක්රිඹහ් භක කයන්න ඔඵතුභහට
වළියඹහ තිපබුණහ ශක ටින්භ ියඹනහ නම් යශට් අධයහඳන
ඇභතිපතුභහ දන්ශන් නළවළ, යශට් එක්තයහ රශද්ලඹක ගුරු
ත් තිපශේ  සිියල් ආයක්ක ියරධහරින් ියඹළග් සිටින කහයණහ
යශට් අධයහඳන ඇභතිපතුභහ එඹ ශන දළන, එතුභහශ
ශන දළනු් කභ තුබඳන් ශම් ඳහර්යටශම්න්තු ශන භ ඹළකරභ තුශ
අශප් යශට් අධයහඳන ක්ශේත්රඹට අ් න පර ියඳහක ගළන
අමුතුශන් ශද්ලනහක් කයන්නට භට අලය නළවළ ඇ් ත
ලශඹන්භ ගරු ඇභතිපතුභිය, ශම් ගරු බහශ කරුණු කහයණහ
ශත යතුරු ඉදිරිඳ්  කයන ශක ට මීට ඩහ ළ ම ගකීභියන්
කටයුතු කයන්න
අධයහඳන ක්ශේත්රඹ තුශ සිියල් ආයක්ක ියරධහරින්
රැියඹහක් කයනහද, නළද්ද ියඹන එක ගළන ඔඵතුභහ ශත යතුරු
දන්ශන් නළ් නම් භභ්  ශදන්නම් ඔඵතුභහට ශත යතුරු ටික
ඔඵතුභහ ඒ ශත යතුරු රඵහ ගන්න කහර්ඹක්භ නළ් නම්, භභ ශවෝ
රඵහ ශදන්නම් ඒ ශත යතුරු ටික කරුණහකයර ඒ ශත යතුරු,
ද් ත වඳුනහ ශගන තයහීන ශම් උ් තරීතය බහට කරුණු
ඉදිරිඳ්  කයන්න ියඹරහ භහ ඉල්ග්භක් කයනහ
ගරු ඇභතිපතුභහ අශප් යශට් අධයහඳන ක්ශේත්රඹ පිබඳඵ
අතය කරුණු ියඹරහ ශම් ගරු බහ ශන භ ඹපු ඳශමුළිය
අසථහ ශන ශයි ශම් භට භතකයි ඳසු ගිඹ තිප ියහිඳඹ තුශ භහ
එතුභහශගන් රලසන ියහිඳඹක් ඇහුහ ළ ම කහරඹක් ශන ශයි
2013 ශඳඵයහරි 6ළියදහ භහ එතුභහශගන් අතුරු රලසනඹක් ඇහුහ
ඒ තභයි, ඳහල් 9,731ියන් 1,563කට -සිඹඹට 16කට- ියදුයටඹ
නළවළ 1,463කට -සිඹඹට 15කට- ජරඹ නළවළ 859කට -සිඹඹට
8 8කට- ළසිියබඳ කළසිියබඳ ඳවසුකම් නළවළ 4,283කට, ඒ
ියඹන්ශන් ඳහල් ඳද්ධතිපශඹන් සිඹඹට 44කට පුසතකහර
ඳවසුකම් නළවළ ඒක ඇ් තක්ද ියඹහ භහ ගරු ඇභතිපතුභහශගන්
ඇහුහ එතශක ට ඵන්දුර ගුණර්ධන ඇභතිපතුභහ ශදනහ ශභන්න
ශභශවභ උ් තයඹක්
"
ශභතුභහශ
ංඛ්යහ ශල්ඛ්න භභ ම්පර්ණශඹන්භ රතිපකසශේඳ
කයනහ ශම් ඳහල්ර ඇතිප ශරහ තිපශඵන ඹථහර්ථහීන ත් ් ඹ තය
ංඛ්යහ ශල්ඛ්න හිත, අධයහඳන අභහතයහංලශේ  රකහලනඹක් ශර ශම්
ගරු බහශ සිඹලුභ භන්්රීතුභන්රහශ දළන ගළනීභ වහ ඊශ හයශේ ීන
භභ ඉදිරිඳ්  කයනහ "
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එතුභහ ඊශ හයශේ  ඉදිරිඳ්  කශශ්  නළවළ අද භහ ඳළවළදියට
නළත්  යක් ියඹනහ, භහ ඉදිරිඳ්  කශ ංඛ්යහ ශල්ඛ්න
තයහදි ංඛ්යහ ශල්ඛ්න ඵ එඳභණක් ශන ශයි, භහ ශම් ංඛ්යහ
ශල්ඛ්න රඵහ ග් ශ්  අධයහඳන අභහතයහංලශේ , ංඛ්යහ ශල්ඛ්න
ලහඛ්හශ , ියශඹෝජය අධයක් (ංඛ්යහ ශල්ඛ්න) ශක් එම්    එස   
කරුණහය් න භළතිපතුභහශගන් ඵ්  භහ ියඹන්න කළභළතිපයි ශම්
අසථහශ ීන භහ ඒ ංඛ්යහ ශල්ඛ්න වළන්හ්  හර්තහට ඇතුශ් 
ියරීභ වහ *වභාගත කයනහ
දළන් ඵරන්න ගරු ියශඹෝජය කහයක බහඳතිපතුභිය,
ඳහර්යටශම්න්තුශ ීන අපි රලසනඹක් අවන ශක ට ශභතුභහ ියඹනහ,
අපි ඉදිරිඳ්  කශ ශත යතුරු ළයදියි ියඹරහ නමු්  එතුභහශ භ
අභහතයහංලශේ , ංඛ්යහ ශල්ඛ්න අධයක් කරුණහය් න භළතිපතුභහ
ියඹනහ, "ශම්හ තභයි වරි ංඛ්යහ ශල්ඛ්න" ියඹරහ ශම්
උ් තරීතය බහට ඇියල්රහ යශට් අධයහඳන ඇභතිපතුභහ, යශට්
අධයහඳන ක්ශේත්රඹට අදහශ ද් ත පිබඳඵ, රලසන පිබඳඵ ශම්
උ් තරීතය බහ ශන භ ඹනහ නම්, යට ශන භ ඹනහ
නම් අශප් යශට් අධයහඳන කශේත්රඹට ඹන කර දහ ශභ කක්ද
ියඹහ භහ අවන්න කළභළතිපයි? ගරු ඇභතිපතුභිය, පිබඳගන්න ශම් යශට්
ියදුයටඹ නළතිප ඳහල් සිඹඹට 16ක් තිපශඵනහ ජරඹ නළතිප ඳහල්
සිඹඹට 15ක් තිපශඵනහ නීඳහයක්ක ඳවසුකම් නළතිප ඳහල්
සිඹඹට 8 8ක් තිපශඵනහ පුසතකහර ඳවසුකම් නළතිප ඳහල් සිඹඹට
44ක් තිපශඵනහ රේජයි ියඹන්න නමු්  ඒකයි ඹථහර්ථඹ
එඳභණක් ශන ශයි ගරු ඇභතිපතුභිය භහ ඔඵතුභහට ියඹන්න
කළභළතිපයි, නමු්  රේජයි ශම්ක ියඹන්න හභහනය ශඳශ ියදයහ
ියඹ හිත ඳහල් 6,788න් ඳහල් 4,100කට හභහනය ශඳශ
ියදයහගහය ඳවසුකම් නළවළ ඒ ියඹන්ශන්, සිඹඹට 60කට හභහනය
ශඳශ ියදයහගහය ඳවසුකම් නළවළ ශක ශව භද ියදයහ ියඹශඹන්
අශප් ූර දරුන් ඉදිරිඹට ඹනහඹ ියඹන ශද් ඵරහශඳ ශය ් තු
ශන්ශන්? ඒ ියතයක් ශන ශයි උස ශඳශ ියදයහ ියඹ හිත
ඳහල් අශප් යශට් 716ක් තිපශඵනහ ඒ ඳහල්යටනු්  101කට, ඒ
ියඹන්ශන් සිඹඹට 14කට උස ශඳශ ියදයහගහය ඳවසුකම් නළවළ

නිමයෝජය කාරක වභාඳිනතුමා

(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
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ශත යතුරුරට අනුකර අලු්  ියධිඹට හිතරහ ියර්භහණීයයට ළඩ
ටවනක් කස කයන්න ඒ තුබඳන් ශම් යශට් අධයහඳන ක්ශේත්රඹ
කුණු ඵක්ියඹට ශගන ඹන, භවහ රඳහතඹට ශගන ඹන ශම් ගභන
නතය කයන්න ියශලේශඹන්භ අද දශ ශද්ීයඹ ියසඳහදනශඹන්
අධයහඳන ක්ශේත්රඹ ශනුශන් ළඹ කයන ශම් ශ ච්චම් සිඹඹට
1 86 ශන ශයි, අඩුභ ගණශන් සිඹඹට 6ක්්  ශන් කයරහ, ශම්
යශට් අධයහඳන ක්ශේත්රඹ ශනුශන් ශඹ දරහ, ශම් යශට්
අනහගතඹ බහය ගන්නට සිටින ූර දරුන් ශනුශන් අද ඉරහ් 
යුතුකම් ඉසට කයන්නඹ ියඹරහ ඉල්ග්භක් කයමින් භහ ියවඬ
ශනහ ශඵ ශව භ සතුතිපයි

*වභාමේවය මත තබන ද ියවිල් :
சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட ஆம்:
Document tabled:

[මමම ඇමුුම පුවපතකාමන ද තබා ඇත.]

[இந் இகப்தை தல் றகனத்றலும் கக்கப்தட்டுள்பது]
[This annex is also placed in the Library.]

Hon. Member, your time is up.

[අ බහ 3 56]

ගරු වජිත් මප්රේමදාව මශතා

ගරු ව්දත අගියල්දන මශතා (ඉදිකිරීේ, ඉාජිම්දරු
මවේලා, නිලාව ශා මඳොදු ඳශසුකේ නිමයෝජය අමාතයතුමා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Please give me one more minute.
ගරු ඇභතිපතුභිය, උස ශඳශ ියදයහගහය ඳවසුකම් නළවළ
ියඹරහ භහ ශන ශයි ියඹන්ශන් ශක් එම්    එස    කරුණහය් න
භවතහ, ියශඹෝජය අධයක්, ංඛ්යහ ශල්ඛ්න ලහඛ්හ, අධයහඳන
අභහතයහංලඹ, ඉසුරුඳහඹ ඵ් තයමුල්ර එශවභ නම් ගරු
ඇභතිපතුභිය, තමුන්නහන්ශේ අධයහඳන ක්ශේත්රශේ  ආඩම්ඵයකහය
තහ් තහ වළටිඹට අධයහඳන ක්ශේත්රඹ ලක්තිපභ්  කයන්න කටයුතු
කයන ශම් ශභ ශව ශ් , අතය ද් ත ඉදිරිඳ්  කයරහ, අතය
තර්ක ඉදිරිඳ්  කයරහ ශම් යශට් ජනතහ ශන භ ඹළකරභ තුබඳන්
ඔඵතුභහ ආඩම්ඵයකහය තහ් තහ ශකශනකු ශන ශයි, අධයහඳන
ක්ශේත්රඹට ආඩම්ඵයකහය ශද්ද් තශඹක් ශරහ තිපශඵනහඹ
ියඹන ශද් භහ ියඹන්න කළභළතිපයි අන්න ඒ ියහ, භහ ශම් ඉදිරිඳ් 
කයපු ශත යතුරු, කරුණු කහයණහ, ද් ත ව තර්ක ියතර්ක ගළන
කරුණහකයරහ ඔඵතුභහ ශව ට අධහනඹ ශඹ මු කයරහ, ඒ

————————————
* කථාල අලවානමන ඳෂ කර ඇත.

* உகறணறதறறல் ப்தட்டுள்பது.
* Produced at end of speech.

(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண - றர்ர, ததரநறறல்
ரசககள், வீடகப்தை, ததரதுசறகள் தறற அகச்சர்)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Construction, Engineering Services, Housing and Common
Amenities)

ගරු ියශඹෝජය කහයක බහඳතිපතුභිය, අද ශම් ියහදඹට
වබහගී කරභට රළබීභ ගළන භහ එක ඳළ් තියන් තුටුන අතය,
අශනක් ඳළ් ශතන් අශප් යශට් අධයහඳනඹ පිබඳඵ ශභළිය
ආකහයශඹන් අදවස, ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  කරභ ගළන ඉතහභ කනගහටු
ශනහ අපි ශභ න ශභ න ශද්ලඳහරන භතිප භතහන්තය දළරු් 
ශම් ඳහර්යටශම්න්තු ියශඹෝජනඹ කයන ඵහුතය භන්්රීරුන්
ංඛ්යහකශ ූර දරුශෝ තභ්  ඳහල් ඹනහ භශ ූර දරුශෝ් 
ඳහල් ඹනහ එතශක ට අපි අශප් ූර දරුන්ශ අධයහඳනඹ
ශනුශන් ශක ඳභණ ශශව භවන්සි ශනහද, අපි අධහනඹ
ශඹ මු කයනහද ියඹරහ අමුතුශන් වන් කයන්නට
අලයතහක් නළවළ ඒ හශ භ තභයි සිඹලුභ ශදභ පිඹන්ශ
එකභ ඵරහශඳ ශය ් තු, ඳළතුභ, අයමුණ තභන්ශ දරුන්ට
ශව  අධයහඳනඹක් රඵහ ීනභයි එභ ියහ, අපි ගළනභ හිතරහ
අධයහඳනඹ ශනුශන් ශද්ලඳහරන හසි රඵහ ගළනීභ වහ
කටයුතු කශ යුතු නළවළයි ියඹන එකයි භහ ශඳෞද්ගයටක දයන
භතඹ අපි ශන ඕනෆභ රලසනඹකීන ශන් වුණ්  යට ශනුශන්
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ඳහර්යටශම්න්තු

[ගරු රන්ත අරගිඹන්නභවතහ]

ව අධයහඳනඹ ශනුශන් තීන්දු, තීයණ ගන්නහ අසථහන්රීන
ශඵ ශව භ ඳළවළදියට ඳක් ශේදඹියන් ශත ය දරුන්ශ ඉදිරි
අනහගතඹ ශනුශන් ඒ තීන්දු, තීයණ ගත යුතුයි, අදවස ශඹෝජනහ
ඉදිරිඳ්  කශ යුතුයි ියඹන එකයි භශ ශඳෞද්ගයටක භතඹ
ගරු ියශඹෝජය කහයක බහඳතිපතුභිය, අශප් යශට් ජනගවනඹ
රක් 200යි රක් 40ක් ඳහල් දරුන් ඉන්නහ අශප් යශට් ඒ
දරුන්ශ
ශදභ පිශඹ ්  එක්ක ග් ශත ්  එක්ශකෝටි ියසි
රක්ඹක් ියතය ඍජුභ අධයහඳනඹට ම්ඵන්ධයි අධයහඳනඹට
භසත යටභ ම්ඵන්ධයි හශ භ ඔවුන් ඍජුභ ම්ඵන්ධයි
ශභන්න ශම් ත් ් ඹ ියහ අද ඇතළම් ශද්ලඳහරනඥඹන්
හිතනහ, අධයහඳනඹ ශනුශන් අපි කථහ කයන්න ඕනෆ,
අධයහඳනඹ ශනුශන් කටයුතු කයන්න ඕනෆ ියඹරහ එභ ියහ
ශක තයම් ඹවඳ්  ශදඹක් කශ්  ශම්ක ියශ චනඹ ියරීභ තභයි
ජනතහශ ඳළ් ශතන් ශව භ ශද් ියඹරහ හිතරහ අද ියඳක්ශේ 
කහර්ඹ බහයඹ ඵට ඳ්  ශරහ තිපශඵන්ශන් ශම් අධයහඳන ක්රභඹ
ියශ චනඹ ියරීභයි ඉතිපන් ඒ අඹ ියඹන ියධිඹට අද අධයහඳනශේ 
ියසිභ දියුණුක් නළවළ අද අධයහඳනඹ කඩහ ළටිරහ
ගරු ියශඹෝජය කහයක බහඳතිපතුභිය, ගරු ින්  ශරේභදහ
භන්්රීතුභහ ියඹපු ියධිඹට එතුභහශ පිඹහ ජනහධිඳතිප කහරශේ ීන් ,
එතුභහ ියශඹෝජය ඇභතිප කහරශේ ීන්  මීට ඩහ අඩු ඳහඩු තිපබුණහ
වම්ඵන්ශත ට දිසත්රික්කශේ  ගුරු පුයප්ඳහඩු ගළන ිය හ භභ
අභිශඹෝගඹක් කයනහ, එතුභහශ පිඹහ ජනහධිඳතිප ශරහ ඉන්න
කහරශේ  ව එතුභහ ියශඹෝජය ඇභතිප ශරහ ඉන්න කහරශේ  මීට
ඩහ ළ ම ගුරු හි ඹක් වම්ඵන්ශත ට කරහඳඹ තුශ තිපබුශණ්
නළවළඹ ියඹරහ ඔප්පු කයන්න ියඹරහ අද ගුරු හි ඹ ඊට ඩහ
අඩුයි ඇ් ත කථහ ඒකයි ළසිියබඳ, කළසිියබඳ නළතිප ඳහල්
සිඹඹට 8ක් තිපශඵනහ ිය හ එතුභහශ පිඹහ ජනහධිඳතිප කහරශේ 
සිඹඹට 50කට ියතය ළසිියබඳ, කළසිියබඳ නළවළ ියදුයටඹ සිඹඹට
60කට ියතය නළවළ ශම් ඳහර්යටශම්න්තුශ ීන භභ දළක්ශක් නළවළ,
කයපු ශව  ශද්ල් ගළන ියඹනහ ඳසු ගිඹ උස ශඳශ ියබහගශේ 
රංකහශ ඉවශභ තළන ග් ශ්  වම්ඵන්ශත ට දිසත්රික්කශේ  ූර
දරුශෝයි ඉතිපන් ශම්හට තුටු ශන්න ඕනෆ ශම්හ අගඹන්න
ඕනෆ එභ ියහ ශම් අඹට ඒ පිබඳඵ පිබඳතුරු රඵහ ශදන්න අපි
ඵරහශඳ ශය ් තු ශන්ශන් නළවළ
ශභභ අසථහශ ීන අපි ශම් යශට් බුද්ධිභ්  ජනතහට ආයහධනහ
කයනහ, ශම් කරුණු පිබඳඵ ඉතහභ්  බුද්ධිශඹන් යුතු ඵරහ
තීන්දු තීයණ ගන්න ියඹරහ අතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහශ
නහඹක් ශඹන් යු්  අශප් යජඹ අධයහඳනඹ ශකශයහි තභයි ළ මභ
රමුඛ්තහ රඵහ ීනරහ තිපශඵන්ශන් අද ශම් යශට් අධයහඳනඹ ඉතහභ් 
දියුණුයි දියුණු නළවළයි ියඹහ කහට්  ියඹන්න පුළුන්කභක්
නළවළ 1994 ීන අශප් යශට් හභහනය ශඳශ ියබහගශඹන් භ්  වුශණ්
සිඹඹට 17යි; උස ශඳශ ියබහගශඹන් භ්  වුශණ් සිඹඹට 27යි
එතුභන්රහ අවුරුදු 17ක් ආණ්ඩු කශහ ගණිතඹ, ියදයහ, සිංවර
ියඹඹන්ශ රතිපපර ශන්න පුළුන්, අද ඒ ෆභ ියඹඹියන්භ
අධයහඳනශේ  දියුණුක් රඵහ තිපශඵන ඵ තර්කහනුකර කරුණු
ඇතු ඉතහභ්  ඳළවළදියට වන් කයන්න පුළුන්
භහ තුටු නහ, අශප් ියිනත ශවේය්  භන්්රීතුභහ ශම්
අසථහශ ීන ශවෝ ශභභ බහට ඳළමිණීභ පිබඳඵ එතුභහ වන්
කශහ, ශදභවුපිශඹෝ එනහ, අය උළු කළටඹ, ශම් උළු කළටඹ ියඹරහ
භහඹකට ශභන්න ශම් ආකහයශේ  මුදරක් රඵහ ශදන්න ියඹහ
ශඹෝජනහ කයනහ, ඒ අනු අශප් යශට් ඳහල්ර වළභ භහඹකභ
ශම් ියධිඹට මුදල් ශගරහයි අශප් යශට් ශදභවුපිශඹෝ දරුන් ඳහල්
ඹන්ශන් ියඹරහ එතුභහ උදහවයණඹක් ිය හ, යහජකීඹ ියදයහරශේ 
ියදුවල්ඳතිපතුභහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් යටතත එහ තිපශඵනහ ියඹරහ
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එළිය මුදල් එකතු ියරීභක් අියහර්ඹශඹන්භ භහසික සිද්ධ
කයන්ශන් නළවළ අවුරුද්දකට ඳවසුකම් ගහසතු ගන්නහ භහ
ශ ඹන්ශග ඩ ලහන්ත භරිඹහ ියදයහරශේ  රහථමික අධයහඳනඹ
වළදෆරුහ ඊට ඳසශේ ියට්ටඹු ංඝශඵෝධි ියදයහරඹට ගිඹහ
එතශක ට ශඩසක් එක, පුටු අයශගන ගිහින්, ඳවසුකම් ගහසතු
ශගරහ තභයි අපි ඳහල් ගිශේ  ඒක අලු්  ශදඹක් ශන ශයි
අශප් යශට් ෆභ ඳහල් දරුකුශගන්භ, ෆභ භහඹකභ ල්යට අඹ
කයන කුභන ශවෝ ඳහරක් තිපශඵනහ නම් කරුණු ඇතු ශම් ගරු
බහට ඉදිරිඳ්  කයන්නඹ ියඹහ භහ එතුභහට ියඹනහ ශභඹ
ජනතහ ශන භ ඹළකරභක් ියධිඹටයි භහ ශඳෞද්ගයටක දියන්ශන්
භහ ශඵ ශව භ ඳළවළදියට ග කීභියන් යුතුයි ශම් කරුණු
ියඹන්ශන්
අශප් දුමින්ද දිහනහඹක ඇභතිපතුභහ ිය හ, ගශම් ඳන්ර වදපු
ියධිඹ අද අශප් යශට් ඳහල් නදවස ගණනක් තිපශඵනහ අපි
අතීතඹ ගළන ඵළලුශ ්  ශම් ඳහල් නදවස ගණියන් ඳහල්
ඳන්දවකට ඳභණ ඉඩම් ඳරිතයහග කය තිපශඵන්ශන් එභ
ඳරශද්ලර දහනඳතිපන්, රභූන් ළිය ශඳෞද්ගයටක අඹයි ශම්හ
අතීතශේ ීන්  සිද්ධ ශරහ තිපශඵනහ ශම්හ අලු්  ශද්ල්
ශන ශයි ගරු අධයහඳන ඇභතිපතුභහ ඉදිරිශේ ීන ශම් පිබඳඵ
ඳළවළදියට චක්රශල්ඛ්ඹක් ියකු්  කයන්න අියහර්ඹශඹන්භ කටයුතු
කයයි
ශභභ කල් තළබීශම් ශඹෝජනහශ ඇතුශ්  ශරහ තිපශඵන්ශන්
ඳහල් ළසී ඹෆභ පිබඳඵයි ඳහල් ළසී ඹෆභ අධයහඳනඹ කඩහ
ළටීභක්, අධයහඳනඹ දුර්ර කරභක් ියඹන එකයි ශභභ
ශඹෝජනහශන් ියඹන්න උ් හව කයන්ශන් අද අශප් යශට්
ජනගවන ර්ධනඹ සිඹඹට 7කට ආන්න රභහණඹක තිපශඵන ඵ
අපි දන්නහ 2006 අවුරුද්ශද් ඳහල් දරුශෝ 3,837,548ශදනහයි
අශප් යශට් යජශේ  ඳහල්ර සිටිශේ  2012 න ියට ඳහල්
දරුශෝ 3,996,531ශදශනක් අශප් යශට් ඳහල්ර ඉන්නහ
ශම් ආකහයශඹන් භසත ඳහල් ඳද්ධතිපඹ තුශ දරුන්ශ ළ ම
කරභක් ශරහ තිපශඵනහ ඒ අඹ අතරින් අයින් කයන්න ඕනෆ අශප්
යශට් ශඳෞද්ගයටක ව ජහතයන්තය ඳහල්රට ඇතුශ්  කයන
දරුන් රභහණඹ අද රක්ඹකට ආන්න දරුන් රභහණඹක්
යජශේ  ඳහල්රට ඹන්ශන් නළතිප ශඳෞද්ගයටක ඳහල්රට
ඹනහ අද භවය ඳහල්ර දරුන් අඩු ශනහ හශ භ භවය
ඳහල්ර දරුන් ළ ම ශනහ නගයශේ  රහථමික ඳහරක අද
ඳන්තිප 4ක් තිපබුශණ ්  රඵන අවුරුද්ශද් ඳන්තිප 5ක් ශනහ
නගයශේ  ඳහල්රට ඉල්ලුභක් ඇතිප ශනහ භහ අය මුයටන් ියඹපු
කරුණු අනු ශදභ පිඹන් වළභ අසථහකභ උ් හව කයන්ශන්
තභන්ශ දරුහ කුභන ශවෝ ආකහයඹියන් උසභ ත් ් ශේ 
ඳහරකට ඇතුශ්  ියරීභටයි එඹයි ශදභ පිඹන්ශ අශප්ක්හ ඒ
අඹශ ආර්ථික භට්ටභ ලක්තිපභ්  ශන ශක ට, ඒ අඹශ
වළියඹහ ළ ම ශන ශක ට ඒ අඹ අියහර්ඹශඹන් තභ දරුන්
නගයශේ  ඳහල්රට ඇතුශ්  කයනහ ඒකයි තය ත් ් ඹ,
රහශඹෝගික ත් ් ඹ අද අශප් ඳහර්යටශම්න්තුශ ශඵ ශවෝ අඹශ
දරුන් ඹන්ශන්්  නගයශේ  ඳහල්රටයි ජනතහ ියමුක්තිප
ශඳයමුශණ් භන්්රීරුන්ශ දරුන් ග් ත්  එශවභයි ඒක නයක
නළවළ වළඵළයි ඒ අඹ ඳහර ශ ට ගිහිල්රහ හවනශඹන් එබඳඹට
ඵහින්ශන් නළතිප දරුහ හවනශඹන් ඵසරහ ඹනහ ඒ අඹ
ශඳශනන්න ඹන්ශන් නළවළ ඒකයි තිපශඵන එකභ ශන නමු් 
ඔවුන් ගශම් දරුහ ගශම් ඳහර පිබඳඵ කථහ කයනහ ඒකයි
ඹථහර්ථඹ ඒ අඹට ඒ අඹශ දරුන් පිබඳඵ ඒ වළඟීභ තිපශඵනහ
හශ භ ගම්ර ශදභ පිඹන්ට්  ඒ වළඟීභ තිපශඵන ඵ, ඒ
අලයතහ තිපශඵන ඵ ඒ අඹ අශඵෝධ කය ගත යුතු තිපශඵනහ
ගරු ියශඹෝජය කහයක බහඳතිපතුභිය, ශම් යශට් අධයහඳනඹ
කඩහ ළටිරහ ඳහල් ළසී ඹෆභක් ශභ නභ ආකහයඹකට්  සිද්ධ
ශරහ නළවළ ගරු ියිනත ශවේය්  භන්්රීතුභහ ශගන ආ ශම්
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ශඹෝජනහශ වන් තිපශඵනහ ඳහල්ර ියදුයටඹ, ළසිියබඳ,
කළසිියබඳ ඳවසුකම් ඹනහදිඹ ගළන ඳහල්ර ළසිියබඳ, කළසිියබඳ
කීඹක් තිපශඵන්න ඕනෆද ියඹන භතඹ ශකශයහි අශප් යශට්
අධහනඹ ශඹ මු වුශණ් රථභ තහටයි අතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ
ෆභ දකභ අයයටඹගව භන්දියශේ ීන දරුන් මුණ ගළශවනහ ඒ
එක දරුකු ියඹපු කරුණු අනු එතුභහ ගරු අධයහඳන
ඇභතිපතුභහට් , අශප් ගරු ආර්ථික ංර්ධන ඇභතිපතුභහට් 
උඳශදස ීනරහ ළසිියබඳ, කළසිියබඳ ඉදි කය ීනභ ම්ඵන්ධශඹන්
අලය කටයුතු සිදු කශහ හභහනයශඹන් ඳහරක දරුන්
70ශදනකුට, අඩුභ තයමින් එක ළසිියබඳඹක්්  තිපිමඹ යුතුයි එඹ
යුශනසශකෝ ආඹතනශේ  ශෞඛ්ය අංලශඹන් ඉදිරිඳ්  කය තිපශඵන
භතඹයි අද අපි ශම් ත් ් ඹ ඇතිප කයමින් ඹනහ ගරු ින් 
ශරේභදහ භන්්රීතුභහ ිය හ සිඹඹට 8ක ඳභණ රභහණඹකටයි අද
ඒ ඳවසුකම් නළ් ශ්  ියඹරහ එතුභහභ ඒක ිය හ ශම් ත් ් ඹ
ඳසු ගිඹ කහරශේ  තිපබුශණ් නළවළ ගිඹ අවුරුද්ශද් ළසිියබඳ,
කළසිියබඳ 50,000කට ආන්න රභහණඹක් අශප් යශට් ඳහල්ර
ඉදි කශහ ඉතිපරි ටික ශම් අවුරුද්ශද් ඉදි කයනහ අශප් යශට් ෆභ
ඳහරකභ දරුන් 70ශදනකුට එක ළසිියබඳඹක් ඵළගින් තිපිමඹ
යුතුයි ියඹන රමිතිපඹට ඳහල් ඳද්ධතිපඹ ශගන ඒශම් යුතුකභ,
ගකීභ යජඹක් ියධිඹට ඉටු කයන්න අපි අියහර්ඹශඹන් කටයුතු
කයනහ
ගරු ියශඹෝජය කහයක බහඳතිපතුභිය, අද ියඳක්ඹ අධයහඳනඹ
ගළන ියසික් කථහ කශශේ නළවළ ියදුවල්ඳතිප ඳ් කරම්, ශද්ලඳහරන
ඳයටගළනීම්, අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේශේ  ඳ් කරම් ආදිඹ ගළනයි
කථහ කශශේ ඒ අතිපන්ලු අධයහඳනඹ කඩහ ළටිරහ තිපශඵන්ශන්
ියඳක්ශේ  භවය භන්්රීරු අධයහඳනඹ පිබඳඵ ශන දළන කථහ
කශහ අශප් ගරු අියර ියයහේ කහරිඹම් භන්්රීතුභහ ිය හ
ඳහල්රට කඩහ ඳියන වමුදහක් ගළන අශප් යශට් කයටන්
තිපබුශණ් ගුරු ශක්න්ද්රීඹ අධයහඳනඹක් අද මුළු ශරෝකශේ භ
අධයහඳනඹ ශනස ශරහ තිපශඵනහ අද ශිය ශක්න්ද්රීඹ
අධයහඳනඹක් තිපශඵන්ශන් ශ ළර තිපඹහ ශගන දරුන්ට උගන්න
ක්රභඹ අද මුළු ශරෝකඹභ පිබඳගන්ශන් නළවළ අද දරුන්ට ඉශගන
ගන්න උගන්නහ ඉශගනීභටයි උගන්න්ශන් එශවභ නළතිප
ශ ළර තිපඹහ ශගන උගන්න ංකල්ඳඹ අද ක්රිඹහ් භක න්ශන්
නළවළ ඒ හශ භ ඳහල් ඳරීක්කරුන් ඳහල්රට කඩහ ඳියන
ංකල්ඳඹ්  අද අධයහඳන ක්රභඹ තුශ නළවළ ගුරු උඳශද්ලකරුන්
ව ියඹඹ අධයක්රුන් ඇතුළු කණ්ඩහඹම් ඳහල්රට ගිහිල්රහ
ඳන්තිප කහභයරීන ගුරුරුන්ට වහඹ ශදන ආකහයශේ  ළඩ
පිබඳශශක් තභයි අද අශප් යශට් අධයහඳන ක්රභඹ තුශ ක්රිඹහ් භක
න්ශන්
දළන් ඇියල්රහ අවනහ, ඳහර්යටශම්න්තුශ කයටන් කඩහ ඳියන
වමුදහ තිපබුණහ, ඒ ඳරීක්හ කයන ඒහ දළන් ශකෝ ියඹරහ අධයහඳන
ක්රභඹ තුශ දළන් ඒ ංකල්ඳ නළවළ එභ ියහ භහ ශඵ ශව භ
ඳළවළදියට ියඹන්න කළභළතිපයි, යටක් ියධිඹට අද ශරෝකශේ 
ඉතහභ්  දියුණු අධයහඳන භට්ටභකට අශප් යශට් අධයහඳන
ත් ් ඹ ඳ් ශරහ තිපශඵන ඵ ශම් ශනුශන් ියශලේශඹන්භ
අශප් ියදුවල්ඳතිපරුන්, ගුරු භව් භ භව් මීන් කයන කළඳකරභ අපි
කතතශ ීන සිහිඳ්  කශ යුතුයි
ියශලේශඹන්භ දළනුශම්
ශක්න්ද්රසථහනඹක් ඵට ශම් යට ඳ්  ියරීශම් ඒ කහර්ඹ බහයශේ 
ගකීභ
අියහර්ඹශඹන්භ
ක්රිඹහ් භක
ශමින්
ඳතිපන
ශභ ශව තකයි ශභළිය ඉතහභ් භ අහර්ථක කල් තළබීශම්
ශඹෝජනහ ඳහ අද ශම් ඳහර්යටශම්න්තුට ඉදිරිඳ්  න්ශන් ඒ ියහ
ශම් සිඹලු ශදනහශගන්භ අපි ඉල්ග්භක් කයන්න කළභළතිපයි ශම්
ආකහයඹට අධයහඳනශේ  හර්ථක රතිපපර තිපිමඹීන, ශද්ලඳහරන
හසි රඵහ ගළනීශම් අයමුණ ඇතිප ඒ ගළන ඍනහ් භක,
අසුඵහීන කථහ කයන්ශන් නළතිප ශම් දරුන් ගළන හිතරහ
සිදුන ශද් ගළන වරිඹට කථහ කයරහ ියඹන්න ින්  ශරේභදහ
භන්්රීතුභහ ියඹන ියධිඹට නම් එතුභහශ තහ් තහ ජනහධිඳතිප
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කහරශේ , එතුභහ ියශඹෝජය ඇභතිපයඹකු ලශඹන් කටයුතු කශ
කහරශේ  වම්ඵන්ශත ට දිසත්රික්කඹ ග් ශත ්  එහි ියසිභ
පුයප්ඳහඩුක් ඇතිප ශරහ තිපිමරහ නළවළ
ඒ ියධිඹට තභයි
ශ් ශයන්ශන් යටට ශ් ශයන්ශන් එශවභයි නමු්  එතුභන්රහ සිටි
කහරශේ  ඒ ත් ් ඹ ඊට ඩහ ළ මයි අද ඊට ඩහ අඩුයි ශම්
අඩුකරභ පිබඳඵ කථහ කයරහ, ත සුළු ලශඹන් ශවෝ අඩුකරභක්
තිපශඵනහ නම් ඒක්  දරුන් ශනුශන් ියළයදි කය ගළනීභට
ඒකයහීය කරභ තභයි අද භවජන ියශඹෝිනතයින් ියධිඹට අඳට ඳළරී
තිපශඵන ගකීභ ඒ ඵ අශඵෝධ කයශගන අපි කටයුතු කයමුයි
ියඹන ආයහධනඹ කයමින් භහ ියවඬ නහ

[4.13 p.m.]
ගරු එේ.ඒ. සුම්දිනර්ද මශතා
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Mr. Deputy Chairman of Committees, I would like to
participate in this Adjournment Debate on the state of
education in the country. This is one of the more serious
issues afflicting the country today. The Hon. Deputy
Minister who spoke before me appealed that we should
look at these issues beyond political affiliations and I
would like to endorse that and appeal to the Government
to trod that path.
Today, the Mover of this Motion and, more
particularly, the Hon. Member of Parliament of the UNP
from the Hambantota District placed before this House
several statistics, several facts and up to now, none of
those have been addressed from the Government side.
We see the Hon. Minister of Education running here and
there, up to the Officials’ Box, outside the Chamber, back
in, consulting various people, Monitors and all. We will
await to see what he will say today in response to all the
facts that have been placed in this House. The Hon.
Member from Hambantota made very serious allegations
against the Hon. Minister about Questions that have been
asked in this House, the replies given by the Hon.
Minister himself and that those Questions have been
repeated. So, the Hon. Minister has got yet another
opportunity to place before this House and to the country
the actual situation with regard to all of those statistics
that have been asked of him.
The Hon. Deputy Minister who spoke before me
stated that today the situation is better than the time
before. I would like to seriously contest that. The
education sector has continued to deteriorate. That is a
fact. There is a great amount of anxiety in the minds of
parents and educationists in this country. About six
months ago, we saw a heightening of that when, for three
months, the Federation of University Teachers’
Association went on strike, seeking amongst many
things, primarily, a larger allocation of funding for
education. That has not been done. Six per cent of GDP
comes down as the suggested percentage of spending.
There is a very definite and good basis for requiring that
percentage of spending. Despite that, even today, the
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spending or the allocation for education is less than 2 per
cent of GDP. This is hardly satisfactory. Presently, there
is no excuse for relegating education to such low priority.
This is a sector that must receive the highest priority, if
anything else. There was a special Consultative
Committee on Education where the need for reform of
this sector was felt and overhauling of this whole area is a
matter that nobody disputes. There have been serious
studies that have been done with the World Bank and
various other agencies. But, actually for the Government,
it does not seem like a priority.
In fact, whatever initiatives that have been taken have
been retrogressive. I cite, particularly, the examples of
appointing principals as colonels, majors, captains and so
on and subjecting new entrants to university to what is
called “leadership training” and euphemism, which is
actually military training. So, the militarization that we
have been subjected to, unfortunately for a variety of
reasons over several decades, now continues very
strongly advocated by the Government at a time when we
should be moving away from that, at a time when,
particularly, the children should be weaned away from
even thoughts such as that. A particular path has been
chosen and is being taken. I do not blame either the
Minister of Education, the Minister of Higher Education,
the new Minister of Education Services or the Monitors of
those Ministries. I do not think any of them have anything
to do with these matters because the direction in which
this country is headed is determined by just one family
and I do not think these Ministers have any say in these
matters. But, they are here and we will hear another sad
speech by the Minister of Education, who will not be
able to answer any of the queries that have been raised
today. That will be a reflection of the general state of the
country, but more sadly, the situation with regard to
education.
On the issue of schools, the appointment of teachers
from the Civil Defence Force - the numbers were given particularly in the areas in which there was a war for
several decades, is a matter of great concern to us. The
Hon. Member gave the figures of three persons who have
been appointed from the Civil Defence Force to schools
in Mullaitivu. But, there were over a hundred persons
whose names were written and the Directors of Education
of several districts were actually instructed to appoint
them as Sinhala Language teachers to the different
schools that were mentioned in that letter. Those were
persons not even from the Civil Defence Force, but from
the Army. Fortunately, that project has been stalled now;
it has been put on hold. But, this is the direction in which
the Government is moving. The schools in the North
particularly, cannot have one function, cannot have a
Prize Giving without inviting military personnel in the
area even to be the chief guest. It is the army who
conducts meetings to congratulate children who pass the
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scholarship examination. The militarization of those areas
is very easily seen by the involvement of the military in
the affairs of civilian schools; not only the military, even
powerful politicians, Ministers, in those areas force
themselves onto schools. There are instructions given that
no function of any school should take place without
Ministers from that area being invited.
I will mention an incident with regard to the Uduvil
Girls’ College since that has been mentioned in this
House several times. That is a school that was started in
the year 1820, the oldest girls’ school. It was started by
the missionaries from America. It is now being run by
the Jaffna Diocese of the Church in South India and is
one of the premier educational institutions of this
country. Some years ago, utilizing an internal dispute in
that school, a Minister of the area actually went into the
school with soldiers, with tanks - I saw that with my own
eyes - during school hours. He conducted meetings and
encouraged children to go on strike and jump over walls.
This is the kind of involvement powerful politicians of
that area indulge in. This is a matter about which I have
personal knowledge, not as a member of the TNA or a
Member of Parliament, but well prior to my entry into
politics as an Attorney-at-Law who handled certain court
proceedings. Because that was protested too much, today
in this House we hear someone parroting the Uduvil
Girls’ College incident forgetting what he did in that
school and what damage he caused, not only to that
school but also to the culture of education and to the
discipline of students in a place like Jaffna. But, that will
all come back and some day those persons will have to
answer to these very serious intrusions they have made
into an educational society like Jaffna. They may have
their own grievances, they may have a grievance against
the educated people, but that is not the way to vent their
spleen on education, educationists and educational
institutions. We need to do a complete overhaul of the
education system in our country. Otherwise, this country
will not progress; this country will not prosper.
We need to be in step with the developments around
the world. We are still stuck in a particular groove and
that has mainly to do with the gap between the secondary
education and tertiary education. Persons who enter
universities were afforded, free of charge, education at
tertiary level, cannot find employment thereafter. It is not
their fault, but the system and the kind of training that is
afforded to them, does not make them persons who are
employable. Although so much is talked about the free
education, it is also true that free education has had a
negative impact as well on our society. The value of
education is not appreciated. It comes free and when it
comes free, students tend to think that it costs nothing. It
costs a great deal to the country and they must know what
that cost is.
I propose - I have said this once before this House that a costing, particularly of tertiary educational courses
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be done and that students be made to pay for that. I am
not suggesting that they pay for it at the time they enter
the university
but some scheme by which, even
subsequently in their working life, that they be made to
pay back to the State, the cost that the State has incurred
on their education; if not by cash, by different methods
that they contribute back so that they know the actual
cost, the value of the education that is being afforded to
them.
With these words I conclude and I thank you, Sir, for
the opportunity given.
[தற.த. 4.30]

ගරු වී.එවප. රාධක්රිපන්ද මශතා

(ரண்தைறகு வீ.ஸ். இரரகறதஷ்ன்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

தகப குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, இந்
ரட்டின் கல்ற தொகநகக அல்னது கல்ற கக
டுத்துக்தகரண்டரல், இந் ரடு சுந்றம் ததற்நற்குப்
தறன்தை "அகணதக்கும் கல்ற" ன்ந அடிப்தகடறரன
சகனதக்கும் கல்ற கற்கக்கூடி சந்ர்ப்தம் கறகடத்து.
அரது டக்கு, கறக்கறரன ரழ்கறன்ந றழ், தொஸ்லிம்
க்கள் அரரதரன தன்தகுறறலிதக்கறன்ந சறங்கப க்கள்
ன்த அகணதக்கும் இந் ரய்ப்தைக் கறகடத்றதந்து.
ஆணரல், ததரதுரக ரரட்டத் துகநகச் ரசர்ந்ர்கலக்கு
இந்க் கல்ற ன்ந தத்றன்தோனரகக் குநறப்தறடப்தடும்
தசல்ம் கறகடக்கரரன இதந்து. 1978ஆம் ஆண்டு
ரரட்டப்
தரடசரகனகள்
அகணத்தும்
அசரங்கப்
தரடசரகனகபரகப் ததரதப்ரதற்கப்தட ரண்டும் ன்ந எத
தகரள்ககக
தொன்தொகநரக
அன்கந
அசரங்கம்
ககடப்தறடித்து. அன் அடிப்தகடறரனரன் ரரட்டப்
தரடசரகனகள் அசரங்க ரக்கப்தட்டண. அற்கறங்க
கறட்டத்ட்ட 884 ரரட்டப் தரடசரகனகள் அசரங்கப்
தரடசரகனகபரகப் ததரதப்ரதற்கப்தட்டண. த்ற ரகரத்
றலுள்ப 406 தரடசரகனகலம் ஊர ரகரத்றலுள்ப 169
தரடசரகனகலம் சப்கதொ ரகரம், ரல் ரகரம், தன்
ரகரம்
ரதரன்நற்நறலுள்ப
209
ரரட்டப்
தரடசரகனகலம் உள்படங்கும்ககறரன இந் ரகனத்
றட்டம் அகந்றதந்து. அன்த இந்ப் தரடசரகனககப
அசரங்கம் ததரதப்ரதற்நரதரறலும் இப்தரடசரகனகபறன்
கட்டிடங்ககபத் றதத்றகப்தற்கு அசரங்கம் அறகபவு
றறக ங்கக்கூடி றகன இதக்கறல்கன. அன்
அடிப்தகடறரன சுவீடன் ரட்டின் 'சலடர' றதணம் இந்த்
ரரட்டப்
தரடசரகனககப
அதறறதத்ற
தசய்ற்குப்
தல்ரத கககபறல் றறத்றபறத்து. இணரல் தன
ரரட்டப் தரடசரகனககப அதறறதத்ற தசய்க்கூடி
ரய்ப்தைக் கறகடத்து. அகப்ரதரன ரஜர்ன் ரட்டு GTZ
றதணத்றன் உற தோனரகவும் தன தரடசரகனகள்
அதறறதத்ற தசய்ப்தட்டண. அந் ககறல் GTZ றதணம்
ரரட்டப்தைநச் சறநரர்கபறன் கல்ற பர்ச்சறக்கு றகந உற
தசய்றதக்கறன்நது.
இன்
அடிப்தகடறரன
ரரட்டப்
தரடசரகனகள்
அசரங்கத்றன்தோனம் தல்ரத உறககபப் ததற்நறதந்ரலும்
கூட அக கல்றறல் இன்ணதொம் ரதரற பர்ச்சறகட
றல்கன ன்ததுரன் ன்தகட கதத்ரகும். இந்ப்
தரடசரகனகபறல் ஏபவுக்குக் கட்டிட சறகள் இதந்ரலும்,
ரதரறபவு ஆசறரறர்கள் இல்னரலிதந்து. இப்ததரலது
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இந்
அசரங்கத்றன்தோனரக
அங்கு
தடிப்தடிரக
ஆசறரறர்கள் றறக்கப்தட்டு தகறன்நரர்கள். இந் ரடு
சுந்றகடந்து 65 தடங்கபரகறறட்டரதரறலும் தொப்தது தொப்தத்கந்து
தடங்கலக்கு
தொன்தைரன்
ரரட்டப்
தரடசரகனகபறல் கல்றப் தற ஆம்தறக்கப்தட்டது. ஆகர,
ரரட்டப் தரடசரகனகபறன் கல்றறல் கறட்டத்ட்ட தொப்தது
தடங்கள் தறன்ரரக்கற எத குகநதரடு இதந்து தகறன்நது.
அசரங்கம் இந்த் ரரட்டப் தரடசரகனககப அறகபறல்
அதறறதத்ற தசய்ரல் ட்டுர அந்க் குகநதரட்கட லக்கற
அந்ப்
தரடசரகனககப தொன்ரணற்ந
தொடித்ம். அந்
அடிப்தகடறரன
இன்த
அசரங்கம்
தல்ரத
ரகனத்றட்டங்ககபச் தசய்து ந்ரலும்கூட, இன்தம்
ங்கலகட க்கபறன் கல்றறல் தொன்ரணற்நம் ரதரரல்
இதக்கறன்நது ன்தது ரங்கள் ல்ரனரதம் அநறக்கூடி எத
றரக இதக்கறன்நது. ரகு ஜணரறதற அர்கபறன்
அசரங்கத்றன்கலழ் அங்கு கறட்டத்ட்ட 3,179 ஆசறரறர்கள்
அண்கக்
கரனத்றரன
றறக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள்.
ஆணரல், இர்கலக்குப் ரதரற training இல்னரன்
கரரக இன்ணதொம் சரறரண தொகநறரன அங்கு தசற்தட
தொடிர எத சூழ்றகனறல் இதக்கறன்நரர்கள் ன்தக
ரங்கள் இங்கு தசரல்லிக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநரம்.
அடுத்ரக, இன்த இந்ப் தரடசரகனகபறல் supervision,
அரது கண்கரறப்தை றகறகக் குகநரக இதக்கறன்நது.
அசரங்கம் அந்ப் தகுறகபறரன கல்ற றர்ரக ரசக
அறகரரறககப - SLEAS officers - றகக் குகநந்பறல்
றறப்தர அற்குக் கரரகும். அந்ககறல் இந்ப்
தரடசரகனகபறல் இன்த கல்றத்ம் றகவும் குகநந்றதக்
கறன்நது ன்தக ரங்கள் உக்கூடிரக இதக்கறன்நது.
2007ஆம்
ஆண்டு
கடததற்ந
ந்ரம்
குப்தைப்
தைனகப்தரறசறல் தரலட்கசறரன ததுகப ரட்டத்றல் 6.94
வீரண ரர்கள் சறத்றகடந்றதந்ரர்கள். ஆணரல்,
2012ஆம் ஆண்டிரன அது 5.32 வீரகக் குகநந்றதக்
கறன்நது. அரரதரன்த ததலிர ரட்டத்றரன 4.99
வீரக இதந் இத்தரககரணது இப்ததரலது 4.72
வீரகச் சற்தக் குகநகடந்றதக்கறன்நது. அவ்ரரந,
கண்டி ரட்டத்றல் 4.68 வீரக இதந் தரககரணது,
இப்ததரலது 5.39 வீரக அறகரறத்றதக்கறன்நது. 2007ஆம்
ஆண்டில் கண்டி ரட்டத்றரன க.ததர.. சரர ப்
தரலட்கசறல் சறத்றகடந்ர்கபறன் தரகக 39.44 வீரக
இதந்து. அது இப்ததரலது 44.58 வீரக உர்ந்
றதக்கறன்நது. அரரதரன்த ததலிர ரட்டத்றரன
அந்ப்
தரலட்கசறல்
சறத்றகடந்ர்கபறன்
தரகக
2007இல் 35.63 வீரக இதந்து. அது இப்ததரலது 42.52
வீரக உர்ந்றதக்கறன்நது. ணர, கனகம் ததரதுரக
இன்த கல்ற பர்ச்சறறல் தொன்ரணநற தகறன்நததரலறலும்,
தபறறடப்தடுகறன்ந தைள்பறறதங்ககபப் தரர்க்கும்ததரலது
ததலிர ரட்டம் கல்றறல் றகவும் தறன்ங்கற
ரட்டரக றபங்குகக் கரக்கூடிரக இதக்கறன்நது.
இதந்ரலும், அந் ரட்டத்றரன கல்ற கற்கறன்ந ரர்
கபறன் ண்றக்கக அறகரறத்றதப்தரல் இப்ததரலது
அங்குள்ப தரடசரகனகள் துவும் தோடப்தட ரண்டி
றகனகறல் இல்கன. ரநரக, ரலும் அறகரண
தரடசரகனககப உதரக்க ரண்டி சூழ்றகனரன்
அங்கறதக்கறன்நது.
தகப கல்ற அகச்சர் அர்கபறணரல் ஆறம்
தரடசரகனகள் அதறறதத்றத் றட்டம் ஆம்தறக்கப்தட்டுள்பது.
அத்றட்டம் ஆம்தறக்கப்தட்ட தரடசரகனகபறரன எத சறன
தறச்சறகணகள் கரப்தடுக ரங்கள் அரணறக்கக்கூடி
ரக இதக்கறன்நது. அரது, 6ஆம் குப்தைக்கு கலலள்ப
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primary குப்தைககப லக்கறறட்டு, அற்கு ரல் உள்ப
குப்தைககபக்
தகரண்ட
தரடசரகனகபரக
அற்கந
அதறறதத்ற தசய்கறன்ந இந்த் றட்டத்றன்கலழ் ததற்ரநரர்
கலம் ரர்கலம் றகுந் சறத்க றர்தகரள்ப
ரண்டி சூழ்றகன ற்தடும் ன்தக தகப அகச்சர்
அர்கலக்குத் தரறப்தடுத் றதம்தைகறரநன். உரரக,
றகவும் தகக ரய்ந் ஸ்தகலிர தசன். ரஜரசப்
தரடசரகனறரன 6ஆம் குப்தைக்குக் கலலள்ப குப்தைக்ககப
அகற்தம் டடிக்ககககப டுக்கும்ரதரது, அப்தறரசத்ற
லுள்ப ரர்கலம் ததற்ரநரதம் தன சறங்ககப
றர்தகரள்பரண்டிறதக்கறன்நது. ஆகர, இந்றகனக
கக் கதத்றற்தகரண்டு
டடிக்கககள் டுக்கப்தட
ரண்டும் ணக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
ரரட்டப் தரடசரகனகபறல் கடந் இததது தட
கரனத்துக்குள்ரன் அறகபவு அதறறதத்றகள் ரற்தகரள்பப்
தட்டு ந்றதக்கறன்நண. டரக்டர் ரர டி தல் அர்கள் கல்ற
அகச்சறன் தசனரபரக இதந் கரனத்றல் ரரட்டப்தைநப்
தரடசரகனகலக்தகணப் தததந்தரகக றறக எதுக்கலடு
தசய்து அற்நறன் அதறறதத்றறல் கண்ணுங்கதத்துரக
இதந்ரர் ன்தக ரன் இச்சந்ர்ப்தத்றரன தரறறத்துக்
தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன். அக்கரனகட்டத்றரன த்ற
ரகரக் கல்ற அகச்சரக இதந் ரன், அறகபவு
றறகப் ததற்த தன ரரட்டப் தரடசரகனககப அதறறதத்ற
தசய்றதந்ரன்.
அன்
தறன்ணர்
இந்
அசரங்கதொம்
கனகத்துக்குப் தல்ரத அதறறதத்றத் றட்டங்ககபச்
தசற்தடுத்ற தகறன்நது. இச்சந்ர்ப்தத்றரன றர்கரனத்றல்
து தறரசத்றன் கல்ற றகன ரலும் பரண்டும்
ன்தற்கரக எத சறன தொக்கற றடங்ககபத் தரறறக்க
றதம்தைகறன்ரநன்.

නිමයෝජය කාරක වභාඳිනතුමා

(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Please wind up now.
ගරු වී.එවප. රාධක්රිපන්ද මශතා

(ரண்தைறகு வீ.ஸ். இரரகறதஷ்ன்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

வுதசய்து
ரதங்கள்.

ணக்கு

இன்தம்

இண்டு

றறடங்கள்

නිමයෝජය කාරක වභාඳිනතුමා

(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
எத றறடம் ரத்றம் தொடித்ம்.

ගරු වී.එවප. රාධක්රිපන්ද මශතා

(ரண்தைறகு வீ.ஸ். இரரகறதஷ்ன்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

அரது,
கனகப்
தகுறகபறல்
தறற்நப்தட்ட
ஆசறரறர்கபறன் தற்நரக்குகநக றர்த்ற தசய் ரண்டும்;
றஞ்ஞரணப் தட்டரரறககப றறக்க ரண்டும். அத்துடன்
தரடர்ந்தும் அங்கு அதறறதத்றத் றட்டங்ககப ரற்தகரள்ப
ரண்டும். றரசடரக, சப்தறகதொ ரகரப் தகுறகலக்கு
SLEAS Officers றணம் தசய்ப்தட ரண்டும். கண
தறரசங்கபறலுள்ப தரடசரகனகபறல் computer சறகள்
ற்தம் electricity சறகள் இதக்கறன்நததரலறலும் கனகத்
றலுள்ப தரடசரகனகபறல் அந் சறகள் றகவும் குகந
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ரகர கரப்தடுகறன்நண. ஆகர, து தரடசரகன
கலக்கு computer சறகலம் electricity சறகலம் தசய்து
தகரடுக்கப்தட ரண்டுதணக் ரகட்டுக் தகரள்கறன்ரநன்.
கனகப் தரடசரகனகபறல் midday meals - தகல் உவு
றகவும்
குகநரகர
கறகடக்கறன்நது.
ஆகர,
றர்கரனத்றல்
கனகத்றலுள்ப
அகணத்துப்
தரடசரகனகலக்கும் தகல் உவு ங்க ரண்டுதணக்
ரகட்டு, ணது உகக றகநவுதசய்கறன்ரநன். க்கம்.

නිමයෝජය කාරක වභාඳිනතුමා

(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. R. Yogarajan. You have
10 minutes to speak.
[4.40 p.m.]
ගරු තර්. මයෝගරාජ්ද මශතා

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees. I
am glad to speak after the Hon. V.S. Radhakrishnan. I do
not know why I always get the opportunity to speak soon
after him. He has been praising the improvements in the
education system in the Central Province. As a Minister
of Education who had been in the Central Provincial
Council, he cannot say bad things about education.
Sir, we are still supposed to have free education in
this country. I wish to say that the Hon. Minister has
introduced a new scheme: 5,000 feeder schools and 1,000
super schools or "සුපිරි ඳහල්" This supiri pasal scheme is
not good for our people. We thought initially when you
siad that you were going to build 1,000 new schools of a
highly-developed nature, that it is a good thing but you
have taken a hitch about the primary schools in this. You
know that education in the plantations was taken over
only in 1978. That is, only for the past 35 years, we have
had come into the mainstream of education. We always
had schools up to Grade 5 in the estates. After Grade 5,
we came to the town to study further up to the GCE
(Ordinary Level). We did not have GCE (Advanced
Level) those days. Now, we have GCE (Advanced Level)
in a few schools. We have GCE (Advanced Level) in
Science only in four schools in the plantation areas. So,
we always came from the estate to the town school to
study beyond Grade 5.
So, this feeder schools - sapiri pasal - system was
there for the plantations always. When you create 1,000
new schools, we also should get a fair share. We must get
at least 75 schools in the whole country. But, how many
schools have you given us? If you take the Kalutara
District, not a single school has been given for us. කළුතය
දිසත්රික්කශේ  තුකයශේ  ජනතහට පිරි ඳහල් වළටිඹට එක
ඳහරක්්  ීනරහ නළවළ Why? They came and proposed

Millakanda Tamil Vidyalaya as a super school. But, they

447

2013 භහර්තු 07

448

said that they have to remove the primary section from
that school. When you remove the primary section, what
can they do? This school is in the Bulathsinhala Town.
So, the children in the town will have to find an estate
school to join a feeder school. After going there, they
have to come back to the town for their post-primary or
secondary education. If you take Maskeliya, - the Hon.
V.S. Radhakrishnan also spoke about this - St. Joseph’s
College, Maskeliya is a very good school where we had
classes from Primary up to Advanced Level. But, this
school was not included in the පිරි ඳහල් 1,000 Then, the
parents and the SDS came and spoke to you and you
converted it into a පිරි school. But, they had to remove
the primary section. To remove the primary section, you
did not provide land or you did not provide buildings. The
parents have now rented a house and Year 1 and Year 2
classes are being conducted in that premises and the rent
is being paid by the parents. If you abolish this Primary
Section in St. Joseph’s College, Maskeliya, then the
people in the town have to send their children to a feeder
school in an estate up to Year 5 and then get them back to
the town for the post-primary or secondary education.

Science and when you continue to have a shortage of
Science-educated children from the Tamil community in
the up-country, you are unable to ever create more
Science schools in the up-country.

This situation does not fit into our scheme because we
come to the town school for secondary education. So,
what is the method out of this? Continue to give us පිරි
ඳහල් or super schools and at the same time allow them to
continue the primary section. You will not dare to remove
the Primary Section in Royal College, D.S. Senanayake
College, Ananda College or Nalanda College because
those parents are very powerful people. They can even get
the Minister changed. But, when it comes to an estate
school, they are not powerful people. You forced us to
remove the Primary Section. You forced us to rent a
building to run a primary school and we are paying from
our pockets. Is this the true free education that we are
planning?

You have a target. You say that today less than 20 per
cent is studying Science and you want to increase this. If
our country is to be developed in future, we must have
more Science graduates. That is your policy. But, that
should not be restricted to a part of the community. It
should also reach our people. Our people also deserve it
as citizens of this country. They also should get an equal
opportunity. To do this, you have to create more Science
teachers. This can be done by you and you have the
capacity to do it. If you have the heart to do it, this will be
successful.

Your concept of developing 1,000 schools to a very
high standard is welcome. It is good. Your idea of
developing 5,000 primary schools to feed these schools is
also very good.
Out of these 5,000 schools, you must give us at least 7
per cent, say 350 schools, to be developed as good
primary schools. Similarly, you must provide at least 70
of these පිරි ඳහල් for our community and while
providing that, do not remove the primary section from
the town schools because the people in the town have to
send their children to these primary schools.
Then, if you take Advanced Level, we are not having
enough graduate teachers, so we are unable to have
schools with Advanced Level. We have only four schools
with Science for Advanced Level. Because of that we are
not creating enough Science graduates. When we do not
create Science graduates, you cannot appoint Science
Teachers to teach in the Advanced Level classes. So,
when you continue to have only four schools to teach

We have to find a way out. You must admit Scienceeducated children even with lower qualifications as an
interim measure - say for six years - so that about five
batches can pass out. Then, make them teachers; give
them an opportunity. Three years back, the Government
of India offered 20 scholarships to send our students to
India for a BSc Degree and after that to do a BT course Bachelor of Teaching - in India. So that when they come
back they can join our education scheme. Sixty children
were sent abroad. They are coming back and now they
are assuming teaching posts. Now that India has done had
scheme for three years, you must also take up this
scheme. You can send 20 children every year for Science
education in India. When they come back, offer them
teaching opportunities. They will take up teaching
opportunities and maybe in another five years’ time, we
can have about 75 schools with Science education.

At present, we have one major issue. That is, less than
half per cent of the university admissions is secured by
the students from upcountry. We are nearly 7 per cent in
this country but we get about half per cent of the
university admissions. That is because our education is
still backward. Maybe we entered the mainstream late but
that does not mean that we have to wait another 35 years
to reach the standard of the rest of the country. An
accelerated programme is essential so that more of our
children will be able to get into universities. I request the
Hon. Minister to devote some special attention to this
issue and take action.
Thank you.
[4.50 p.m.]
ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවපලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Mr. Deputy Chairman of Committees, I must, first of
all, record my appreciation of the great work done by the
Hon. Bandula Gunawardane, Minister of Education. I
think he had to face a lot of fast bowling and so far he is
battling it out in the middle very successfully.
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ඳහර්යටශම්න්තු

[ගරු අල්වහේ ඒ එච් එම් අසර් භවතහ]

Sir, I also must congratulate the new young Minister,
the Hon. Duminda Dissanayake, who was appointed
lately by His Excellency the President as the Minister of
Education Services. He is a son of a very great leader of
the North Central Province who steered the affairs of
Rajarata, the Hon. Berty Premalal Dissanayake, as the
former Chief Minister of that area.
I was also very surprised when the Hon. Vijitha Herath
chose to cast aspersions on him saying, ''ශක ශවන්ශදෝ ආපු
අලු්  ශකශනක් '' ශක ශවන්ශදෝ ආපු ශකශනක් ශන ශයි,
ජනතහ ඳ්  කයරහ එපු ශකශනක් ඉසශකෝර නළතිප කයපු අඹට
ඒ පිබඳඵ අදවක් නළවළ ඉසශකෝර ියනහල
කයපු අඹට,
ඉසශකෝශර ඳන්තිප ඳළළ් කරභ ශක්පු අඹට, ඉසශකෝශර ඹන්න
එඳහඹ ියඹහ banners ගවපු ශේකරපී කහයඹන්ට ජනතහශ අලු් 
ියශඹෝිනතඹන් පිබඳඵ රහදඹ ඳශ ියරීශම් වළියඹහක් නළතිප ඵ
අඳට ශව ඳින් ශ් රුම් ගන්නට පුළුන් භනුය් ඹ අනු රකහ
ඵරනශක ට ඒක ශව  ක්රිඹහක් ශන ශයි ියඹන එක භභ
එතුභහට ඳන්න කළභළතිපයි ඉසශකෝර ඝහතනඹ ශකරුහ;
රහවනඹ ඝහතනඹ ශකරුහ; යශට් තිපබුණු ියසඳහදන සිඹල්රක්භ
ඝහතනඹට රක් කශහ "ඝහතනඹ" ියඹරහ ශන් දළන් ියඹන්ශන් ඒ
ියහ ඒ අඹට ශව  ශද්ල් ග්රවණඹ ියරීශම් වළියඹහක් ශන භළතිප
කරභ ගළන භභ ඉතහභ් භ කනගහටු ශනහ

Sir, particularly, the Hon. Minister of Education is a
Member of the Colombo District. There are a lot of
shortcomings in schools in the Colombo. From time to
time, we have brought it to the notice of the Hon.
Minister. Also, Dr. (Mrs.) Hajarjhan Mansoor prepared a
report with regard to that and gave it to you. That report
was submitted to His Excellency the President at Temple
Trees.
නිමයෝජය කාරක වභාඳිනතුමා

(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනතුරුල නිමයෝජය කාරක වභාඳිනතුමා මූාවනමය්ද ඉලත්
වුමය්ද, නිමයෝජය කථානායකතුමා [ගරු ච්දදිම වීරක්මකොඩි මශතා]
මුාවනාරඪ විය.
அன்தறநகு,
குலக்கபறன்
தறறத்
றசரபர்
அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, தறறச் சதரரகர்
[ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி] கனக கறத்ரர்கள்.

அர்கள்
அர்கள்

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] took the Chair.

ගරු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවපලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, Al-Iqbal Balika Maha Vidyalaya is in very bad
shape in the Slave Island. Then, schools like Al-Nasser
Muslim Maha Vidyala at Grandpass, Al-Ameen
Vidyalaya at Slave Island, Sir Razik Fareed Muslim
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Vidyalaya at Mattakkuliya and also Al-Hijra Maha
Vidyalaya at Dehiwala need upgrading, better facilities
and also more funds to develop education. Particularly,
Al-Hijra Maha Vidyalaya at Dehiwala, where we also
live, is on the bank of a canal, which is not a suitable
place. I think the Hon. Mohan Lal Grero also knows that
very well. If this school could be shifted to another place,
it will be well and good because students can either fall
on to the road and meet with an accident or sometimes
they may fall into the canal itself. It is a very unsuitable
place for a school. But, people at that time thought it
good to start a Muslim school in that area and that has
been done.
Then, Sir, there have been difficulties in obtaining
playgrounds for certain schools. Here is a letter with me
written by Al-Haj I.L. Mawzook, Principal of An-Noor
Central College of Panagamuwa in the Kurunegala
District. It states, I quote:
“කුරුණෆගර දිසත්රික්කශේ  ශද ඩම්ගසරන්ද භළතිපයණ ශක ට්ාහලශේ 
රිීනගභ රහශද්ීයඹ ශල්කම් ඵර රශද්ලශේ  පිහිටහ ඇතිප රධහන ශඳශශේ
ඳහරිය ඳහනගමු අන්-නර් භධය භවහ ියදුවර ශභභ ියදුවශල් දළනට
සිසුන් 1500ට ආන්න ඳංඛ්යහක් ඉශගනුභ රඵන අතය ගුරු භණ්ඩරඹ
60ියන් භන්ියතඹ ”

I have visited this school several times for prizegiving and other functions. I think this is one of the best
schools in the Kurunegala District. එභ ඳහර වහ
ශග ඩනළඟිල්රක්, playground
එතුභන්රහ ඉල්රනහ

එකක් ව අශනකු්  යරහද

An assembly hall for Thunduwa Muslim Maha
Vidyalaya at Panapitiya is also very essential for this
school. Panapitiya village is one of the oldest villages in
the Galle District. It became a Muslim village in the
Galle District owing to the efforts of Mr. P. de S.
Kularatne, one of our great educationists, at the request of
Sir Razik Fareed at that time. Sir, it is in your area in the
Galle District. I know that you are also taking very good
interest in promoting education. They have invited me
also to visit them saying that you will also be present.
Sir, these schools are lacking toilet facilities. I am
happy to state that the Hon. Minister of Economic
Development has sent all Members of Parliament a
circular to recommend schools which need better and
modern toilet facilities.
Then, there is the question of Moulavi teachers. We
are once again thankful to the Minister for appointing a
hundred odd Moulavis but there seems to be another
hundred to be appointed and it will take a long time. The
All- Ceylon Muslim Educational Conference is always
persisting that Moulavis should be appointed. From all
the Arabic Colleges, year in and year out, there are
Moulavis who pass out. Therefore, I would kindly urge
the Minister to appoint Moulavis and help Arabic and
Islamic education in the colleges.
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In Sura 96: Verse 1 of the Holy Quran, it states, I
quote:
"Iqra' Bismi Rabikallazi Khalaq"

which means, "Read, educate yourself in the name of
God who created you". This Quranic Sura was well
quoted by His Excellency President Mahinda Rajapaksa
when he went as the Chief Guest to open a four-storeyed
building at the Muslim Ladies' College in Bambalapitiya.
The Hon. Minister was also present. I am very thankful to
the Hon. A.H.M. Fowzie, his son, Mr. Nauzer Fowzie and
the family members who donated funds for it. Also, the
Hon. Basil Rajapaksa, Minister of Economic
Development laid the foundation stone recently at the
Fathima Muslim Ladies' College in Bandaranaike
Mawatha, which is one of the primary State-controlled
Muslim Girls’ Schools in the Island and Z.A.M. Refai
Hadjiar has come forward to donate the necessary funds
for it.
Then, Sir, there is a request to restore the Malay
Language as a subject for the GCE (Ordinary Level)
Examination. Now, Sir, it is quite absurd to restore the
Malay Language as a subject for the Advanced Level
Examination when, for obvious reasons, it has been
discontinued for the Ordinary Level Examination. I have
a letter written by the Conference of Sri Lankan Malays COSLAM - signed by Mr. T.K. Azoor, the President and
a former Principal of Zahira College, Colombo. Sir, I
table* this letter.
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dilapidated condition today. I think lately, தறகசகள் குல
ரழ்ப்தரத்றரன கூடிது. The Deputy Mayor of Jaffna
presided over that and also Moulavi Sufiyan is taking a
lot of interest. Jaffna is a place that produced great
leaders like Senator A.M.A. Azeez - அநறஞர் .ம்..
அஸீஸ் -, Justice M.M. Abdul Cader, Dr. M.H.M. Abdul
Cader and the first Muslim Mayor of Jaffna Quazi, M.M.
Sultan. There had been a lot of cultural and other
activities. Even leaders from India came and had lectures
in these colleges and addressed Meelad Shareef meetings
and the the other functions in Jaffna from time to time.
Therefore, all these need to be attended to very urgently.
I would also like to mention that there is a high level
of educational standard in the Eastern Province today. I
must emphasize that. Once in the 1960’s, when we went
to a village like Maruthamunai from where Senator
Mashoor Moulana comes, we could not find a graduate or
an Advanced Level student. But, today in one house you
find two lady doctors and that is the advancement made. I
hope and pray that playground facilities will be given to
all these schools in order to help them to develop their
sporting skills.
Thank you very much.
[අ බහ 5 01]

ගරු අජිත් කුමාර මශතා

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

All the details are there. There are 350 million people
who speak the Malay language. It is the Lingua Franca of
Indonesia, Malaysia, Brunei and also, in other countries
like Singapore, Thailand, Philippines and Surinam,
significant minorities are speaking. Particularly, Malays
in this country have contributed a lot for the safety and
security of the country from the time of the English rulers.
They have developed canals and there are various places
we could recall their habitations like in Jawatta, Ja-Ela
and Chavakachcheri.
Malays are dedicated, very patriotic and very wellknown throughout the world, particularly in Sri Lanka.
People of the calibre of great leaders like T.B. Jayah and
Justice M.T. Akbar, came from this distinguished clan.
Jaffna schools need a lot of help and assistance.
Although at one time, Jaffna was very high in educational
standards, certain schools have fallen from that standard
now. Particularly, after the destruction of Jaffna, Osmania
College and Khadeeja College, which were two great
colleges that were run very well catering to the Muslims
of the entire Northern and other provinces, are also in a
—————————
* පුවපතකාමන තබා ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු ියශඹෝජය කථහනහඹකතුභිය, ග්රහමීඹ ඳහල් ළසී ඹහභ
පිබඳඵ ියිනත ශවේය්  භන්්රීතුභහ ියසින් ශම් ගරු බහට
ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳ්  කය ඇතිප අසථහශ ඒ පිබඳඵ අදවස
දක්න්න අසථහ රළබීභ ගළන භහ තුටු ශනහ
අධයහඳනඹ අද දශේ ශඵ ශවෝ ශදනහශ හකච්නහට ඵඳුන්
ශන භහතතකහක් ඵට ඳ්  ශරහ තිපශඵනහ එශවභ ශරහ
තිපශඵන්ශන් අධයහඳනඹ වයවහ ශම් යශට් ජහතයන්තය අඳ අ් ඳ් 
කය ග් ත කීර්තිපඹකට ඩහ භෆත කහරශේ  සිදු වුණු ඵයඳතශ
අඳකීර්තිපභ්  සිදුකරම් ඳහදක කයශගනයි භහ හිතන වළටිඹට ඳහල්
හ දළමීභ්  අශප් යට අධයහඳන ක්ශේත්රශේ  රඵපු අඳකීර්තිපභ් 
අ්  දළකීභක එක අසථහක් අඳ දළක්කහ ඳසු ගිඹ කහරශේ 
අධයහඳනඹ ෆභ භහජඹකභ ඳළළ් භ ර්ධනඹ තීයණඹ කයන
හධකඹක් වුණු ආකහයඹ
ගරු ියශඹෝජය කථහනහඹකතුභිය, ඳසු ගිඹ කහරශේ  රංකහශ
ඳහරකශඹෝ -ියශලේශඹන් ශම් යජඹ- රංකහ දකුණු ආසිඹහශ
අධයහඳනශේ  ශක්න්ද්රසථහනඹ කයනහඹ ියඹරහ ඳළසුහ ඒ
හශ භ ජනහධිඳතිපයඹහ ඳළසුහ, ක්ෂිතිපජඹට ඉවබඳන් ඵරන
දරුශකු ිමහි ියරීභ එතුභහශ අයමුණයි ියඹරහ ඒ රකහලඹ
ශඵ ශවෝ අඹට ශන ශ් රුණ් , ක්ෂිතිපජඹ ියඹන්ශන්්  භහඹහක්
න ියහ ශම් යජශේ  අයමුණ වුශණ් අධයහඳනඹ තුශ භහඹහක්
ියරීභ ශන්න ඇතිප ශක ශව භ වුණ්  ඳසු ගිඹ කහරශේ 
අධයහඳනශේ  රලසන ශග ඩක් ඇතිප වුණු ආකහයඹ අඳ දළක්කහ
රලසන ඳ් තය යදිනහ ශඳශ ශඳ ්  යදිනහ ඳහල් වනහ
රලසන ඳ් තයර ළයීනම් තිපබුණහ ශඳශ ශඳ ්  ශඵදහ වළරීශම්
ශදෝ තිපබුණහ. ඒ හශ භ ශඳෞද්ගයටක වදය ියදයහර ඳන් ,
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ශඳෞද්ගයටක යිය ඳන් , ශඳෞද්ගයටක ඳහාභහරහ, ියලසියදයහර
ආචහර්ඹරුන්ශ
ගළටලු, අනධයඹන ශේකඹන්ශ
ගළටලු,
ශියඹන්ට භර්දනඹ ශගන ඒභ ළිය ඵයඳතශ රලසන ගණනහකු් 
ශම් යශට් අධයහඳන ක්ශේත්රශේ  ඇතිප ශන්න ග් තහ ඒකයි භභ
ිය ශ ශම් කරුණු ඳදනම් කයශගන තභයි ඳසු ගිඹ කහරශේ 
හකච්නහක් භතු වුශණ් ියඹරහ ශම් වදියක එන රලසන ශම්
යශට් අධයහඳනශේ  දළශන රලසන ියධිඹට හකච්නහ ශන්න ඳටන්
ග් තහ ඒ ියහ ශභ කද කශශේ? ශම් රලසන්  එක්ක ගළටුණු, ශම්
රලසන්  එක්ක ශවම්ඵ්  වුණු ජනතහ්  ශම් වදියක එන
රලසන්  එක්ක අයගශ කයන්න ඳටන් ග් තහ ඳහල්ර දරුශෝ,
ශදභ පිශඹෝ, ආචහර්ඹරු, ියලසියදයහර ආචහර්ඹරු, ඒ හශ භ
ියලසියදයහර ශිය ංගම්, ශිය ංියධහන ශම් වදියක එන
රලසන්  එක්ක ියියධ අයගශරට භළදිව්  ශන්න, අයගශ
කයන්න ඳටන් ග් තහ ියියධ ඉල්ග්ම් ඔසශේ හකච්නහ ඳටන්
ග් තහ ඳහරකයිනු්  ශභ කද කශශේ? ඒ ශභ ශව ශ්  අධයහඳනශේ 
ඳළන නඟින ශභ කක් වරි රලසනඹක් භතු කයශගන ඒකට ඒ
ශරහට උ් තයඹක් ශදන්න ඳටන් ග් තහ ඒ ියහ ජනහරි
භහශේ  ශඳශ ශඳ ්  ශඵදහ ීනශම් රලසන තිපශඵනහ ියර ඇඳුම් රඵහ
ීනශම් රලසන තිපශඵනහ ියබහග තිපශඹන කහශරට ියබහගර ශදෝ
තිපශඵනහ රතිපපර පිට ශන කහශරට රතිපපරර ශදෝ තිපශඵනහ
ශම් හශ කහරශඹන් කහරඹට යශට් අධයහඳනශේ  පර ක්ක්තිප ියඳින
දරුන්ට් , ජනතහට්  කථහ කයන්න, ටන් කයන්න භහතතකහ
තිපබුණහ හශ භ, ඳහරකඹන්ට්  එක භහතතකහක් ියරහ ඉය
ශන්න කයටන් ත භහතතකහක් එන්න ඳටන් ග් තහ ඒ ියහ එක
රලසනඹියන් එක රලසනඹක් ඹටඳ්  ශරහ ශම් අධයහඳනශේ 
තිපශඵන අර්බුදශේ  රතිපපර භත ියියධ අයගර ඳළන නඟින්න ඳටන්
ග් තහ ඳහරකශඹෝ්  ඒක ඉතහභ ශව ඳින් කශභනහකයණඹ
කයශගන ගිඹහ ඒ ියහ එක රලසනඹක් එනහ ඒකට අයගශඹක්
එනහ; උද්ශඝෝණඹක් එනහ; ඉල්ග්භක් එනහ ඒක ඉය
ශන්න කයටන්, ඒකට උ් තය එන්න කයටන් ත රලසනඹක් එනහ
ගරු ියශඹෝජය කථහනහඹකතුභිය, අධයහඳනශේ  ියතයක්
ශන ශයි අියකු්  ක්ශේත්රර්  එශවභයි කහරශඹන් කහරඹට
ශම් ඳහරකඹන් රලසනඹක් ශ නහ ඒ රලසනඹ ර්ධනඹ කයරහ,
ජනතහ හිරිට්ටරහ, ජනතහ භං මුශහ කයරහ රධහන රලසන
සිඹල්ර ඹට ගවන්න ළරසුම් කයනහ ඳහරකශඹෝ්  ජනතහට ඒ
උගුර ශගනහහ ජනතහ්  ඹම් රභහණඹකට ඒකට අහු වුණහ
ියඹරහ තභයි අඳට ශප්න්ශන් ඒ ියහ දළන් ශභ කක්ද න්ශන්? ඒ
ශරහශ එන සිද්ධිඹක් ඳදනම් කයශගන අඳ ශම් හකච්නහ ඳටන්
ගන්නහ අඳ දළක්කහ ඳසු ගිඹ කහරශේ  අධයහඳනඹ පිබඳඵ
ඵයඳතශ ංහදඹක් ඇතිප වුණු ආකහයඹ ඒ ංහදඹ ආශ ඳහල්
දළරිඹකට ශඳ ල් ශග ම 8ක් ියකුණන්න කරභ පිබඳඵ රලසනශේ ීනයි
ඒශකදි ශම් භහජශේ  ඉතහභ ංශ ීන කථහඵවක් ඳටන් ග් තහ
යශට් ජනහධිඳතිපතුභහ ඵයඳතශ ියධිඹට ංශ ීන වුණහ, කනගහටු
වුණහ ියඹරහ භහධයර, ියියධ හකච්නහර කථහ ශනහ අපි
දළක්කහ ඒ රලසනශේ ීන ශභ කක්ද කශශේ? ඇඹ ඳහල් දළරිඹක් ශම්ක
රංකහ ඉතිපවහශේ  සිදු  ප ඳශමුළිය සිදුකරභ හශ හකච්නහට
ග් තහ ගරු ියශඹෝජය කථහනහඹකතුභිය, නමු්  වළභ දහභ ශම්
හශ සිදුකරම් නහ ඒ සිද්ධිශේ ීන භවරු ියදුවල්ඳතිපතුභහට
ඵළන්නහ භවරු ශදභවුපිඹන්ට ඵළන්නහ ශම් භව එවුන් ශම්හට
ග ියඹන්න ඕනෆ, ශභයින්ට අධයහඳනඹ රි කය ගන්න අලය
ියඹහිඹදම් ශව ඹහ දුන්ශන් නළවළ ියඹරහ භවරු ශදභවුපිඹන්ට
ඵළන්නහ භවරු අධිකයණඹට ඵළන්නහ භවරු ඳරිහ වහ ශභහ
යක්ක ශදඳහර්තශම්න්තුශ
ියරධහරින්ට ඵළන්නහ භවරු
ශඳ ග්සිඹට ඵළන්නහ අන්තිපශම්ීන ජනහධිඳතිපතුභහ ශම් යශට්
නහඹකඹහ ියධිඹට ඒකට ංශ ීන ශරහ ඉතහ හිත ශව  පුද්ගරඹකු
ඵට එතුභහ ඳ්  වුණහ
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ගරු ියශඹෝජය කථහනහඹකතුභිය, ශම් යශට් ඳහරකයින්ට ියසි
රලසනඹක් තිපබුශණ් නළවළ ඒ ියහ දළන් ශභ කක්ද ශන්ශන්? ශම්
යශට් අධයහඳනශේ  රතිපපර ක්ක්තිප ියඳින දරුන්ශගනු් ,
ශදභවුපිඹන්ශගනු් ,
ියලසියදයහර
ආචහර්ඹරුන්ශගනු් ,
ශියඹන්ශගනු් , ශිය යහඳහයයටනු්  අපි ඉල්රහ සිටිනහ,
වදියක ඳළන නඟින ශම් සිද්ධි භත ඳදනම් ශරහ කයන
අයගශඹට එවහ ගිහිල්රහ ශම් භසත අධයහඳනශේ භ ශනක්
වහ  ප අයගශඹකට, භතහදඹකට, ංියධහනඹකරභකට භළදිව් 
න්න ියඹරහ එළිය එක සිද්ධිඹක් ශවෝ සිද්ධි දහභඹක් ඳදනම්
කය ශගන ඒ ඒ ශභ ශව ශ්  ඳටන් ගන්නහ අයගශ,
භළදිව් කරම්යටන් ශම් යශට් ඳහරකයින්ට ඇ් ත රලසන ඹට ගවන්න
පුළුන් ඒ ියහ ඳහරකශඹෝ ශභ කද කයන්ශන්? දශන් ද
රලසන භතු කයරහ භහජඹ භං මුශහ කයනහ
ගරු ියශඹෝජය කථහනහඹකතුභිය, ශඵ ශවෝ අඹ ියඹනහ,
අධයහඳනඹට රතිපඳ් තිපඹක් නළවළ, ශම් ඳහරකයින්ට රතිපඳ් තිපඹක්
නළවළ ියඹරහ ඒක ඇ් තද? ඒක එශවභ ශන ශයි ියඹරහ අඳ
ියලසහ කයනහ ශම් ඳහරකයින්ට අධයහඳනඹ ම්ඵන්ධශඹන්
රතිපඳ් තිපඹක් තිපශඵනහ ඔවුන්ට අයමුණක් තිපශඵනහ ඔවුන්ශ
අයමුණු ඵළලුහට ඳසශේ ශභශවභ ශන්ශන් ඇයි ියඹරහ ශ් රුම්
ගන්න පුළුන් ශරෝක ඵළංකුශ , මරය අයමුදශල් ශක න්ශද්සි
එක්ක ියියධ යහඳතතිප එනශක ට, නශෝදයහ ඳහල් ියඹරහ
එනශක ට, ඉසුරු ඳහල් ියඹරහ එනශක ට, පිරි ඳහල් ියඹරහ
එනශක ට, ියියධ ශඹෝජනහ එනශක ට ශම් යශට් අධයහඳනඹ
පිබඳඵ ශ් රුභක් තිපශඵන අඹ ියඹනහ, අධයහඳනඹ පිබඳඵ
රතිපඳ් තිපඹක් නළවළ ියඹරහ නළවළ, ඇ් තටභ ඒක ළරැදියි
අධයහඳනඹට රතිපඳ් තිපඹක් නළද්ද? අපි දන්නහ ියධිඹට රංකහශ
අධයහඳනඹට රතිපඳ් තිපඹක් තිපශඵනහ ශම් යශට් ියතයක්
ශන ශයි, ශරෝකශේ  ඳහරකයින්ට්  අධයහඳනඹට රතිපඳ් තිපඹක්
තිපශඵනහ, ගරු ියශඹෝජය කථහනහඹකතුභිය කථහශ ඇ් ත
න්ශන් ශභ කක්ද? තය කථහ න්ශන් ශභ කක්ද? ශම්
ඳහරකශඹෝ ඒ රතිපඳ් තිපඹ වංගරහ ගවන්ශන්; වංගරහ තිපශඵන්ශන්
ඇ් ත රතිපඳ් තිපඹ ශභ කක්ද? රතිපඳ් තිපඹක් නළ් නම්, ළඩ
පිබඳශශක් නළ් නම් ශම් ඳහල් ඳද්ධතිපඹ ඳ් හ ශගන ඹන්න,
ශම් ක්රිඹහයටඹ ඳ් හ ශගන ඹන්න ඵළවළ ඇ් ත කහයණඹ
ශභ කක්ද? රතිපඳ් තිපඹක් තිපශඵනහ ඒ රතිපඳ් තිපඹ න්ශන්
ජනතහට උගන්න, දරුන්ට උගන්න, අනහගතඹ වහ
ඹවඳ්  මිියසසු ියර්භහණඹ කයන, අනහගතශේ ීන ශම් යටට් ,
ශරෝකඹට්  ජඹග්රවණ ශ න්න පුළුන් ියර්භහණීයග් චින්තන
වළියඹහක් තිපශඵන දරුන් හිත අනහගත ඳයපුයක් ිමහි කයන
එක ශන ශයි
ගරු ියශඹෝජය කථහනහඹකතුභිය, ඒ ඳහරකයින්ශ මයටක
අයමුණු ශදකක් තිපශඵනහ එකක් තභයි, ශම් ආර්ථික ක්රභඹ අනු
මිියසසු ඵහුතයඹක් පීඩහට ඳ්  ියරීභ අපි ශද්ලඳහරන ියදයහශ ීන
ශභඹට ියඹනහ, "සයහ ශගන කනහ ියඹරහ" නළවළ ශම්
ඳහරකශඹෝ ඊට එවහ ගිහිල්රහයි තිපශඵන්ශන් සයහ ශගන කහරහ
ඔවුන්ශ භවන්සිශේ  රතිපපරඹ උඳරිභ අයශගන, දළන් ඊට එවහ
ගිහිල්රහ භසත පී මත ජනතහ වහයහ ශගන කන තළනට ශම්
ඳහරකශඹෝ ඇියල්රහ තිපශඵනහ අන්න ඒ මිියසසුන් වහයහ ශගන
කන ආර්ථික ශද්ලඳහරන ක්රිඹහයටඹ ඳ් හ ශගන ඹහභ වහ
දතසටිභඹ ලශඹන් ඒකට අනත මිියශවක් වදන එක තභයි ශම්
ඳහරකයින්ශ අයමුණ ඒක ශම් අධයහඳනශේ  වළභ තළනකභ
ශඳශනන්න තිපශඵනහ ශම් ඳහරනඹට, ශම් ආර්ථික ක්රභඹට,
ඵහුතයඹක් මිියසසු පීඩහට ඳ්  කයන ක්රභඹට අනත මිියශවක්,
හීරෆ වුණු මිියශවක්, ශික්ණඹ කයන මිියශවක්, ශික්ණඹ
කයන්න පුළුන් අනහගත භහජඹක් ියර්භහණඹ කයන එක තභයි
ශම් ඳහරකයින්ශ
අයමුණ ඒක එක්්  ජහතිපක ඳක්
ආණ්ඩුට්  එකයි, ඒක ශඳ දු ශඳයමුණු ආණ්ඩුට්  එකයි අද
ඵන්දුර ගුණර්ධන අභහතයතුභහ අධයහඳන ියඹට නහඹක් ඹ
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ශදන ශම් ඳහරනශේ ්  ඒ අයමුණ එශවභභ තිපශඵනහ, ගරු
ියශඹෝජය කථහනහඹකතුභිය ඒක එතුභහශ රලසනඹක් ශන ශයි
ශම් ඳහරනශේ  රලසනඹක් ඒ එක අයමුණක්

බුද්ධිභතුන්ශ ් , ශදභවුපිඹන්ශ ්  කහර්ඹ බහයඹ ඵට ඳ්  ශරහ
තිපශඵනහ එශවභ ඳශල් ශර අයගරඹක් ශන කයනතහක් ශම්
රලසනඹ අඳට ශේයහ ගන්නට ඵළවළ

ගරු ියශඹෝජය කථහනහඹකතුභිය, ශදළිය කහයණඹ තභයි, ශම්
ඳහරන ක්රභඹ ඳ් හ ශගන ඹන්න රමිකශඹෝ ටිකක් ඕනෆ
ළඩකහයශඹෝ ටිකක් ඕනෆ ශභරම් - gadgets - ටිකක් ඕනෆ
අන්න ඒ ශභරම් ටික වදහ ගන්න ඕනෆ ියදවස අධයහඳනඹ
ියඹරහ ඔවුන් ඳහයම් ඵහන අධයහඳනශේ  සීභහ තිපශඵන්ශන්
ශක තළනටද? ඔවුන් ියදවස අධයහඳනඹ ියඹන අධයහඳනශේ 
සීභහ තිපශඵන්ශන් ඔවුන්ට අලය උඳකයණ ටිකක්, ඔවුන්ට
අලය රමිකශඹෝ ටිකක් වදහ ගන්නහ සීභහට ියතයයි ඉන් එවහට
ඔවුන් අධයහඳනශේ  සීභහ ඳශල් කයන්ශන් නළවළ ඒ ියදව රඵහ
ශදන්ශන් නළවළ ඒක තභයි ඉතිපවහශේ  ඉරහ අඳට තිපශඵන අ් 
දළකීභ

අද ශභ කක්ද සිදුශරහ තිපශඵන්ශන්? ඳසු ගිඹ දහ සිදු වුණු
ශඳ ල් ශග ම ියහිඳඹක් ශ යකම් ියරීශම් සිද්ධිඹ පිබඳඵ, ඳහල්
හ දළමීභට සිදු කරභ පිබඳඵ, ශඳශශඳ ් ර ළරැදි ඇතිප කරභ
පිබඳඵ, ශදභ පිඹන්ට ඳහල්ර හුනු ගහන්න සිදු කරභ පිබඳඵ,
ශදභ පිඹන්ට ඉසශකෝශල් ළට වදන්න සිදු කරභ පිබඳඵ, ආදි
ශිය ංගම්රට ඳහශල් ගකීභ බහය ගන්නට සිදු කරභ පිබඳඵ
ඹන ශම් සිඹල්රට අද ඳදනභ ශරහ තිපශඵන්ශන් ශභ කක්ද?

ගරු ියශඹෝජය කථහනහඹකතුභිය, ඒ හශ භ අශනක් කහයණඹ
ශභ කක්ද? ඔවුන්ශ
ඳහරනඹ, ඔවුන්ශ
ක්රභඹ, ඔවුන්ශ
ශද්ලඳහරනඹ, ඔවුන්ශ ආර්ථික ක්රිඹහයටඹ ඳ් හ ශගන ඹන්න,
ඒකට අනත මිියශවක් වදහ ගන්නහ සීභහට ියතයයි ඔවුන්
අධයහඳනඹ රඵහ ශදන්ශන්
ඒක ඉතහ ඳළවළදියටයි
ගරු ියශඹෝජය කථහනහඹකතුභිය,
භසතඹක් ලශඹන් ඒ ක්රිඹහයටඹට එශයහි තභයි ශම් යශට්
ඵහුතයඹක් න පීඩහට ඳ්  වුණු ශදභවුපිඹන්, ළ මහිටිඹන්,
ආචහර්ඹරුන්, ියලසියදයහර ආචහර්ඹරුන් ඇතුළු
උග් 
බුද්ධිභ්  සිඹලු ශදනහ, ංියධහනඹ ියඹ යු් ශ් , ංියධහනඹ කශ
යු් ශ්  ියඹරහ භහ ියලසහ කයනහ ශභළිය සිද්ධිඹක් ඳභණක්
අයශගන කථහ කයන එක ඳහරකඹන්ට හසියි ඒ ියහ අපි
භසතඹක් වළටිඹට ශගන ශම් රලසන කථහ කයමු දළන් ශභ කක්ද
සිදු ශරහ තිපශඵන්ශන්? තභන්ට අනත මිියසුන් ියර්භහණඹ කය
ගළනීශම් ක්රිඹහයටඹ දිවහ ඉතිපවහශේ  ඉරහ ඵරන්න ඒ වහ වදපු
ශඳශ ශඳ ත ඵරන්න වදපු ළඩ පිබඳශශ ඵරන්න එශේ
ශික්ණඹ ියරීශම් ක්රිඹහයටඹ ඵරන්න එඹ දිගටභ ඇියල්රහ
තිපශඵනහ අද ඒ ක්රිඹහයටඹ ඊට ඩහ ගළඹුරින් ශම් ඳහරකඹන්ට
ඕනෆ කයරහ තිපශඵනහ ශභ කද, ශම් ඳහරකඹන්ශ අලු්  ආර්ථික
උඳහඹ භහර්ග ක්රිඹහ් භක කයන්න නම්, ඔවුන්ශගන් රලසන කයන,
අයගර කයන, ියර්භහණීයග් හිතන, ඳශල් ියධිඹට හිතන මිියසුන්
සිටින එක ඵහධහක් ඒ ියහ ත්  ශික්ණඹ කයපු, හීරෆ කයපු,
අනත කයග්  මිියසුන් අනහගත ඳයම්ඳයහ තුශ ියර්භහණඹ කය
ගළනීශම් වුභනහ අද ශනදහට්  ඩහ ඇතිප ශරහ තිපශඵනහ, ගරු
ියශඹෝජය කථහනහඹකතුභිය අද ඒක ශනදහට්  ඩහ වුභනහයි
එක ඳළ් තියන් භර්දනඹ ශගනළල්රහ ශම් භහජඹ අනත
කයන්න, හීරෆ කයන්න, බඹ කයන්න වදනහ හශ භ, අශනක්
ඳළ් ශතන් ශඳය ඳහශල් ඉරහ ියලසියදයහරශේ  උඳහධිඹ අන්
න අසථහ දක්හ ශික්ණඹ කයන්න වදනහ භර්දනශඹන්
ශික්ණඹ කයනහට ඩහ ඔවුන්ශ ඳහරන ක්රභඹට අනත
අධයහඳනශඹන් ශික්ණඹ කයන එක ඳවසුයි ඒක තභයි ශම් යශට්
ඉතිපවහශේ  ඉරහ හිටපු ඳහරකඹන්ශ ක්රශභෝඳහඹ වුශණ් දළන් ඒ
ත් ් ඹ එබඳඹට ඇියල්රහ තිපශඵනහ ශනදහ වංගරහ ගළහුශ
අද ඒක එබඳපිටට ඇියල්රහ තිපශඵනහ ඳහල් ශියඹහ ත් 
අනත කය ගන්න, හීරෆ කයගන්න
තභයි ියදුවල්ඳතිපරු
ආයක්ක අභහතයහංලශේ  ියශඹෝග වහ ියධි ියධහන ඹටශ් 
කර්නල්රුන් ඵට ඳ්  කයන්ශන් මියටටරිකයණ භහනසික් ඹ
ඹටශ්  ශියඹහ ඒ පුහුණුට, ඒ ශික්ණඹට රක් කයන්නයි
වදන්ශන් ඒ ියහ තභයි ියලසියදයහරඹට ඇතුශ්  න ශිය
ශියහන්ට වමුදහ පුහුණුක් රඵහ ශදන්ශන් ඒ ශික්ණඹ වදන්න,
ඒ brainwash එක ශදන්න තභයි එශවභ කයන්ශන්
ශඳශශඳ ් ර ළරැදි ඇතිප න්ශන්්  ඒ ියහ තභයි ශඳශ
ශඳ ් රට භවය ඳහඩම් එන්ශන් ඒ ියහ තභයි ඒ අයමුණ ඉතහ
ඳළවළදියටයි ඒ අයමුණ ශවබඳදයවු කයන එක, ඒ අයමුණට එශයහි
අයගර කයන එක ශම් යශට් ශියඹන්ශ ් , ියද්තුන්ශ ් ,

ඉතහ ඳළවළදියටයි අද තභන්ශ වුභනහන් වහ තභන්ට
ඕනෆ කයන රමිඹකඹන් වදහ ගන්න, තභන්ට අනත හීරෆ
මිියශවක් වදහ ගන්න වුභනහශන් ළඩ කයන ඳහරකශඹෝ
අනුක්රභශඹන් ඇියල්රහ තිපශඵන්ශන් ශක තළනටද? අධයහඳනශේ 
ගකීශභන් ම්පර්ණශඹන් යහජය ියදවස කරශම් පිඹයකට තභයි
අද ඇිය්  තිපශඵන්ශන් ඒ හශ භ අධයහඳනඹ ශශශ බහණ්ඩඹක්
ඵට ඳ්  ියරීශම් ක්රිඹහයටඹට ඇියල්රහ තිපශඵනහ අධයහඳනඹ
අයිතිපඹක් ශන ශයි, යරහදඹක් ියඹන තළනට ඇියල්රහ
තිපශඵනහ, ගරු ියශඹෝජය කථහනහඹකතුභිය එශවභ නම් අපි
ඒකට ියරුද්ධ භළදිව්  ශන්න ඕනෆ 1977 ඉරහ දශ ජහතිපක
ියසඳහදිතශඹන්- ගරු ියශඹෝජය කථහනහඹකතුභිය, භට ත
ශරහ තිපශඵනහද?

නිමයෝජය කථානායකතුමා

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔඵතුභහට ශන් කශ ියනහ ම 15 අහනයි, ගරු භන්්රීතුභිය

ගරු අජිත් කුමාර මශතා

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

"ශම් ඔශේ දරුහශ ඳහරයි" ියඹරහ ඳහශල් ශඵෝ්  එක
ගවරහ, "උශේ දරුහශ ඉසශකෝරඹ නම් උම හුණු ගහගියන්, උම
ළට වදහ ගියන්, ළසිියබඳ වදහ ගියන්, ශභහ උඹන වදහ ගියන්"
ියඹරහ අධයහඳනශේ  ම්පර්ණ ඵය දරුහට ඳටරහ, අධයහඳනඹ
ශශශ බහණ්ඩඹක් ඵට ඳ්  කයරහ, අධයහඳනඹට ශන් කයන
මුදල් කප්ඳහදු කයන ක්රිඹහයටශේ  රතිපපරඹක් ියධිඹට තභයි අද ශම්
ඳහල් හ දළමීශම් තළනට ඇියල්රහ තිපශඵන්ශන් ඒ ියහ ඳහරට
එන දරුහ ගළන ියතයක් ශන ශයි, ඳහරට ශන එන දරුහ
ගළන්  හිතරහ, ශම් යශට් ියදවස අධයහඳනඹ ියඹන සීභහශන්
එවහට ගිහිල්රහ සිඹලු ශදනහට අධයහඳනශේ  භ අසථහ රඵහ
ගළනීශම් අයගරඹට ශම් යශට් ජනතහ, ශම් යශට් ශියඹන්, ශම්
යශට් ියද්තුන් ව බුද්ධිභතුන් එකතු ශයි ියඹරහ අපි හිතනහ ඒ
වහ අපි ඔවුන්ට ආයහධනහ කයනහ ශඵ ශව භ සතුතිපයි
[தற.த. 5.15]

ගරු මුරුමේසු ච්දද්රකුමාර් මශතා (නිමයෝජය කාරක
වභාඳිනතුමා

(ரண்தைறகு தொதரகசு சந்றகுரர் - குலக்கபறன் தறறத்
றசரபர்)

(The Hon. Murugesu Chandrakumar - Deputy Chairman of
Committees)

தகப
தறறச்
சதரரகர்
அர்கரப,
கல்ற
தரடர்தரண எத்றகப்தைப் தறரகலது உகரற்த
ற்கு ணக்கும் சந்ர்ப்தம் கறகடத்கக்கரக ரன்
கறழ்ச்சறகடகறன்ரநன். இன்த இங்கு ரதசற அகணதம்
கல்றறல் ரற்நங்ககப ற்தடுத் ரண்டுதன்தக
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ඳහර්යටශම්න්තු

[ගරු මුරුශ සු චන්ද්රකුභහර් භවතහ]

லித்தத்றறதக்கறநரர்கள். அந்க் கதத்கர ரதம்
தகரண்டிதக்கறன்ரநன்.
இந்
ரட்டிரன
கல்றரணது
க்கபரல் அர்கபறன் உறர்ரடிரகக் கதப்தடுகறன்நது.
ங்கள் ரடு அறசறநந் கல்றரபர்ககப உதரக்கற ரடு.
அந் றகனகக ரங்கள் தரடர்ந்தும் க்ககத்துக்
தகரள்ப ரண்டுதன்ததுரன் ங்கலகட அரரக
இதக்கறன்நது. கல்ற தொன்ரணற்நத்றதெடரகத்ரன் இந்
ரட்டின்
ததரதபரரத்க
ரம்தடுத்
தொடித்ம்.
அந்ககறல், இந்ச் சந்ர்ப்தத்றரன ரன் ணது தறரசம்
சரர்ந் கல்ற றகனககள் தற்நற இங்கு சறன றடங்ககபக்
குநறப்தறட றதம்தைகறன்ரநன்.
தொப்தது ஆண்டுகரன த்த்ம் ங்கள் றழ் க்கபறன்
கல்றகச் சறகத்துறட்டது. க்கபறன் கல்ற றதணங்கள்
ல்னரம் த்த்த்றணரல் அறவுற்நண. குநறப்தரக, த்த்ம்
தகரடுகரக கடததற்ந ன்ணற ரட்டங்கபறல் கல்ற
றகனக றகவும் ரரசரக இதக்கறன்நது. த்த்த்துக்குப்
தறன்ணர், இந் து கல்ற றகனக ரம்தடுத்துற்கரக
ரங்கள்
ல்ரனரதம்
ரசரா்ந்து
தொற்சற
தசய்து
தகரண்டிதக்கறன்ரநரம். இப்ரதரது லள்குடிரற்நத்துக்குப்
தறநகு, தோன்த - தோன்நக ஆண்டு குதகற கரனத்துக்குள்
ல்னரப் தரடசரகனகலம் இங்கக்கூடி எத சூழ்றகன
உதரக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. கறசரணபவு கட்டிட ற்தம்
ததபறக பங்கள் கறகடக்கப்ததற்நறதக்கறன்நண. இற்கரக
ரன்
ரகு
ஜணரறதற
அர்கலக்கும்
குநறப்தரக
ததரதபரர அதறறதத்ற அகச்சர் தகப ததஸில்
ரஜதக்ஷ ற்தம் கல்ற அகச்சர் ஆகறரரதக்கும் ன்நற
தரறறக்கக் கடகப்தட்டிதக்கறரநன். ரபரண ததபறக
பங்ககபப்
ததற்தத்தற்கு
அர்கள்
றகவும்
உததுகரக இதந்ரலும் தற்நரக்குகநகள் தரடர்ந்தும்
இதந்து தகரண்ரடறதக்கறன்நண. தரடசரகனககப இக்கக்
கூடி
அபவுக்கு
ததபறக
பங்ககப
ரங்கள்
ததற்நறதந்ரலும் தொலகரண எத கல்ற றதணரக
அப்தரடசரகனககப ரற்தற்குரற பங்ககப ரங்கள்
றர்கரனத்றரன ததற்நரக ரண்டும். அதெடரகத்ரன்
இந் ட ரகர கல்ற றகனக ரம்தடுத்
தொடித்தன்த ரன் கததுகறன்ரநன்.
ற்ரதரது 'ஆறம் தரடசரகனகள் றட்டம்' அசறணரல்
அநறதொகப்தடுத்ப்தட்டிதக்கறநது. தரடசரகனகலக்கு ரனறக
சறககப ங்கற அற்கந எத றகநரண கல்ற
றதணரக ரற்ததுரன் அசறன் ரரக்கரகும். ஆறதம்,
குகநதரடுகலக்கு
த்றறல்
இங்கும்
ங்கள்
தரடசரகனகபறல் இந்த் றட்டத்றகண அதொல்தடுத்துரல்
ட்டும் தறச்சறகணககபத் லர்த்துறட தொடிரது. ங்கள்
தகுறகபறல்
'ஆறம்
தரடசரகனகள்
றட்டம்'
அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரதரது ரங்கள் சறன ததக்கடிககபச்
சந்றக்கரண்டி தகறநது. குநறப்தரக, இன்த ரழ்ப்தரம்,
கறபறதரச்சற ற்தம் ன்ணற ரட்டங்கபறல் இதக்கறன்ந
உர்றகனப் தரடசரகனகபறல் ற்தகணர ரபரண பப்
தற்நரக்குகநகள்
இதக்கறன்நண.
ஆறம்
தரடசரகனத்
றட்டத்றன்
அதறறதத்றறல்
தொற்கட்டரகத்
தரறவு
தசய்ப்தட்ட 26 தரடசரகனகலக்கு றஞ்ஞரணகூடங்கள்
ங்கப்தடுக
ரங்கள்
ரற்கறரநரம்.
ஆணரல்,
றஞ்ஞரணகூடங்கள்
ட்டும்
அந்ப்
தரடசரகனகபறன்
குகநதரடுககபத்
லர்த்துறடரது.
தணன்நரல்,
தறதன
தரடசரகனகள் உட்தடப் தததம்தரனரண தரடசரகனகபறல் 15
குப்தகநகலக்கு ரல் கட்டிட சறகள் இல்கன. ஆகர,
கட்டிட பப் தற்நரக்குகநகத் லர்ப்தற்கு கல்ற அகச்சு
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உரற றரசட டடிக்ககககப டுக்கரண்டும். ங்கலக்கு
அற்கரண றற சறககபப் ததற்தத்தற்கு உ
ரண்டுதன்தக
ரன்
இச்சந்ர்ப்தத்றரன
தரறறத்துக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன்.
ஆசறரறர் தற்நரக்குகநகப் ததரதத்க ங்கள்
தகுறகபறல்
தரரற
தறச்சறகணககப
ரங்கள்
றர்தகரள்கறன்ரநரம்.
குநறப்தரக
ட
ரகரத்றரன
கறம், றஞ்ஞரணம், Physics, Chemistry, Biology, ICT,
English ரதரன்ந தரடங்கலக்கு 1,338 ஆசறரறர்கலக்கரண
தற்நரக்குகந கரப்தடுகறன்நது. இறல் தொக்கறரக ஆங்கறன
தரடத்கப்
ததரதத்க
713
ஆசறரறர்கலக்கரண
தற்நரக்குகந இதக்கறன்நது. அதுரதரன ICT தரடத்துக்கரக
175 ஆசறரறர்கள் தற்நரக்குகநரக இதக்கறன்நணர். கற
தரடத்கப் ததரதத்க 121 ஆசறரறர்கலம் றஞ்ஞரண
தரடத்கப் ததரதத்க 159 ஆசறரறர்கலம் ரலும் சறன
தரடங்கலக்குரக தரத்ம் 1,338 ஆசறரறர்கள் ங்கலக்குத்
ரகப்தடுகறன்நரர்கள். இப்தரடங்கலக்கரண ஆசறரறர்கள்
தற்நரக்குகநரணது
ட
ரகரத்றல்
தரரறதரத
தறச்சறகணரகக் கரப்தடுகறன்நது. இப்தற்நரக்குகநரணது
கல்றறன் த்க ரம்தடுத்துற்கு றகவும் இகடதநரக
இதக்கறன்நது ன்தக ரன் இந் அகறரன தரறறக்க
றதம்தைகறன்ரநன். இங்கு ணக்குத் ப்தட்டுள்ப குதகற
ரத்துக்குள் டரகரத்றலுள்ப ஆசறரறர் தற்நரக்குகந
தற்நற
ன
ரலறரகத்
ணறத்ணறரகக்
குநறப்தறட
தொடிரரல், அந்ப் *தட்டிகன யன்சரட்டில் தறவுதசய்
அதறக்குரத தகப தறறச் சதரரகர் அர்ககப
ரண்டிக்தகரள்கறன்ரநன்.
த்த் கரனத்றலும் சரற, த்த்த்துக்குப் தறன்ணரண
கரனத்றலும் சரற - க்கள் லள்குடிரநற கரனத்றலும் சரற ங்கபது தறரசத்றல் தரண்டர் ஆசறரறர்கள் ஆற்நற தற
றகவும்
கத்ரணது.
ன்ணற
ரட்டத்றலுள்ப
தரடசரகனகபறல் ஆசறரறர்கள் இல்னரகறணரல் அக
இங்க தொடிர றகனக ற்தட்டரதரது, இந்த் தரண்டர்
ஆசறரறர்கள்ரம்
அர்ப்தறப்தைடணரண
அபப்தததம்
ரசகக ஆற்நறணரர்கள். இவ்ரத ன்ணற ரட்டத்றல்
கறட்டத்ட்ட 600 ரதர் தத்து தடங்கலக்கு ரனரகத்
தரண்டர்
ஆசறரறர்கபரகக்
கடகரற்நறக்
தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். இர்ககப ஆசறரறர் ரசகக்குள்
உள்ரங்குற்கரண தொற்சறககபக் தகப அகச்சர்
டக்பஸ் ரரணந்ர அர்கலம் தகப அகச்சர் தந்துன
குர்ண அர்கலம் தொன்தணடுத்து தகறன்நரர்கள்.
அர்கபறன்
தத்துதட
கரன
த்த்கரன
ற்தம்
லள்குடிரற்ந கரன - ரசகக றத்து, அர்கலகட
உண்கரண அர்ப்தத்துக்குரற தரறசரக அர்கலக்கு
றந்
ஆசறரறர்
றணங்கள்
ங்குகண
றகவுதடுத்ரண்டும் ன்த ரன் இந்ச் சகதறரன
ரண்டுரகரள் றடுக்க றதம்தைகறன்ரநன்.
அவ்ரரந, இன்ததரத தொக்கறரக றடத்கத்ம்
ரன்
இங்கு
குநறப்தறட
றதம்தைகறன்ரநன்.
இப்தறச்சறகணரணது ரடுலற எத தறச்சறகணரகக்கூட
இதக்கறன்நது. அரது, கறரப்தைநப் தரடசரகனகபறன்
அதறறதத்ற டக்கறரன றகவும் ரரசரக இதக்கறன்நது.
கர்ப்தைநங்கபறல் கல்ற பர்ச்சற ரகம் அறகரக இதக்கறன்ந
அரரத்றல், கறரப் தைநங்கபறல் அவ்ரகம் குகநரக

————————————
* කථාල අලවානමන ඳෂ කර ඇත.

* உகறணறதறறல் ப்தட்டுள்பது.
* Produced at end of speech.
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இதக்கறன்நது. இணரல், ரபரண ரர்கள் லண்டதூம்
தம் தசய்து, கல்ற டடிக்கககபறல் ஈடுதடரண்டி
துர்ப்தரக்கற
றகனகத்ம்
கப்
ததற்ரநரர்கபறன்
தறள்கபகள் ங்கபது உர் கல்ற ரய்ப்கத இக்கரண்டி
றகனகத்ம் ற்தடுகறன்நது. இணரல், கறரப்தைநங்கபற
லிதந்து ல்ன அநறரர்ந் சதோகம் உதரகுற்கு கட
ற்தடுகறன்நது. ஆகர, ரங்கள் இது தரடர்தரக கூடி
கணம்
தசலுத்ற,
றர்கரனத்றல்
கறரப்தைநப்
தரடசரகனகபறன்
தொன்ரணற்நத்றல்
அறக
அக்ககந
தசலுத்ரண்டும்.
கறரப்தைநப்
தரடசரகனகபறல்
உர்த்றல் குநறப்தரக றஞ்ஞரண, கறப் தறரறவுககப
டத்துற்கரண சறகள் இல்னரகறணரல், க.ததர..
சரர ப் தரலட்கசறல் றஞ்ஞரணம் ற்தம் கற
தரடங்கபறல்
சறநந்
தததரததககபப்
ததற்ந
ரர்கள்கூட,
ககனத்துகநறல்
கற்க
ரண்டி
றர்ப்தந்த்துக்கு உள்பரகறன்நரர்கள்.
இல்கனதணறல்,
அர்கள் றதம்தறணரல் கறட்டத்ட்ட 40-50 கறரனரலற்நர் தூம்
தசன்தரன் - குநறப்தரக ன்ணற ரதரன்ந தறரசங்கபறல்
உள்ப ரர்கள் - றஞ்ஞரண, கற துகநகபறல் உர்ம்
கற்கரண்டி கட்டரறகன ற்தடுத்ப்தட்டிதக்கறன்நது.
ஆகர, இந் றகனகககப ரற்நரண்டும்; கறரப்தைநக்
கல்ற பர்ச்சறக்கு அறக தொக்கறத்தும் தகரடுக்கப்தட
ரண்டும் ன்தக ரன் இங்ரக லித்தத்துகறன்ரநன்.
கல்ற
றதரக
ரசககப்
SLEAS
ததரதத்கறல்,
கல்றகச்
சலரண
றர்ரகக்
கட்டகப்தைக்குள் தகரண்டுந்து, அகணச் தசல்தடுத்து
ற்கரக ட ரகரத்றல் 141 ரததக்கரண தற்நரக்குகந
இதக்கறன்நது. இவ்தற்நறடங்ககப றப்தைற்கு றரசட
தரலட்கசதரன்நறகண டத்ற, அன்தோனம் குறரணர்ககப
அச்ரசகக்குள் உள்ரங்குற்கு டடிக்கக டுப்தரக
தகப அகச்சர் அர்கள் உதறபறத்றதக்கறன்நரர்.
ணர, அகண றகவுதடுத் ரண்டும். அவ்ரரந,
ங்கபது ரகரத்றல் அறதர் ரசகறலும் - SLPS - 550
ரததக்கரண தற்நரக்குகநரக இதக்கறன்நது. இப்ரதரது
கறட்டத்ட்ட 550 ரதர் தறல் கடக றகநரற்த
அறதர்கபரக
performing
principals
ஆசறரறர்
துகநக்குள்பறதந்து
உள்ரங்கப்தட்டிதப்தரல்,
அங்கு
ஆசறரறர் பங்கூட
ரகறல்னரல் தொடக்கப்தடும்
றகனக ரரன்நறறதக்கறன்நது. ஆகர, இந் SLPS 550
ரதகத்ம்
அறதர்
ரசகக்குள்
உள்ரங்குற்குரற
டடிக்ககககப
தகப
அகச்சர்
அர்கள்
ரற்தகரள்பரண்டும்.
அவ்ரரந,
ஆங்கறன
ஆசறரறர்கபறன்
தற்நரக்குகந
தரடர்தரகவும் ரன் இங்கு லித்தத்துகறன்ரநன். ட
ரகரத்றல் றழ் தரறதோனப் தரடசரகனகபறல் ஆங்கறன
ஆசறரறர்ககப
உள்ரங்குற்கு
கககரணர்கள்
தற்நரக்குகநரக உள்பணர். அங்கு ஆங்கறனப் தட்டரரறகள்
அல்னது டிப்ரபரர தொடித்ர்கள் றகவும் குகநரகர
உள்பணர்.
இவ்ரநரணர்கள் ற்தகணர ஆசறரற
ரசகக்குள் உள்ரங்கப்தட்டு றட்டரர்கள். ஆகர க.ததர..
உர்ப்
தரலட்கசறல்
ஆங்கறனத்றல்
றரசட
சறத்ற
ததற்நர்ககப உள்ரங்கற, அர்கலக்கு றரசட தறற்சற
அபறப்தன்தோனம் ஆங்கறன ஆசறரறர்ககப றறப்தற்கு
டடிக்கக டுக்க தொடித்ம் ன்தகத்ம் ரன் இங்கு
லித்தத்துகறன்ரநன். எட்டுதரத்ரக து தறரசத்றல்
றனவுகறன்ந
தரடசரகனக்
கட்டிடங்கள்
தற்நரக்குகந,
ஆசறரறர்கள் தற்நரக்குகந, கல்றசரர் உத்றரரகத்ர்கள்
தற்நரக்குகந, தனகம் ற்தம் கறணறக்கூடப் தற்நரக்குகந,
ஆய்வுகூட சறகள் இல்னரக ரதரன்நற்கநக் தகப
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அகச்சர் அர்கள் கணத்றல் டுத்து அற்கநப் தர்த்ற
தசய்ற்கரண டடிக்ககககப டுக்க ரண்டுதணக்
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
அரரகபறல் து தறரசத்றலுள்ப 330 primary
ஊட்டப் தரடசரகனகபறல் 129 தரடசரகனகள் ட்டுர
தரடசரகனகள்
அதறறதத்றத்
றட்டத்றன்கலரண
அதறறதத்றக்தகணத் தரறவுதசய்ப்தட்டுள்பண. ணர,
கண
ஊட்டப்
தரடசரகனககபத்ம்
அதறறதத்ற
தசய்ற்கு உரற டடிக்கக ரற்தகரள்ப ரண்டுதணக்
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். து தறரசப் தரடசரகனகபறன்
அதறறதத்றக்கு உற அவுஸ்றரலிர, சுறற்சர்னரந்து,
இந்றர, அதரறக்கர ரதரன்ந ரடுகலக்கும் தரடசரகனக்
கல்ற பர்ச்சறக்கு உற UNICEF, ChildFund Sri Lanka,
ChildFund Korea, Save the Children Fund, Sewalanka
Foundation, FORUT ஆகற றதணங்கலக்கும் ரன்
இச்சந்ர்ப்தத்றல் ன்நற தரறறக்கக் கடகப்தட்டுள்ரபன்.
அரரத்றல் இன்ததரத தொக்கறரண றடத்கத்ம்
ரன்
இச்சந்ர்ப்தத்றல்
குநறப்தறட
ரண்டிணரக
இதக்கறன்ரநன்.
றழ்த்
ரசறக்
கூட்டகப்தறன்
தரரலன்ந உதப்தறணர் எதர் இந்ச் சகதறரன, தகப
அகச்சர் டக்பஸ் ரரணந்ர அர்கள் கல்ற பர்ச்சறக்கு
இகடதநரக
இதக்கறன்நரர்
ன்தம்
கதத்க
தொன்கத்றதக்கறன்நரர்.
இது
அப்தட்டரக
ற்தக்தகரள்பப்தட தொடிர றரற்ந கதத்து. த்த்
கரனத்றலும் த்த்த்துக்குப் தறன்ணதம் ட ரகரத்றரன,
குநறப்தரக
ரழ்ப்தரம்,
கறபறதரச்சற
ரதரன்ந
ரட்டங்கபறரன, வீழ்ச்சறகடந்றதந் கல்ற றகனக
உர்றகனக்குக் தகரண்டுதற்கரக ரண்தைறகு அகச்சர்
டக்பஸ் ரரணந்ர அர்கள் டுத்துதம் தொற்சறக
அம்ரகரக்
கல்றச்
சதோகம்
தக்க
தொடிரது;
தரரட்டுகறநது. ரலும், உடுறல் ததண்கள் கல்லூரறறரன
கடததற்ந சம்தத்கத் றரறதைதடுத்ற அர் இங்கு
குநறப்தறட்டரர். உண்க அதுல்ன. அந்க் கல்லூரறறரன
கடததற்ந தறச்சறகண என்தக்கரக உடுறல் கல்றச் சதோகம் ஆசறரறர்கள்,
ததற்ரநரர்கள்,
ரர்கள்
அப்தறச்சறகணறரன
கனறட்டு
டடிக்கக
டுக்க
ரண்டுதண
தகப
அகச்சர்
அர்ககப
லித்தத்றறதந்ணர். அர் எத ததரதப்தைள்ப அகச்சர்
ன்ந
ககறரன
அப்தறச்சறகணறல்
கனறட்டு
தன்ணறந்றத் றதச்சகத, கல்றத் றகக்கபம், உடுறல்
கல்றச் சதோகம், ஆசறரறர்கள், ததற்ரநரர்கள், ரர்கள்,
ஆகறரரரறன் ற்தக்தகரள்லலுடன் கூடி சுதொகரண எத
லர்க ற்தடுத்ற அக்கல்லூரற தறச்சறகணகள் துவுறன்நறத்
தரடர்ந்தும் இங்குற்கு டடிக்கக டுத்ரர். ஆகர,
றரற்ந ககறல் அகக் குகநகூதக றடுத்து,
அச்ரசககப் தரரட்டுதுரன் ததரதத்ரணதண ரன்
றகணக்கறன்ரநன்.
உண்கறரனர ட ரகரத்றல் றழ் க்கபறன்
கல்றகச்
சலறத்
றழ்
ரசறக்
கூட்டகப்தறன்
தரரலன்ந உதப்தறணர்கள், ரம் கல்ற ரம்தரட்டில்
அக்ககந தசலுத்துதுரதரன்த டிப்தது ரகணரணது.
தரடசரகனகபறலிதந்தும்
தல்ககனக்ககங்கபறலிதந்தும்
ரர்ககப வீறகபறல் இநக்கற, லுக்கட்டரரக ஆத்ப்
தறற்சறக்கு இலத்துச்தசன்த அர்கபறன் கல்றகச் சலறக்க
தொற்தட்ட றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்தறன் தரரலன்ந
உதப்தறணர்கள் இன்தம் இந் அகறரன இதக்கறன்நரர்கள்.
ரங்கள் கல்றகச் சலறப்தரக அர்கள் கூதது றகவும்
ரடிக்ககரண றடம். இர்கள் சலறத் கல்றக
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[ගරු මුරුශ සු චන්ද්රකුභහර් භවතහ]

ரம்தடுத்துற்கரகத்ரன் ரங்கள் அரது உகத்து
தகறன்ரநரம். து தகப அகச்சர் அர்கள் கல்றறன்
ரம்தரட்டுக்கரக ரற்தகரண்ட டடிக்கககள் தற்நற கல்ற
அகச்சர் ரண்தைறகு தந்துன குர்ண அர்கள் ன்கு
அநறரர்.
து
அகச்சர்
அர்கள்
தன
றரசட
கூட்டங்கலக்கூடரகவும் றரசட டடிக்கககலக்கூடரகவும்
கல்றறல் ரம்தரடுககபக் தகரண்டுந்துள்பரர். ஆகர,
இகதற்நற அநறரல், அந் உதப்தறணர் கூநற இந்
றடத்க
ரன்
ன்கரகக்
கண்டித்து
அகண

தக்கறன்ரநன். ரழ். கல்றச் சதோகரர, ட ரகர கல்றச்
சதோகரர
இர்கலகட
கதத்க
எதததரலதும்
ற்தக்தகரள்பரது ன்தக ரன் இந் அகறரன
தரறறத்து, து கல்ற ரம்தரட்டுக்கரக கல்ற அகச்சும்
கல்றத் றகக்கபங்கலம் தரடர்ந்தும் உ ரண்டுதண
லித்தத்ற, றகடதததகறன்ரநன். க்கம்.

*වභාමේවය මත තබන ද ියවිල්:
*சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட அட்டக :
*Schedule tabled:

නිමයෝජය කථානායකතුමා

[අ බහ 5 30]

(The Deputy Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

Will an Hon. Member propose the Hon. Yogarajan to
take the Chair?
ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු ියශඹෝජය කථහනහඹකතුභිය, "ගරු ආර් ශඹෝගයහජන්
භවතහ දළන් මරහනඹ ගත යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ

ප්රපනය විමවන දි්ද, වභා වේමත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුරුල නිමයෝජය
කථානායකතුමා මූාවනමය්ද ඉලත්
වුමය්ද, ගරු තර්. මයෝගරාජ්ද මශතා මුාවනාරඪ විය.
அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த
அகனர, ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன் அர்கள் கனக
கறத்ரர்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. R. YOGARAJAN took the Chair.
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(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, බහ කල් තඵන අසථහශ
ගරු ියිනත ශවේය්  භන්්රීතුභහ ියසින් ශගශනන රද ශඹෝජනහ
ම්ඵන්ධශඹන් -අද යශට් අධයහඳියක රලසනඹ ම්ඵන්ධශඹන්අදවස ටිකක් එකතු ියරීභයි භශ අභිරහඹ න්ශන්
භහ හිතන ියධිඹට ගරු ඇභතිපතුභහට ගරු භන්්රීරු ගණනහක්
ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අදවස ශඹ මු කයරහ ඇතිප යටක අධයහඳනඹ
ියඹන්ශන් ඉතහභ් භ ළදග්  ියඹක්
ශම්ක යටක් වදන්න
පුළුන් හශ භ යටක් නළතිප කයන්න පුළුන් ියඹක් අධයහඳනඹ
ඳහියච්චි කයරහ තභයි සිංගප්පරු ීයඝ්රශඹන් ංර්ධනඹ වුශණ්
භළශල්සිඹහ්  ංර්ධනඹ වුශණ් ඒ ආකහයශඹන්භයි අශප් යටට
ආන්නශේ  තිපශඵන භහරදියින අධයහඳනඹ ඳහියච්චි කයරහ
ඉතහභ්  ශකටි කහරඹියන් ීයඝ්ර ංර්ධනඹක් ඇතිප කය ග් 
ආකහයඹ්  අඳට ශඳශනන්න තිපශඵනහ The literacy rate there
is 99. 9 per cent. It only exemplifies what I am basically
trying to say, that this is not a regional deficiency. If you
want to make a thing happen, it can certainly be made to
happen.
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මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, 1994 එක්්  ජහතිපක ඳක්
ආණ්ඩු ශ්රී රංකහ ියදවස ඳක්ඹ රමුඛ් ශඳ දුජන එක්් 
ශඳයමුණට ශම් යට බහය ශදන අසථහශ ීන ඳහල් 11,832ක් ශම්
යශට් තිපබුණහ ජහතිපක ඳහල් ශන්න පුළුන්; ඳශහ්  බහ ඳහල්
ශන්න පුළුන් නමු්  ඒකකඹක් ලශඹන් ඉසශකෝර 11,832ක්
තිපබුණහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ගිඹ අවුරුද්ශද් ශන ළම්ඵර් භහශේ 
රලසනඹක් ඇහුහභ රළබුණු පිබඳතුය අනු ශම් යශට් දළන් තිපශඵන
ඳහල් රභහණඹ 8,900ට අඩු ශරහ තිපශඵනහ ියඹහ දළන ගන්න
රළබුණහ අඩු ළ ම කරභ ගළන ශන ශයි ශභතළන රලසනඹ
තිපශඵන්ශන් ශම් යශට් අධයහඳනශේ  හය් බහඹ තිපශඵනහද,
නළද්ද ියඹන එක ගළනයි රලසනඹ තිපශඵන්ශන්
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ියදවස අධයහඳනඹක්
තිපශඵනහ ියඹන යටක 1946 සිට ශම් අධයහඳන ක්රභඹ ඳහියච්චි කය
තිපශඵන්ශන් යශට් අභිතද්ධිඹටද, නළ් නම් ශද්ලඳහරන
අයමුණකටද, නළ් නම් දරුදළරිඹන් ළයදි භහර්ගශේ  ඹන්නද
ියඹන රලසනඹ ඇතිප ශරහ තිපශඵනහ ඒ ියහ ශම් අසථහශ ීන
රථභශඹන්භ ආණ්ඩුශ අධයහඳන රතිපඳ් තිපඹ ශභ කක්ද ියඹන
එක ශවයටදයවු කයන්න අලයයි භහ දන්නහ ියධිඹට ගරු ඵන්දුර
ගුණර්ධන භළතිපතුභහ ියර්ශද්ලඳහරනීකයණඹක් තුබඳන් ශර කු
කහර්ඹ බහයඹක් කයන්න වදනහ අපි ඒක අගඹ කයනහ භශ
සිතිපියල්ර අනු ශද්ලඳහරනඥයින් ියදුවරක ශ ට්ටුට එවහ ඹන්න
ශව  නළවළ ගිශඹ ්  ඒ ඳහර නළතිප ශන එක ියතයයි ශන්ශන්
ඒ ියහ ියර්ශද්ලඳහරනීකයණඹ තුබඳන් කටයුතු ියරීභයි අලය
න්ශන් වළඵළයි වළභ ශක නකභ ශද්ලඳහරනඹ තිපශඵන ියයි අද
අධයහඳනඹ ශභළිය ත් ් ඹකට ළටිරහ තිපශඵන්ශන්
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, අධයහඳනඹ ගළන කථහ කයද්ීන
අඳට ශන ශඹක් තර්ක ියතර්ක ශගශනන්න පුළුන්;
ංඛ්යහ ශල්ඛ්න ඉදිරිඳ්  කයන්න පුළුන් නමු්  අධයහඳනඹ
වහ දශ ශද්ීයඹ ියසඳහදනශඹන් සිඹඹට 1 8ක් මුදල් ශන් කය
තිපශඵනහ ියඹන එක ශඵ ශව භ ඳළවළදියට දළන් ඔප්පු ශරහ
තිපශඵනහ දළන් ශම්ශකීන ශන ශඹක් කහයණහ ියඹන්න පුළුන්
ත් තීඹ පුහුණුකරම් කයන අභහතයහංලඹක ශක ටක් තිපශඵනහ
ියඹහිය; ශෞඛ්ය අභහතයහංලශේ  ත ශක ටක් තිපශඵනහ ියඹහිය
ඒහ ම්පර්ණශඹන් ගණනඹ කයරහ එකතු කශහභ ඒහශේ 
ශක ච්චය රතිපලතඹක් තිපශඵනහද ියඹරහ භහ දන්ශන් නළවළ නමු් 
අධයහඳනඹ වහ අශප් අඹ ළඹ තුබඳන් ශන් කය තිපශඵන්ශන්
සිඹඹට 1 8යි ියඹන එක දළන් ශවයටදයවු ශරහ ඉයයි දළන් ශම්ක
ඇතිපද යටක ඉදිරි දළක්භක් හිත කටයුතු කයන්න?
ංඛ්යහ ශල්ඛ්න ශඳන්නුහට භදි අධයහඳනශේ  හය් බහඹට
ශම් ල්යට රභහණඹ ඇතිපද ියඹන රලසනඹ ඇතිප ශරහ තිපශඵනහ
භෆතක ඉරහ ශඵ ශව භ දුක් මුසු ත් ් ශේ  කථහන්දය අඳට
අවන්න රළිමරහ තිපශඵනහ භභ ශම්හ උපුටහ ශගන කථහ කයන්න
වදන්ශන් ශද්ලඳහරන අයමුණියන් ශන ශයි ශභහි ඵළරෑරුම්කභ
ශඳන්න්නයි
භහර්තු භහශේ  05 ළියදහ "දියින" පු්  ඳශ්  ශභශේ
වන් ශනහ
"තහ් තහ ඳවුර ජී්  කශ ඔරු ියකුණහ දු ඳහරට දහන්නට මුදල්
ශගරහ "

ශම් සිද්ධිඹ සිදු කර තිපශඵන්ශන් හුංගභ දකුණු ඵටඅත රශද්ලශේ 
තංගල්ර, හුංගභ ියජඹඵහ ියදුවරට- [ඵහධහ ියරීම්] ඉතිපන් තංගල්ශල්
ශභළිය ශදඹක් ඇතිප ශනහ නම් ඒක ශර කු රලසනඹක් ඒ
හශ භ තභයි ශව යණ රශද්ලශේ  කුඩහ දළරිඹක් තභන්ශ
අධයහඳන කටයුතු ඉදිරිඹට ශගන ඹන්න අලය ියහ අල්රපු
් ශතන් ශඳ ල් ශග ම අටක් ග් තහඹ ියඹරහ ශර කු
ආන්ශදෝරනඹක් ඇතිප වුණහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඇතිප වුණු රලසනඹ
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අපි සිඹලු ශදනහභ දන්නහ ශම්ක දළක්ක ජනහධිඳතිප ශඵ ශව භ
කම්ඳහ ශරහ ඒ ගළන ියභර්ලනඹට රක් කයන්න ිය හ එයින් ඳසු
සිදු වුණ ශද් ශභ කක්ද? ශම්හ ශනහ ියඹරහ මුයටන් දළන ග් ශ් 
නළද්ද? මීට ශඳය කුඩහ දරුශක් කළු ග ට ියසි කශ එක දළක්ශක්
නළද්ද? භභ ියඹන්ශන් ශභළිය රලසනඹක් ඇතිප වුණහභ එහි තිපශඵන
ඵළරෑරුම් ත් ් ඹ ගළනයි ශම්හ භධයඹ තුබඳන් ශඳන්න්න
අලයඹද? ඒ ියහ භහනුෂික ආණ්ඩුක්ඹ ියඹන ශම් ආණ්ඩු
අධයහඳන ක්රභශේ  තිපශඵන ඵළරෑරුම්කභ ගළන මීට ඩහ
ඕනෆකභියන් කටයුතු කයන්න අලයයි
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඒ හශ භ භෆතකීන ඳහනදුය
රශද්ලශේ  පිඹකු ියසින් තභන්ශ ිමරි්  ශභයින් ශදශදනහ් 
භළරුශ අධයහඳනඹට ඹන ියඹදම් ව ජී්  න්න ඵළරි
ත් ් ඹකු්  ඇතිප වුණු ියහයි එශවභ නම් ශම් යශට්
අධයහඳනඹට මුදල් රලසනඹක් ඇතිප ශරහ තිපශඵනහඹ ියඹන එක
ශම්හයින් ශඵ ශව භ ශව ඳින් ඔප්පු ශරහ තිපශඵනහ ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් ආණ්ඩු ශභ නහද කයන්ශන්? ශන් කයන්න
මුදල් භදියි ියඹනහ නමු්  අශනකු්  අභහතයහංලරට
වරිඹහකහය මුදල් ශඵදහ ීන තිපශඵනහද ියඹන රලසනඹ ඇතිප
ශනහ ශම් යශට් ල්යට නළවළ ශන ශයි ඕනෆ තයම් ල්යට
තිපශඵනහ නමු්  ඒ ල්යට; සීමිත ම්ඳ්  අසීමිත ඉල්ග්ම් වහ
ශන් කයන ශක ට ඒහ ශන් කශ අභහතයහංල ඒ කටයුතු වරිඹට
කයරහ තිපශඵනහද නළද්ද ියඹන එක තභයි තිපශඵන ශර කුභ
රලසනඹ දළන් ඵරන්න, යශට් ල්යට නළවළයි ියඹන ආණ්ඩු
භහගම්පුය යහඹ ශ තට්ටු 14ක යජශේ  ිමල් මභක් වදනහ, US
Dollar
මියටඹන 900ක්, එශවභ නළ් නම් රුපිඹල් ශකෝටි
11,700ක් ියඹදම් කයරහ එතළන යහඹක් වදරහ තිපශඵනහ භහ
25කට නළ 25ක්්  ඇියල්රහ නළතිප ශම් අසථහශ රුපිඹල්
ශකෝටි 11,700ක් තයම් මුදල් රභහණඹක් ශන් කයන්නට
අලයද? ශම්හ අධයහඳනඹට ඳහියච්චි කශහ නම් ශක යි තයම්
රශඹෝජනඹක් තිපශඵනහද?
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඒ හශ භ තභයි ල්යට
නළවළයි ියඹහ ශම් ආණ්ඩු ියඹනහ නමු්  ගිඹ භහශේ 
ඇභතිපරු 10 ශදශනක් ඳළට ගළවළ හ ඒ වහ අලය ියඹදම්
කවුද ශගන්ශන්? ඵදු ශගන අහිංක ජනතහයි ඒ තුබඳන්
අන්තිපශම්ීන අධයහඳනඹට තිපශඵන ශඳෝණඹ නළතිප ශනහ ඉදිරි
දළක්භක් හිත කටයුතු කයන්නඹ ියඹහ ඇභතිප භණ්ඩරඹට
ිය ්  ඒ ියඹදභ
නහසතිපඹක් ශන ශයිද ියඹහ භභ ගරු
ඇභතිපතුභහශගන් අවනහ ල්යට නළවළ ියඹ ියඹහ අධයහඳන
ඇභතිපතුභහ එශව ශභශව ගිඹහට ළඩක් නළවළ ගරු ඇභතිපතුභිය,
ඔඵතුභහභ ඉශගන සිටින, 67 ශදශනක් ඉන්න කළිමනට්
භණ්ඩරඹක අත උසහ ම්භත කශහභ ඔඵතුභහ්  ශම් රලසනශේ 
ශක ටසකරුශක් ඵට ඳරිර්තනඹ ශනහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
භට එක කහයණඹක් අවන්න තිපශඵනහ ශම් නශක ට ඳහල්
ගණනහක් -3200ක්- අඩු කයරහ තිපශඵනහ ඒ 3200 අඩු
ියරීශභන් තිපශඵන ඳහල් ඊට ඩහ ශව  ත් ් ඹකට ශගනල්රහ
තිපශඵනහද? අඳ දන්නහ ියධිඹට ඹම් ඹම් තළන්ර ීයඝ්ර
ංර්ධනඹක් ශකශයනහ ියසි රලසනඹක් නළතිප ඒක අපි
ියඹනහ නමු්  ඉතිපරි ඳහල් ටික ත්  කඩහ ළශටන්න ඉඩ
ීනශභන් ඒහ වන්න ශන ත් ් ඹට ශගනල්රහ තිපශඵනහ ගරු
ඇභතිපතුභිය, ඔඵතුභහ්  අපි්  ශද්ලඳහරනඹ කයන ශක ශම
දිසත්රික්කශේ  ඳහල්ර ඳහ ඹම් ඹම් දුර්රතහ තිපශඵනහ භවය
ියදුවල්ඳතිපරුන් වම්ඵ ශන්න ගිඹහභ ියඹන්ශන් අභහතයහංලඹට
යටයුම් ඹළ හභ ඒහට උ් තය රළශඵන්ශන් නළවළ; ඇභතිපතුභන්රහ
වම්ඵශන්න ගිඹහභ ඒහට පිබඳතුයක් රළශඵන්ශන් නළවළ ියඹහයි
නමු්  ඒ මුදල් අල්ළසි ඳහල්රට ශන් කය තිපශඵනහඹ
ියඹනහ භභ හිතන්ශන් Corporate Plan එකක් අනු ශම්
කටයුතු කයන එක තභයි අලය ශන්ශන් ඒක ජහතිපක
රතිපඳ් තිපඹක් ගරු ඇභතිපතුභිය, අධයහඳනඹ ම්ඵන්ධශඹන්
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ඳහර්යටශම්න්තු

[ගරු යිය කරුණහනහඹක භවතහ]

ඔඵතුභහ ශර කු blue print එකක් දභරහ අවුරුදු ශදකක් ියතය කථහ
කයරහ තිපශඵනහ ශම් රලසනඹ ගළන ශභච්චය කල් කථහ කයන්න
අලයද? ත දුය දිග ඹන්ශන් නළතිප ශම්කට ියඳුභක් රඵහ
ශදන්න
ියදුවල්ඳතිපරුන් සිඹලු ශදනහභ ශගන්හ ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් හකච්නහ කයරහ දිසත්රික්කශඹන් දිසත්රික්කඹට් 
ක මනමින් ශම් කටයුතු කය ශගන ඹන්න භහ ියශඹෝජනඹ කයන
උතුරු ශක ශම රශද්ලශේ  තභ ජහතිපක ඳහරක් නළවළ අවුරුදු
ගණනහක් තිපසශේ ඒ රලසනඹ තිපශඵනහ නමු්  ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
තභ ියඳුභක් ඉදිරිඳ්  කයරහ නළවළ ියර නන්ද දහඹකශඹෝ
115,000ක් ඉන්නහ; 185,000ක ජනතහක් හඹ කයනහ
අියක් රශද්ලයටනු්  ශභයින් ශම් ඳහල්රට එන ඉතහභ්  ශව 
ඳශහ්  බහ ඳහල් තිපශඵනහ නමු්  ජහතිපක ඳහරක් ඵට ඒහ
ළ මදියුණු කශහභ ඒහට ම්ඳ්  රළශඵන ඵ අඳ සිඹලු ශදනහභ
දන්නහ කරුණක් ඇයි ඒකට අඳට උ් තයඹක් ීනරහ නළ් ශ් ? ඒ
හශ භ ශක ශම නගය බහ රශද්ලඹ තුශ ජහතිපක ඳහල් ඳවක්,
වඹක් තභයි තිපශඵන්ශන් නමු් ශම් ඵර රශද්ලඹ තුශ දරුන් කී
ශදශනක් ිමහි ශනහද?

මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Hon. Member, you have to conclude.
You have only one more minute.
ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

I was given 15 minutes. I started at 5.32 p.m. අධයහඳනඹ
ම්ඵන්ධශඹන් කථහ කයන ශභළිය අසථහක ංර්ධනහ් භක
ියශ චනඹක් ියරීභ තභයි අලය ශන්ශන් භභ හිතන වළටිඹට
ඔඵතුභහ දක් ියරධහරින් ගණනහක් ශඹ දහ ශගන තිපශඵනහ
එතුභන්රහශ
ශේඹ ියසිඹහකහය ඳහියච්චි කයන්ශන් නළතිප
රලසනඹයි තිපශඵන්ශන් කරුණහකයර එතුභන්රහ ශගන්හ ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් ීයඝ්ර ංර්ධනඹක් රඵහ ශදන්න යියල් ියක්රභසිංව
භළතිපතුභහ අධයහඳනඹට ඉභව්  ශේඹක් කශහ ඒ තල්ලු කරභ ියහ
තභයි, එදහ කයපු ශදඹ ියහ තභයි තභ්  ඉදිරිඹට ඹන්න
වළියඹහ රළබී තිපශඵන්ශන් දිංගත රයට්  ඇතුර් මුදයට භළතිපතුභහ
අවුරුදු ශදකක් ශම් තනතුය රැක ශගන අධයහඳන ක්ශේත්රඹ තුශ
ියලහර ශඳයබඳඹක් කශහ ඒ ියහ තභයි අද අඳට අධයහඳනඹ තුබඳන්
ඉදිරිඹට ඹන්න වළියඹහ රළබී තිපශඵන්ශන් ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
කරුණහකයර ඔඵතුභන්රහශ සථහයඹ, ඉදිරි දළක්භ ශඳන්නුම්
කයන්න අලයයි ියඹන එක භභ ශම් අසථහශ ීන භතක් කයනහ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඒ හශ භ ියලසියදයහර
ම්ඵන්ධශඹන් කථහ කශශ ් , අද දරුන් රක්ඹක් ියතය
ියලසියදයහර යම් රළබීභට භ්  වුණ්  ඔවුන් සිඹලු ශදනහටභ
ියලසියදයහරරට ඹන්න අසථහක් නළවළ ඒ ියහ තභයි ආණ්ඩු
ශඳෞද්ගයටක ියලසියදයහර ංකල්ඳඹ ඉදිරිඹට ශගනළල්රහ
තිපශඵන්ශන් නමු්  අත ඳත ගගහ තභයි ඔඵතුභන්රහ ඒක
ශ න්ශන්
එහි සථහයඹක් නළවළ
එස බී
දිහනහඹක
ඇභතිපතුභහශගන් ඇහුහභ ියඹනහ "ඔ , ශ න්න ඕනෆ" ියඹරහ
ශල්කම්තුභහශගන් ඇහුහභ ියඹනහ, "ආණ්ඩුශ රතිපඳ් තිපඹ තභ
ශවබඳදයවු කයරහ නළවළ" ියඹරහ
2013 භහර්තු භහශේ  04ළියදහ -මීට දස තුන වතයකට
ඉසශල්රහ- "Daily Mirror" පු්  ඳශ්  ඳශ  ප හර්තහක
ශභශවභ වන් නහ:
"SB Asks Students to Explore Indian Education Market"
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එස බී දිහනහඹක භළතිපතුභහ උස අධයහඳන ඇභතිප න්ශන්
ඉන්දිඹහටද, රංකහටද? ශම් හශ ඇභතිපරු ඕනෆඹළ රංකහට?
"SB Asks Students to Explore Indian Education Market"
ඉතිපන් ශම්ක ියඹන්න ඇභතිපයශඹක් ඕනෆඹළ? ශම් ම්ඵන්ධශඹන්
ඔඵතුභන්රහ තීන්දුක් ගන්න අශප් ඹම් ියශද්ල ියියභඹ
රභහණඹක් එබඳඹට ඹනහ නම්, එභ ියශද්ල ියියභඹ රභහණඹ
රංකහ තුශ යහ ගන්න අලයතහක් තිපශඵනහ නම්
කරුණහකයරහ බඹ නළතු තීන්දු ගන්න ඔඵතුභන්රහ මීට
ම්ඵන්ධ අඹ ශගනළල්රහ, ශර කු රලසන ඇතිප කයරහ, ජහතිපහීන,
ආගම්හීන රලසන ඇතිප කයමින් ඒක ශට් ද රමින් ශද්ලඳහරනඹ
කයන්න වදනහ ජහතිපක රලසනරීන එශවභ කයන්න එඳහ
අධයහඳන රලසනඹ ියඹන්ශන් ජහතිපක රලසනඹක් ඒ වහ ියඳුභක්
රඵහ ගන්න අලයයි අපි ියදව රඵහ ශගන අවුරුදු 65ක් ගත
ශරහ්  තභ එක තළන කළයිය කළයකී ඉන්ශන් ශම් හශ ඉතහභ
ශහඵහර ශද්ලඳහරන ළඩ කයන ියහයි ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන
ඇභතිපතුභිය, ඔඵතුභහ තීන්දුක් ග් ශත ්  භභ දන්නහ ඒක
ක්රිඹහ් භක කයනහ ියඹරහ ඒ හශ භ එස බී දිහනහඹක
ඇභතිපතුභහට අපි අභිශඹෝග කයනහ, කරුණහකයරහ ආණ්ඩුශ
ත් ් ඹ ව ඉදිරි දළක්භ ශවබඳදයවු කයන්න ියඹරහ ශභළිය
රකහල කයනහට ළ මඹ ශව යි "ඔ , අපි ශභශවභ තභයි ශගිය
ඹන්න වදන්ශන් අපි ශඳෞද්ගයටක ියලසියදයහර ශභන්න ශභච්චය
රභහණඹක් ශ න්න වදනහ" ියඹරහ ිය හ නම් දළන් ගරු
ඵන්දුර ගුණර්ධන ඇභතිපතුභහට ියඹන්න පුළුන් ඒක එස බී
දිහනහඹක ඇභතිපතුභහශ ශඳෞද්ගයටක භතඹක් ියඹරහ
ශඳඵයහරි 16 ළියදහ "Daily Mirror" පු්  ඳශ්  ශභශවභ
තිපශඵනහ:

"Private Universities to be set up through BOI"
ඒ ියඹන්ශන් ආශඹෝජන භණ්ඩරඹ තුබඳන් ශභළිය
ියලසියදයහර ඇතිප කයන්න අසථහ -අකහලඹ- රහ ශදනහ
ියඹන එකයි ශම්ක වරිද නළද්ද ියඹන එක පිබඳඵ උස
අධයහඳන ඇභතිපතුභහ වරිඹට පිබඳතුයක් දුන්ශන් නළත් , අඩු
ගණශන් අධයහඳන ඇභතිපතුභහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් රකහලඹක් කශ
යුතුයි ියඹන එක භභ ශම් අසථහශ භතක් කයනහ ශඳඵයහරි
03 ළියදහ "The Sunday Times" පු්  ඳ්  හර්තහශ ත
දුයට්  ශභශවභ තිපශඵනහ:
"Foreign Universities invited to invest in Sri Lanka."
"Ferdinando appointed Acting Secretary of Investment Promotion
Ministry"

ඉතිපන් ඇයි ශම් හශ රතිපියරුද්ධ අදවස ඇතිප රකහල ශම්
ආණ්ඩු තුබඳන් ඉදිරිඳ්  ශන්ශන්? තභහශ ම් අත දන්ශන්
නළවළ දකුණු අත කයන්ශන් ශභ කක්ද ියඹන එක ශම්ක තුබඳන්
ශද්ලඳහරන රලසනඹක් ඇතිප ශන ශනහ ශන ශයි අහිංක
දරුහශ අනහගතඹ්  එක්ක ශල්රම් කයන එක තභයි ශම්
කයන්ශන්
භට අලය න්ශන් ඔඵතුභන්රහට ශම් අදවස ඉදිරිඳ් 
කයන්නයි අද ියදුවල්ඳතිපරු 1,200 ශදශනකුශ ඳභණ අඩුක්
තිපශඵනහ මීට ශඳය ශදභශශන් කථහ කශ ියබඳශන ච්චි
දිසත්රික්කඹ ියශඹෝජනඹ කයන භන්්රීතුභහ භතක් කශහ ඹහඳනඹ
දිසත්රික්කඹට ඉංරීසි ගුරුරුන් 1,400ක් භදියි ියඹරහ ඒ ත් ් ඹ
රංකහ පුයහභ ඵළලුශ ්  ඉංරීසි ගුරුරුන් 15,000ක් ියතය හි
ශරහ තිපශඵනහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභන්රහ ශභ කක්ද
කයන්න වදන්ශන්? ශම්හට ළ මඹ ඔඵතුභන්රහ ශඵ ශව භ
ආඩම්ඵයශඹන් ියඹනහ අශප් ඉංරීසි ගුරුරු 25,000ක් ියතය
භහරදියිනට, ශක රිඹහට, ඉන්දිඹහට ගිහින් තිපශඵනහ ියඹරහ
අශප් ගුරුරු පිට යට ඹන්ශන් නළතු අශප් යශට් අධයහඳනඹ
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ශඳෝණඹ කයන්න ළඩ කටයුතු කයන්න ඕනෆඹ ියඹන එක භභ
ශම් අසථහශ
භතක් කයනහ කරුණහකයර අධයහඳනඹ
ම්ඵන්ධශඹන් ශඵ ශව භ ඍජු රතිපඳ් තිපඹක් ඉදිරිඳ්  කයන්න
ශභ කද, ශම්ක බඹ නළතිප ඉදිරිඳ්  කයන්න අලයයි අධයහඳනඹ
තුශ ියර්ශද්ලඳහරනීකයණ රතිපඳ් තිපඹක් ඇතිප කයන්න අලයයි
ශභන්න ශම්ක කයරහ යටට බුද්ධිභ්  තරුණ තරුණිඹන් ිමහි කයන
අධයහඳන ක්රභඹක් ියර්ීතත ඇතිප කයන්න ඕනෆඹ ියඹන එක
භතක් කයමින්, කරුණහකයර ඒ වහ ජහතිපක රතිපඳ් තිපඹක් කස
කයන්න ියඹන අදව නළත්  ඉදිරිඳ්  කයමින් භභ ියවඬ
ශනහ

[අ බහ 5 45]

ගරු එවප. සී. මුතුකුමාරණ මශතා

(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ශම් යශට් ඳහල් ළසී ඹහභ
පිබඳඵ අද දින ගරු ියිනත ශවේය්  භන්්රීතුභහ ියසින් ශඹෝජනහක්
ඉදිරිඳ්  කශහ එතුභහශ
ශඹෝජනහශ
අන්තර්ගත ශරහ
තිපශඵනහ ශම් යශට් ඳහල්රට අලය කයන ඳවසුකම්
ශන රළබීභ එශේ ඳහල් ළසී ඹහභට ශවේතුක් ශරහ තිපශඵනහ
ියඹරහ භභ න්ශතෝ ශනහ, රක් 40ක් ඳභණ  ප ශම් යශට්
ශිය දරුන් ශනුශන් ශම් අසථහ රඵහ ගළනීභ ගළන අද
ජනතහ ියමුක්තිප ශඳයමුශණ් භන්්රීයශඹක් තභ කථහශ ීන
එතුභන්රහශ සුපුරුදු ශද්ලනඹභ කශහ භට භතකයි 1969 ීන ියතය
ඔඹ හශ ශද්ලනඹක් තිපබුණහ ශියශඹෝ ලශඹන් අපි්  ඒ
ශද්ලනඹට වබහගි වුණහ
ඒ කථහ වලයටඹ, ඒ අදවභ තභයි අද ශම් බහ තුශ රැ
පිබඳරැ දුන්ශන් ඔවුන්ට කයන්න පුළුන් ශදඹක් නළවළ එතුභහශ
කථහශන් ශම් ඳහල් ළසී ඹහභ නතය ියරීභ පිබඳඵ ඹම් ියසි
අර්ථ ියරඳණඹක් වුණහද ියඹහ භට ශ් රුශණ් නළවළ අපි දියන
ියධිඹට ඳහල් ළසී ඹන්න තිපශඵන රධහන ශවේතු තභයි ශම් යශට්
ගම්ඵද ශියශඹෝ ක්රභහනුකර නගයශේ  ඳහල්රට ඳළමිණීභ ඒ
අනු ශියශඹෝ ළ ම නගයශේ  ඳහල්රට ඳවසුකම් ීනභ සිදු න
ියට ගශම් ඳහරට අලය කයන ඳවසුකම් රඵහ ීනශම්ීන ියියධ ගළටලු
ඇතිප ශනහ ශම් ආපු අධයහඳන යටහ තුශ අ්  දළකීම් රඵමින්
තභයි අද අතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ රමුඛ් අශප් ආණ්ඩු අලු් 
ක්රභඹක් වළටිඹට භහින්ශදෝදඹ ඳහල් ඇතිප කයරහ, ඒ අට ශඳෝෂිත
ඳහල් ඇතිප කයරහ ෆභ ශභඹකුටභ රඵහ දිඹ වළිය ම්ඳ්  රඵහ
ීනශම් උඳක්රභඹ කය ශගන ඹන්ශන්
අනුයහධපුය භධය භවහ ියදයහරඹට හශ භ අනුයහධපුය නගයශේ 
තිපශඵන ඵහයටකහ ියදයහරඹට එප්ඳහර හශ රශද්ලර සිට ළභ
දහභ උශද් හවන 10ක් 12ක් ඹනහ අශනක් ඳහයයටනු්  එනහ
4,000ක්, 5,000ක් හශ ශිය ංඛ්යහක් එභ ියදයහරර ඉශගනුභ
රඵනහ ශම්ශකන් ඵහුතයඹක් ගම්ඵද ඳහල් ශියශඹෝ ශම්කට
පිබඳඹම් ශඹ දන ශම් අසථහශ ීන ඳහල් 1,000 ළඩටවන තුශ
අශප් නගයඵද හශ භ ගම්ඵද ශියඹහට්  ශකටි දුයක් ඇතුශත
තභන්ශ අධයහඳනඹ රළබීභට ශභන්භ, ඒ අධයහඳනඹට අලය
කයන ඳවසුකම් ටික රඵහ ශදනහ නම් ඇ් ත ලශඹන්භ ෆභ
ශියශඹකුටභ තභන්ශ අධයහඳනඹ රඵහ ගළනීභට අලය කයන
ඳවසුකම් එක වහ භහන රළශඵනහ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ජනහරි භහඹ න ියට භවය
ඳහල්ර ක්රභහනුකර ශිය ංඛ්යහ අඩු ශරහ ශභයි ංඛ්යහ
න ශදනහ, අට ශදනහ එශවභ නළ් නම් ව්  ශදනහ ශනහ භභ
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ජනහරි භහශේ  අලු් ළ ඉසශකෝශරට ගිඹහ ඒ ඉසශකෝරශේ 
ඉන්ශන් ශියශඹෝ න ශදනහයි ඒ ශියශඹෝ න ශදනහට
ගුරුරුන් වතය ශදශනකු ඉන්නහ ඊට ියශරෝමීටර් ශදකකට,
ශදකවභහයකට ියතය එවහ ත්  ඉසශකෝරඹක් තිපශඵනහ එභ
ශියශඹෝ න ශදනහ ඒ ඉසශකෝරඹට ඹළ හ නම් අය ගුරුරුන්
වතය ශදනහ ශන්  ඉසශකෝරරට අලය කයන පුයප්ඳහඩු
පුයන්නට ශඹ දහ ගන්න තිපබුණහ නමු්  එඹ සිදු න්ශන් නළවළ
ක්රභහනුකර ඒ ඳහර ඊශ අවුරුද්ද න ියට අියහර්ඹශඹන්භ
ළශවනහ ඒ ළසී ඹෆභ ශම් චක්රශල්ඛ්නශඹන් මුදල් රඵහ ගළනීභ
ියහ්  එශවභ නළ් නම් අධයහඳන ක්රභශේ  ශනක් ියහ් 
ඇතිප න ත් ් ඹක් ශන ශයි ඒ ශිය ංඛ්හ ක්රභහනුකර අඩු
කරභ තුශ අපි දියනහ ඒ ඳහල් ක්රභහනුකර -ටිශකන් ටික,
ටිශකන් ටික- ළශවන ඵ අශප් භවය අඹ එළිය අසථහර
තභන්ශ ඉසශකෝශල් අඩු න ශභයින් රභහණඹ දිවහ ඵරන්ශන්
නළවළ තභන්ශ ගශම් තභන් ඉශගන ග් ත ඉසශකෝරඹ තිපඹහ
ගන්න ඕනෆ ියඹන චින්තනඹ තුශ ඉ ශගන තභයි භවය අඹ
ඳහයට ඵළවළරහ උද්ශඝෝණඹ කයන්ශන් ඉසශකෝරශේ  ශභයින්
ද ශදශනකු සිටිඹ්  කභක් නළවළ, ඳහර තිපඹහ ගන්න උ් හව
කයනහ ඒ භහනසික් ශඹන් ශදභවුපිඹන් මුදහ ගන්නට පුළුන්
වුශණ ්  අඳට ශම් ඳහල් 1,000 ළඩටවන හර්ථක
ක්රිඹහ් භක ියරීභට පුළුන් නහ
භභ ගිඹ තිපශේ  අශප් රශද්ලශේ  තිපශඵන ගල්ඩුහගභ
ඉසශකෝරඹට ගිඹහ ඒ ඳහරට අවුරුදු 28කට ඳසු තභයි ංගීත
ගුරුයශඹක් ව නළටුම් ගුරුරිඹක් ඇියල්රහ තිපශඵන්ශන්
ශදභවුපිඹන් ඉල්රහ සිටිනහ ඒ ඳහර හුදකරහ ියදයහරඹක් ඵට
ඳරිර්තනඹ කයරහ දිගටභ ශගන ඹන්න ියඹරහ නමු්  ඊට
ියශරෝමීටර් ශදකවභහයකට එවහයින් භහින්ශදෝදඹ ඳහල් 1,000
ළඩටවන ඹටශ්  පිහිටු  ප ඳහරක් ශම් අවුරුද්ශද් සිට
ක්රිඹහ් භක ශනහ ඒ හශ භ ඒ ඳහශල් සිට එප්ඳහර භධය
භවහ ියදයහරඹට තිපශඵන්ශන්්  ියශරෝමීටර් තුනක් ියතය දුයක් ශම්
ගල්ඩුහගභ ඉසශකෝරඹ ඳ් හ ශගන ගිහින්, ශම් ගුරුරුන්
ශදශදනහ ඵළරි ශරහ්  ශම් ඳහශරන් අයින් වුශණ ්  හභහනය
ශඳශ වහ උස ශඳශ ඳන්තිප දක්හ ඹන ියට ඒ ශභයින්ට ගුරුරුන්
නළතිප නහ එියට ඒ ශභයින්ශ අධයහඳනඹ කඩහ වළශරනහ
එශේ කඩහ වළශරන ියහ, ශදභ පිඹන්ශ තිපශඵන ංකල්ඳඹ
ශනස කය අතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහශ ංකල්ඳඹ ශම්කයි, ගරු
අධයහඳන අභහතයතුභහශ ංකල්ඳඹ ශම්කයි ියඹහ කල්ඳනහ කය
කටයුතු කයන්න ඕනෆ භවය රහශඹෝගික රලසන තිපශඵන ඳහල්
තිපශඵනහ සිඹඹට සිඹඹක් ශන ශයි රහථමික ඳහරක් වළදුහභ
ඒ රහථමික ඳහරට ශභයින්ට ියශරෝ මීටර් ියහිඳඹක් දුය ඳයින්
ඹන්නට තිපශඵනහ අඳ ඉසශකෝශල් ගිඹ කහරශේ  ියශරෝ මීටර්
වතයක් ියතය ඳයින් ගිහිල්රහ තභයි අඳ අධයහඳනඹ රළබුශ ශම්
ක්රභඹ ශනස ියරීභ වහ ජනතහ තුශ තිපශඵන භහනසික භට්ටභ
ශනස කයන්නට ඕනෆ අඳ ඒ කහරශේ  ඳහල් කටයුතු කය
ශගන ගිශේ  ශක ශව භද ියඹහ හිතන්නට ඕනෆ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, අශප් භවය ගරු භන්්රීරු
ියියධ ශද්ල් ම්ඵන්ධ කථහ කශහ ඳහල්ර ලහරීරික අබයහ
ම්ඵන්ධ කථහ කශහ ශඳ ල් ශග ම කථහ ියටින් ියට උලුප්ඳහ
ශඳන්න්නට උ් හව ග් තහ ඉසශකෝර ළසී ඹහභ ශක්හ
ගළනීශම් ශඹෝජනහට ශම් ශඳ ල් ශග ම ම්ඵන්ධ කථහ
ම්ඵන්ධ නළවළ ශඳ ල් ශග ම කථහ එක්තයහ පු්  ඳතක භහ
දළක්කහ ඒ ගළන අඳ කථහ කශ යුතු නළවළ ශභ කද, ඒ ියහ ඒ
දළරිඹ ශර කු අඳවසු ත් ් ඹකට ඳ්  ශනහ ශඳ ල් ශග ම
කථහ එක එක පු්  ඳ්  එක එක ආකහයඹට හර්තහ කය තිපබුණහ
ශභතුභන්රහ ශඳ ල් ශග ම කථහ ශගන ඒභ තුශ ශම් ශඹෝජනහට
ඹම් ියසි රශඹෝජනඹක් ඇතිප වුණහඹ ියඹහ අඳ ියලසහ කයන්ශන්
නළවළ
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[ගරු එස සී මුතුකුභහයණ භවතහ]

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඳහල් පිහිටුකරශම්ීන භූමිඹ
පිබඳඵ හිතන්ශන් නළතිප, ඉදිරි ජනගවනඹ ගළන හිතන්ශන්
නළතිප ඹම් ඹම් යහඳතතිප ඒ රශද්ලර ක්රිඹහ් භක කයනශක ට
ඳහල් ශග ඩනළඟියට වළදුහ ශ තිපශඵන ඉසශකෝරඹ ගළන හිතුශ
නළවළ ඒ හශ භ තභයි ගල්ඩුහගභ තිපශඵන ඉසශකෝරඹට
ියශරෝ මීටර් බහගඹක් එවහ තිපබුණහ, කහගභ කට්ටිඹහ ජනඳදඹ
ිමහි ශනශක ට ිමහි වුණු ඹහඹ 2 ියදයහරඹ ඊට ශභවහයින් තිපශඵන
ගල්ඩුහගභ ඉසශකෝරඹ භවළයටඹ්  එක්ක ආහ එතශක ට මුල්
ජනඳදශේ  තිපබුණු කහගභ කටිටිඹහ 2 ියදුවර ඉශේභ ළහුණහ
ශභ කද, ශම් ඉසශකෝර ශදක අතය තිපශඵන ඳයතයඹ එතයම්
ියලහර ශන න ියහ ශම් යශට් නහඹකඹහ ලශඹන් අතිපගරු
ජනහධිඳතිපතුභහ ශම් ශගන ඹන ළඩ පිබඳශශ-

මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔඵතුභහට ත ියනහ මඹක් තිපශඵනහ

ගරු එවප. සී. මුතුකුමාරණ මශතා

(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

එතුභහ ශියඹන්ශගන් කරුණු දළනශගන තභයි ශම් කළසිියබඳ
ළසිියබඳ ඳන්දහවක් එකය රඵහ දුන්නහඹ ියඹන්ශන් එඹ ඉතහභ
ටිනහ ශදඹක් භට ියඹමිත කහරඹ අහන ියහ ීනර්ඝ ලශඹන්
කථහ කයන්නට අසථහක් නළවළ මීට රථභ කථහ කශ ගරු ින් 
ශරේභදහ භන්්රීතුභහ රකහල කශහ, ියරච්චිඹ භවහ ියදයහරශේ 
ගුරුරුන් 18 ශදශනක් අඩුයි ියඹහ සට්රයික් එකක් තිපබුණහඹ ියඹහ
ඒක අමුයටක අතයඹක් ශභභ ියදයහරඹට අලය කර තිපශඵන්ශන්
එකභ එක පුහුණු ගුරුරිඹක් ඳභණයි අශනක් ගුරු අලයතහ
සිඹල්රභ තිපශඹනහ ශභ කද එතළන ගළටලුක් තිපශඵනහ යුද්ධ
කහරශේ  එභ ියදයහරඹට ගුරුරුන් ශන එන ශරහශ
එහි
ඳළමිණ ඉගළන් ප ආයක්ක අංලඹට ම්ඵන්ධ ගුරුරුන් දළන්
ඳශහ්  බහ ියසින් සථිය කය තිපශඵනහ ඒ ගුරුරුන්ශ
ඉගළන්කරභ ශව  නළත ියඹන භතඹක් ශගන ගිහින් තභයි ශම්
ත් ් ඹ ඇතිප කර තිපශඵන්ශන් එභ ියහ උතුරුභළද ඳශහ්  බහ
දළන් ඒ රශද්ලඹට ආශ ියක ගුරුරුන් ඵහ ගළනීභ දවහ ගළට්
කය ඉල්ලුම් ඳත්ර කළහ තිපශඵනහ ඒ ගුරුරුන් අවුරුදු 10ක් එභ
ියදයහරශේ  ශේඹ ියරීභ අලය ශනහ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, අතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහට වහ
අධයහඳන අභහතයතුභහට භහ ශම් අසථහශ ීන සතුතිපන්ත ශනහ
ඉසශකෝර පිශඵ අධයහඳනඹ පිබඳඵ ශව  අධයඹනඹක් කය
වතබඳස රක්ඹක් ඳභණ න සිසුන්ට ශේඹ ියරීභට, ඔවුන්ශ
අනහගතඹ ශග ඩ නළඟීභට අසථහ රළශේහයි ියඹහ භහ රහර්ථනහ
කයනහ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, උතුරු භළද ඳශහ්  බහශ
අධයහඳන අභහතයයඹහ ගළන්  භහ ශම් අසථහශ ීන භතක්
කයන්නට ඕනෆ ශභ කද, එතුභහ උතුරු භළද ඳශහ්  බහශන් කය
ශගන ඹන ළඩ පිබඳශශ තුශ එක්තයහ යටහකට ඉගළන්කරභට
නළ් නම් ගුරුරුන්ට ියකරුශණ් කහරඹ ගත කයන්නට ඉඩ
ශන ීන ඉගළන්කරභට කහරටවනක් වදහ තිපශඵනහ ඒ කහර ටවන
තුශ උතුරු භළද ඳශහශ්  ඳහල්ර අධයහඳනඹ රඵන සිඹලුභ
සිසුන්ශ අධයහඳනඹ හර්ථක ඉදිරිඹට ශගන ඹහභට වළිය
ශ හයි ඳතමින් ශමින් භහ ියවඬ ශනහ ශඵ ශවභ සතුතිපයි
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ගරු ජානක ලක්කුඹුර මශතා

(ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ගම්ඵද ඳහල් ළසීඹහභ
ම්ඵන්ධශඹන් ශභභ ශඹෝජනහ ශගනහ ගරු භන්්රීතුභහ ශම් ගරු
බහශ
ශම් අසථහශ
ශන සිටිඹ් , භශ
භළතිපයණ
ශක ට්ාහශේ  ළසී ගිඹ ඳහල් යහශිඹක් ඹබඳ ියතත කශ
භන්්රීයශඹකු වළටිඹට ඊට ියරුද්ධ භතඹකුයි භහ දයන්ශන් භශ
භළතිපයණ ශක ට්ාහශේ  ළසී ගිඹ ඳහල් තුනක් ඹබඳ ියතත කය
තිපශඵනහ අලුශතන් ඳහල් ශදකකු්  වදහ ඒ කටයුතු කයශගන
ඹනහ ඒ ඳහල් ළසී ඹන්නට ශවේතු යහශිඹක් තිපශඵනහ ගම්ඵද
ඳහල්ර අඩු ඳහඩු ියතයක් ශන ශයි ජනගවනඹ පිබඳඵ
රලසනඹකු්  තිපශඵනහ ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන අභහතයතුභහ
ද්කරතිපයික ඳහල් ංකල්ඳඹ ශගනහ අසථහශ එතුභහට භශ
ම්පර්ණ වශඹෝගඹ රඵහ දුන්නහ ශම්ක ශව  කටයු් තක්
එතුභහශ ශද්ලඳහරනඹ ගළන හිතන්ශන් නළතු අතිපගරු
ජනහධිඳතිපතුභහශ ආශිර්හදඹ්  එක්ක එතුභහ ශම් යශට් අහිංක
දුප්ඳ්  දරුන් ශනුශන් ග් ත එ මතය තීන්දුක් ඒ භශ
භළතිපයණ ශක ට්ාහශේ  ියතයක් ඳහල් 9ක් ද්ියතීයික ඳහල්
කයන්න කටයුතු කයන ියට එක ඳහරක ියශයෝධඹක් ආහ,
කයන්න එඳහඹ ියඹහ භභ ඳහරට ගිහින් ශ ඹහ ඵළලුහභ
දළනගන්න රළබුණහ, "ශම් ඳහශල් ඳශමුන ඳන්තිපඹ තිපශඹන්න
ඕනෆ ඒ ියහ ශම් ඳහර ද්ියතීයික ඳහරක් කයන්න එඳහ" ියඹහ
ඳහල් ංර්ධන මිතිපශඹන් ශඹෝජනහක් ශගනහහභ ියකම්
ඉරහ තිපශඵනහ
අශනක් ඳහර ඳටන් ගන්නහ ියට ශර කු උද්ශඝෝණඹක්
කශහ ඳහය වරහ, ඳහය භළද ශං ශගනළිය්  ඵ්  උඹහශගන ගශම්
ඔක්ශක භ නළත ඳහර ඉල්රන්න ඳටන් ග් තහ භභ අශප්
ඇභතිපතුභහට කථහ කය ිය හ, ශභශවභ රලසනඹක් තිපශඵනහඹ
ියඹහ ඇභතිපතුභහ ිය හ, ඒ උදියඹ එක්කශගන එන්න ියඹහ භභ
ඒ අඹ එක්කශගන ගිඹහ එතුභහ ශඵ ශව භ ංශ ීන පුද්ගරශඹක්
භශ අදව භභ එතුභහට ඉදිරිඳ්  කයමින් ිය හ, "ශම් දුසකය
ගම්භහන ඔක්ශකෝශ භ දරුශෝ එන්න තිපශඵන ඳහර ශම්ක ඒ
ශග ල්ශරෝ ශ් රුම් ග් ශ්  නළවළ ශද්ලඳහරකශඹක් පිටුඳ
ඉරහ ශම් ංකල්ඳඹ ශව  නළවළ ියඹරහ ියඹපු ියහ ඒ උගුශල්
ශම් මිියසසු ළටිරහ තිපශඵන්ශන් එභ ියහ ශම් ඳහර නළත යක්
රඵහ ශදන්න" ියඹහ එතුභහ ශඵ ශව භ ියවතභහනී නළත යක්
ඒ ඳහර රඵහ දුන්නහ ශ දි ත්  ඳහරක එශවභ ගළටලුක්
ආහ ඒ ඳහර තිපශඹනහ නමු්  ඒ ඳහර අලය නළවළ ියඹහ
ආඳහු ිය හ භශ ආනශේ  ශදඳළ් තටභ උද්ශඝෝණ ආහ
එක උද්ශඝෝණඹක් ආහ ඳහර ඕනෆ ියඹහ අශනක්
උද්ශඝෝණඹ ආශ ඳහර එඳහ ියඹහ එහිදි්  භභ ගරු ඇභතිපතුභහ
එක්ක ම්ඵන්ධ ශරහ එතුභහට කරුණු ඉදිරිඳ්  කය දළන්
අලුශතන් ඉසශකෝරඹක් වදනහ රඵන භහශේ  ඒ ඉසශකෝරඹ
ියතත කයනහ ගළටලුක් තිපබුණහ නම් අශප් යජඹ ඒ ගළටලු
ියන්න කටයුතු කය තිපශඵනහ කරහන අලු්  ඉඩභක්
අයශගන අද ශදභ පිශඹෝ එකතු කය ශගන අපි න රහථමික
ඳහරක් වදනහ
භහ ශ තිපශඵනහ, මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, 2011,
2012 ව 2013 ඳශමුන ඳන්තිපඹට ශියශඹෝ ඇතුශ්  වුණු
ඳහල්ර ියසතය 2011 අවුරුද්ශද් භන්පුය භවහ ියදයහරශේ 
දරුශෝ දව ශදනහයි හිටිශේ  අශප් ඇභතිපතුභහශ ද්ියතීයික ඳහල්
ංකල්ඳඹ ියහ ශම් අවුරුද්ශද් දරුශෝ 28 ශදශනක් ඒ ඳහරට
ඇතුශ්  කශහ ගශම් ඳහශල් අඩු ඳහඩු සිඹල්රභ වදරහ දුන්නහ
භන්පුය භවහ ියදයහරඹට ගශම් සිඹලුභ දරුන් ඇතුශ්  කශහ ඒ
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හශ භ ව යංගර ියදයහරශේ  ඳශමුන ඳන්තිපඹට 2011 ර්ශේ 
දරුන් තුන් ශදනහයි හිටිශේ  ශම් අවුරුද්ශද් 85 ශදශනක් ඇතුශ් 
කශහ ව යංගර ියදයහරඹ ියඹන්ශන් දුසකය ඳහරක් ඒ හශ භ
ශ ළල්කඳුය ඳහශල් ඳශමුන ඳන්තිපඹට ශභයි 20 ශදනහයි
හිටිශේ  ශම් තහශ ඳශමුන ඳන්තිපඹට දරුශෝ 32 ශදශනක්
ඇතුශ්  වුණහ කුකුශශේගභ ියදයහරඹ ියඹහ දරුශෝ තුන් ශදශනක්
හිටපු ඉසශකෝශරට ශම් තහශ 17 ශදශනක් ඇතුශ්  වුණහ ඒ
හශ භ කරහශන් ශකෝපි කෆල්ර ඳහර වපු ඉසශකෝරඹක්
අශප් ජහනක ඵණ්ඩහය භන්්රීතුභහ එදහ ඵයගමු ඳශහශ් 
ආණ්ඩුකහයයඹහ ලශඹන් සිටි කහරශේ  භහ එතුභහ්  භ ගිහින්
වපු ඳහශල් දරුශෝ තුන් ශදශනක් එක්කහසු කයරහ ගුරුරු
ශදශදශනක් ීනරහ ඳහරක් ියතත කශහ භශ
භළතිපයණ
ශක ට්ාහශේ  කන්දක් උඩ ඉවශභ තිපශඵන ඳහර ඒ ඳහරට
දරුශෝ 11 ශදශනක් ශම් අවුරුද්ශද් ඇතුශ්  වුණහ දළන් දරුශෝ
22 ශදශනක් සිටිනහ ඒ ියධිඹට ළහී ඹන ඳහල් ගණනහක් අපි
ඇරිඹහ ඊශ ට තඳසය කන්ද ියදයහරඹ ියඹහ ියදයහරඹක් තිපබුණහ
ශම් ියදයහරඹට සිංවර එක දරුහයි හිටිශේ  ගරු ඇභතිපතුභිය,
ශම්ක කරහන නගයශේ  තිපබුණු ඉසශකෝරඹක් දරුශෝ 12
ශදනහයි ඉසශකෝරඹටභ ඇතුශ්  කය හිටිශේ  භභ ඉසශකෝරශේ 
නභ ශනස කශහ කරහන යහජකීඹ ියදයහරඹ ියඹහ නභ තළබුහ
ඒ ඉසශකෝරඹට අලය රුපිඹල් රක් 20ක ියතය ම්ඳ්  රඵහ
දුන්නහ ශම් තහශ ශභයි 138 ශදශනක් ඳශමුන ඳන්තිපඹට
ඇතුශ්  කයරහ දළන් 168 ශදශනක් ඒ ඉසශකෝරශේ  ඉන්නහ
රුපිඹල් ඳනස තුන් රක්ඹක් ීනරහ ශග ඩනළඟිල්රක් වදරහ
තිපශඵනහ ඒක භළයි භහශේ  ියතත කයනහ ශම් යජශඹන්
ඳහල්රට උද කශශේ නළවළ ියඹහ කහට්  ියඹන්න ඵළවළ
භශ ආනඹ වහ අගර් ත ආනඹ ඹහඵද ශක ශඵෆ ඳහර
ියඹහ ඉසශකෝරඹක් තිපශඵනහ ඳසු ගිඹ අවුරුද්ශද් ශම් ියදයහරශේ 
දරුශෝ ඳස ශදශනක් හිටිඹහ ඒ ඳස ශදනහ සිටින ියට භහ
ඉසශකෝරඹට ගිහින් ඇහුහ, රඵන 2013 අවුරුද්දට ඳශමුන
ඳන්තිපඹට දරුශෝ කී ශදශනක් ඇතුශ්  කයනහද ියඹහ ගශම්භ
ඉන්ශන් වතය ශදනහයි ඒ වතය ශදනහභ ඇතුශ්  කයනහ;
ඉසශකෝශල් වදරහ ශදන්න ිය හ ඉසශකෝශරට තීන්ත ගහරහ,
දළල් ගවරහ, ළසිියබඳ ඳද්ධතිපඹක් වදරහ ීනරහ දරුශෝ වතය
ශදශනක් ශම් ඉසශකෝරශේ  ඳශමුන ඳන්තිපඹට ගන්න රුපිඹල්
රක් 7කට ඩහ ළ ම ියඹදභක් කශහ මරහනහරඪ ගරු
භන්්රීතුභිය, ියඹන්න කනගහටුයි ඒ ඉසශකෝරඹ වළදුහට ඳසු
හිටපු ඳස ශදනහ්  ජනහරි භහශේ  අයින් කය ශගන ගිඹහ
භහ ගිඹ භහශේ  14 ළියදහ ඒ ඉසශකෝරඹට ගිඹහ ගිහිල්රහ
ගශම් ඔක්ශක භ අඹ එකතු කයරහ ඇහුහ, "යජශේ  ල්යට රක්
ගණනක් ීනරහ වදපු ඉසශකෝරඹ ළශවන ියධිඹට කවුද ශම් දරුශෝ
ටික ශගියච්ශච් ියඹරහ " ශම්හ අද ශම් ශඹෝජනහ ශගශනන
කට්ටිඹශ ළඩ යට වළභ තළනභ ශඳ් ම් ගළහුහ, "ඉසශකෝරඹ
යජශඹන් ළහුහ" ියඹරහ ඒ ඉසශකෝරඹ අපි ළහුශ නළවළ ඒ
ඉසශකෝරඹට අපි අලය කයන ම්ඳ්  දුන්නහ භහ මුළු ගශම්භ
කට්ටිඹ එකතු කයරහ ශම් ගළන දළනු්  කශහ දරුශෝ වඹ
ශදශනකු ශගනළල්රහ ඊට ඳහු ළිය සුභහනශේ  භහ ආඳසු
ඉසශකෝරඹ ියතත කශහ, ගරු ඇභතිපතුභිය රුපිඹල් රක් වත
වභහයක් ීනරහ වදපු ඉසශකෝරඹ වන්න කවුද කටයුතු කශශේ?
ගශම් මිියසුන්ට ියබීජ දහරහ, ''ඔන්න ආණ්ඩුශන් ඉසශකෝර
වනහ''
ියඹනහ ශම්ක තභයි අලු්  ක්රභඹ කයන්න
ශභ කක්්  නළ් නම් ඉන්න ශභයි ටික අයින් කයරහ වරි,
''ඉසශකෝරඹ වනහ'' ියඹනහ භහ අතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහට් 
ශම් කහයණඹ ිය හ රුපිඹල් රක් ඳවක් ීනරහ ඒ ඉසශකෝරඹ
වදරහ, ත රුපිඹල් රක් ශදකක් ීනරහ ළසිියබඳ ඳද්ධතිපඹකු් 
වදරහ අලය කයන ම්ඳ්  රඵහ දුන්නහ
ගරු ඇභතිපතුභහට ශඵ ශව භ ශව  ංකල්ඳඹක් තභයි
තිපශඵන්ශන් ගශම් දරුශකුට ශම් යශට් ඉවශභ තළනකට ඹන්න
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තභයි අඳ ශම් ද්ියතීයික ඳහල් දහව වදන්ශන් ඒ ද්ියතීයික ඳහල්
දහව්  එක්ක, රහථමික ඳහල් ඳන්දහවක් වදන ශක ට අට
ඳහල්ර සිටින දරුන්ශ අඩු කරභක් ශනහ භහ ශ ශත යතුරු
තිපශඵනහ කරහන ශක ට්ාහශේ  ඳහල්ර 2005 ර්ශේ 
දරුන් 10,099ක් හිටිඹහ 2012 න ශක ට ඉන්ශන් දරුන්
8,875යි ශම් අවුරුදු වත තුශ කරහන ශක ට්ාහශේ  ඳහල්ර
ියතයක් දරුන් 1,224 ශදශනක් අඩු ශරහ තිපශඵනහ ගරු
ඇභතිපතුභිය, ඳහල්ර ඉන්න දරුන් රභහණඹ අඩු ශනහ
ඒකට ඔඵතුභහට්  භට්  කයන්න ශදඹක් නළවළ ශභ කද, ඒ
ියහ නගයඵද ඳහල්රට දරුශෝ ළ ම ශනහ

මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු භන්්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ත ියනහ මඹයි තිපශඵන්ශන්

ගරු ජානක ලක්කුඹුර මශතා

(ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

අශප් ගරු ඇභතිපතුභහට ශම් ඔක්ශකෝටභ උ් තය ශදන්න
තිපශඵන ියහ භහ ළ ම ශරහ කථහ කයන්න ඵරහශඳ ශය ් තු
ශන්ශන් නළවළ ඔඵතුභහශ
ශද්ලඳහරනඹ ගළන තීන්දුක්
අයශගන ශන ශයි, ඔඵතුභහ ශම් කටයුතු කයන්ශන් ශම් යශට්
අනහගතඹ ඵහය ගන්න ඉන්න දරුන් ශනුශන්, අශප් අතිපගරු
ජනහධිඳතිපතුභහශ ඒ ළඩ පිබඳශශ්  එක්ක කටයුතු කයන්නට
ඔඵතුභහට ලක්තිපඹ, වධර්ඹඹ රළශේහ ියඹරහ රහර්ථනහ කයමින්
භහ ියවඬ නහ සතුතිපයි

මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අරුන්දික රනහන්දු භවතහ - නළත
[අ බහ 6 04]

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා (අධයාඳන අමාතයතුමා
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - கல்ற அகச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, අද ජනතහ ියමුක්තිප ශඳයමුශණ්
ියිනත ශවේය්  භන්්රීතුභහ අධයහඳනඹ ම්ඵන්ධශඹන්  ප කල්
තළබීශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  කශ්  එතුභහ ශම් අසථහශ බහශ
නළවළ එතුභහ ශම් අසථහශ බහශ නළත් , අධයහඳනඹ
පිබඳඵ ියඳක්ඹට ියඹන්න තිපශඵන සිඹලුභ ශද් ියඹන්න ඉඩ
වළයරහ, අඳ ියවඬභ එතුභන්රහට අසථහ රඵහ දුන්නහ නමු් 
ඒහට උ් තය ශදනශක ට දරුන්ට ආදයඹ කයන ියසිභ
ශකශනකු ියඳක්ශේ  ශන සිටීභ පිබඳඵ භහ කනගහටු ශනහ
ඳසු ගිඹ කහර ඳරිච්ශේදඹ තුශ, ියඳක්ශේ  භන්්රීරුන් කයපු
කථහ අතරින් ගරු ශඹෝගයහජන් භන්්රීතුභහ් , යිය කරුණහනහඹක
භන්්රීතුභහ් , අින්  කුභහය භන්්රීතුභහ්  තභයි -අඳ පිබඳ ග් ත් ,
ශන ග් ත් - අධයහඳනඹ පිබඳඵ හධනීඹ  ප කරුණු යහශිඹක්
ඉදිරිඳ්  කශශේ මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඔඵතුභහ ශම් යශට්
ද්රියඩ ජහතිපකඹකු ශර ියලසියදයහර අධයහඳනඹ රඵහ,
ඉංිනශන්රුකු ියධිඹට, අධයහඳනඹට ගළශශඳන ආකහයඹට
ඳහර්යටශම්න්තු තුශ වළසිරීශම් ආදර්ලඹ ශදන්න පුළුන්කභ
තිපශඵන බුද්ධිභ්  භන්්රීයශඹකු ියහයි එශේ කථහ කයන්න
ඔඵතුභහට පුළුන්කභ රළබුශණ් ඒ ගළන ඔඵතුභහට උගන්පු
ගුරුරුන්ට සතුතිපන්ත ශ හ ියඹරහ භහ ියඹන්න කළභළතිපයි
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ඳහර්යටශම්න්තු

[ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ]

අපි ියදවස අධයහඳනශේ  දරුශෝ සී ඩේයට ඩේයට
කන්නන්ගය භළතිපතුභහ රංකහශ රථභ අධයහඳන ඇභතිපතුභහ
ලශඹන් ියදවස අධයහඳනඹ වඳුන්හ ශදන අසථහශ ඳළසුශ ,
"යරහද ර්  සුළු පිරිකට සීභහ ශරහ තිපශඵන අධයහඳනඹ
දුප්ඳතුන්ශ ියතය උරුභඹක් ඵට ඳ්  කයන ඵ"යි උඳතිපන් ඉඩ
කඩම්, ඹහන හවන, වයකහ ඵහන අහිමි ඳයම්ඳයහර දරුන්ට,
නළ් නම් රහ ධනඹ අහිමි අඹට රහංකීඹ භහජ ක්රභඹ තුශ
ශදභවුපිඹන්ට ඵයක් ශන්ශන් නළතිප ශදඳයින් නළඟී සිටින්නට
ලක්තිපඹ රඵහ ශදන්නට් , ඵහුියධ කුරතහ වහ ියර්භහණහ් භක
වළියඹහ හිත ් පුරුඹන් පිරික් භහජඹට දහඹහද ියරීභ් 
අයමුණු කයශගන තභයි භධය ියදයහර ංකල්ඳඹ එතුභහ වඳුන්හ
දුන්ශන්
ඒ අනු භධය ියදයහර ංකල්ඳඹ වහ භවහ ියදයහර වයවහ ිමහි
වුණු ඳයම්ඳයහ තභයි අද දිනශේ  ියියධ ක්ශේත්රර ශ්රී රහංකීඹ
ආර්ථිකශේ  ඉවශ තළන්රට ඳළමිණ සිටින්ශන් ඒ්  අහනහකට
හශ , ඒ ශන කයන අසථහශ ීන එකට තිපබුණු යහජය
භන්ත්රණ බහ් , එකට තිපබුණු භහධයඹ්  එශ එශහ
කන්නන්ගය භළතිපතුභහට ඳවය දුන්නහ එතුභහට ඳවය ශදමින් ඒ
අසථහශ ිය ශ , ''එතුභහ ශභෝඩශඹක්, එතුභහ ශග ඩශඹක්''
ියඹරහයි එතුභහට ''ශග ඩශඹක්'' ිය ශ , එතුභහ කළුතය
දිසත්රික්කශේ  ඉ් තෆඳහන ියඹන ගශම් උඳන් ියහ ශභෝඩශඹක්
ිය ශ , රංකහශ
ඈත එපිට ගම්භහනර දරුන්ට් 
අධයහඳනශඹන් ඉවශට නඟින්න අසථහ රඵහ ශදන්න උ් හව
දළරීභ ශභෝඩ රඹ් නඹක් ශර ළරක ියහ ියශලේශඹන්භ
ඳශමුන අධයහඳන ඇභතිපයඹහ  ප ඒ ඇභතිපතුභහට ඉංරීසි භහධයඹ
ියසින් එල්ර කයපු රවහයඹ තයම් රවහයඹකට ශන ශකශනක්
මුහුණ ීනරහ තිපබුශණ් නළවළ එතුභහ ියදවස අධයහඳන ඳනත ශගන
ඒශභන් ඳසු, එහි රතිපපරඹක් ශර, භළතිපයණඹට ඉදිරිඳ්  වුණු
අසථහශ ඒ භළතිපයණශඹන් ඳයහජඹට ඳ්  වුණහ ඳයහජඹට
ඳසශේ ජීියතශේ  අහන බහගශේ ීන ඉතහභ දුුඃතත ත් ් ඹකට ඳ් 
ශරහ, ජී්  සිටින ශතක් ජීියතඹ ශගකරභ වහ භකට
රුපිඹල් 500ක ීනභනහකු් , රුපිඹල් රක්ඹක රදහනඹකු්  ශම්
ගරු බහ භඟින් රඵහ ගන්න එතුභහට සිද්ධ වුණහ
ඊට කයටන් බ්රිතහනය ඹට්  ියිනත යුගශේ ීන, අතිපභව්  ඵහුතය
සිංවර ශඵෞද්ධ පිරිකට මිනහරී අධයහඳනඹ ක්රභඹ ඹටශ්  සිද්ධ
ශච්ච අහධහයණඹ නළතිප ියරීභ වහ යුග ශභශවයක් ඉසට කශ
යුග පුරුඹහ වුශණ් ශ්රීභ්  අනගහරික ධර්භඳහර භළතිපතුභහයි එතුභහ,
ශවන්රි ඔල්කට් භළතිපතුභහ, මිශගට්ටු් ශ්  ගුණහනන්ද
වහමුදුරුශෝ, හික්කඩුශ ශ්රී සුභංගර වහමුදුරුශෝ භ එකතු
ශරහ ියලහර අභිශඹෝගරට මුහුණ ශදමින්, තභන්ශ ශඳෞද්ගයටක
ඉඩකඩම්, ශද්ශඳ ශ ඇතුළු සිඹලුභ ශඳෞද්ගයටක ධනඹ ඳරිතයහග
කයරහ ආනන්දඹ, ධර්භයහජඹ, ගහල්ශල් භහින්දඹ ළිය ඳහල්
පිහිටුමින් රංකහශ උඳනඳන් දරුන්ට අධයහඳනඹ රඵන්න
ඳහල් 122ක් හදන්න ශශවසුණහ එතුභහ තයම් ඵයඳතශ ශර
ියශ චනඹට, ියචහයඹට වහ ියර්දඹ රවහයඹට රක් වුණු ජන
නහඹකශඹක් අශප් භෆත ඉතිපවහඹ තුශ නළවළ ශඵ ශවෝ ශද් දයහ
ගළනීශම් අසීමිත ලක්තිපඹක් තිපබ එතුභහ ඳහල් 122ක් වදරහ ඒ
කර්තයඹ කය ශගන ඹන කහරශේ ීන එතුභහට ිය ශ ,
''මුට්ටකහසිකහයශඹක්, ශව ශයක්'' ියඹරහ ඒ අසථහශ , ඵළරිභ
තළන එතුභහ තීන්දුක් ග් තහ, ශම් යට දහරහ ඹන්න එතුභහ
ඉන්දිඹහට ගිහිල්රහ, බුද්ධගඹහ ශග ඩන රහ ඒ ජහතිපක ළඩ
පිබඳශශ ඉන්දිඹහ තුශ ක්රිඹහ් භක කයමින් ලහියක ශභශවයක
ශඹදුණහ එක අසථහක එතුභහ අ්  අකුරින් යටඹරහ වන්
කයරහ තිපබුණහ, "භභ මිඹ ගිඹ ඳසු ඵළරි ශරහ්  රංකහ ඳළ් තට
හි්  වයන්න එඳහ" ියඹරහ ඒ භශ මිියශේ  හි්  රංකහ
ඳළ් තට වයන්න එඳහ ියඹරහ තභයි ඳහල් 122ක් වදරහ
අධයහඳනඹට ශේඹ කශ අනගහරික ධර්භඳහර භළතිපතුභහ ිය ශ
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ශරෝකශේ  රථභ අග්රහභහතයතුමිඹ  ප සිරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹක
භළතිපියඹ තභයි ඳහල් යජඹට ඳයහ ග් ශ්  ඒ ඳයහ ගන්න
අසථහශ ීන ශභශවභ ශන ශයි ියශයෝධඹ තිපබුශණ් ඳහල් වරහ,
ඳහල් ඇතුශට ශදභවුපිශඹෝ ඇියල්රහ, ඳහශල් ළඩ කටයුතු
නතය කයරහ, ශදභවුපිශඹෝ ඳල්යටශේ  මිදුශල් -ඳහර තිපශඵන තළනඋඹරහ, පිවරහ, කන්න ීනරහ, ඳහල් භහ ගණන් වරහ තභයි
උද්ශඝෝණඹ කශශේ ඳහල් ඳයහ ගළනීශම් සිද්ධිශඹන් ඳසශේ ඒ
ආණ්ඩු නළත ඵරඹට ආශ නළවළ ගම් භට්ටභට, ිමම් භට්ටභට
ගශම් හභහනය ජනඹහට ඕනෆභ ශනක් කයන්න ඹනහ නම්, ඒ
ශනට එශ එශහ ඳවය ීනභ අශප් යට තුශ ඉතිපවහඹ පුයහභ
ක්රිඹහ් භක ශරහ තිපශඵනහඹ ියඹන එක අශප් ඉතිපවහශේ 
හක්ෂියටන් ඳළවළදියට ශනහ
අතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ ශම් යට ියදවස කය ග් තහට ඳසු,
ආඳසට ගිට යට නළත ශග ඩනළඟීභ වහ් , ශම් යශට් ම්ඳ් 
වහ මිියසසු භත ළ ම ියලසහඹ තිපඹරහ යට ආසිඹහශ ආලසචර්ඹඹ
ඵට ඳ්  ියරීභ වහ් , දළනුභ ශක්න්ද්රීඹ ංර්ධන අයමුණ
හක්හ්  කය ගළනීභ වහ් , අධයහඳනශේ  දළළන්ත  ප ශනක්
ියරීභ වහ් , හභහනය ගශම් ජනතහශ
දරුහශ
අධයහඳනශේ  ඇ් ත වළයවුම් රක්යඹක් ියර්භහණඹ ියරීභ
වහ්  ජහතිපක ළඩ පිබඳශශක් ක්රිඹහ් භක ියරීශම් ගකීභ අඳට
බහය දුන්නහ
එහිීන භහින්ශදෝදඹ තහක්ණික ියදයහගහය හිත ඳහල්
1,000ක් රතිපියර්භහණඹ ියරීභ් , ඒ භත ඳදනම්  ප ශඳෝෂිත ඳහල්
5,000ක් ශභහ මිතුරු රශ ලඹක් හිත ඳහල් ශර ශග ඩ
නළංකරභ්  2012 සිට 2016 දක්හ ආයම්බ ශරහ තිපශඵනහ ඒ
අතය කහර ඳරිච්ශේදඹ තුශීන ියියධ රලසන, අර්බුද, ශචෝදනහ, ඇතළම්
ියට අභූත ශචෝදනහ යහශිඹක් රළශඵන්න පුළුන් නමු්  අපි ියදවස
අධයහඳනශේ  දරුශෝ ශර වතදඹ හක්ෂිඹට එක ් , අංක් 
ියදවස අධයහඳනඹ සුයක්ෂිත ශක ට ශඳෝණඹ ියරීභ වහ
දිියහිමිශඹන් කළඳ ශරහ සිටින ඵ ශම් ගරු බහශ ීන භහ භතක්
කයන්න කළභළතිපයි ඉතිපවහශේ ීන්  ශන වුණු ළඩ පිබඳශශක්
ක්රිඹහ් භක න ශම් අසථහශ ීන ියඳක්ශේ  ියියධ ශද්ලඳහරන
අයමුණු තිපශඵන ඇතළම් අඹශගන් ශභළිය රවහයඹක් එල්ර
න්ශන් ඇයි ියඹන එක භහ ඔඵතුභහට ඳළවළදියට කයන්න
කළභළතිපයි
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, එකක් තභයි, ඇතිප වළිය
අඹශ
දරුශ ් , නළතිප ඵළරි අඹශ
දරුශ ්  ියඹන
ශදශග ල්ශරෝභ ශදභවුපිඹන්ශ
දරුශෝ ඔවුන් ජහතිපශේ 
ම්ඳතක් ඒ දරුන්ශගන් රක් තුනක්, තුනවභහයක් ර්ඹකට
ඳශමු ශරේණිඹට ඇතුළු නහ ඒ ඇතුළු න දරුන්ශගන් ඉතහ
ියලහර රභහණඹක් 1 සිට 5 ශරේණිඹ දක්හ රහථමික අධයහඳනඹ
හර්ථක ියභ කයනහ භවය ශරහට ගුණහ් භක ලශඹන්
ඹම් ඹම් රලසන තිපශඵන්න පුළුන් නමු්  ඉන්දිඹහ,
ඵං රහශද්ලඹ,
ඳහියසතහනඹ,
ශන්ඳහරඹ,
බතහනඹ,
ඇෂසගියසථහනඹ ළිය යටල් භ හශප්ක් ළඳීශම්ීන අශප්
රහථමික අධයහඳනඹ තිපශඵන්ශන් ශරෝකශේ  ඉතහභ ඉවශ
භට්ටභක ඒ්  ද්ියතීයික අධයහඳන රඵරහ අ ශඳ  (හභහනය
ශඳශ) ියබහගඹ න ියට රක් ගණනක් භහජගත ශනහ
එතළියන් එවහට අධයහඳනඹක් රඵන්ශන් නළවළ සිඹඹට 60ක්,
65ක් ඳභණයි උස ශඳශ අධයහඳනඹ රඵන්න ඉදිරිඳ්  ශන්ශන්
ඔවුන් 12, 13 ශරේණිරීන අධයහඳනඹ රඵරහ, උස ශඳශ
ියබහගඹට ශඳනී සිටීශභන් ඳසශේ අපි ියලසියදයහරට ඇතුළු කය
ගන්ශන් 20,000ක්, 25,000ක් ඳභණයි උස ශඳශ ියබහගඹ
ියලසියදයහරඹට දරුන් ඇතුළු කය ගළනීශම් ියබහගඹක් ශන ශයි
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඔඵතුභහ්  දන්නහ, අශප්
ගජීනය ඇභතිපතුභහ්  දන්නහ ඒ කහරශේ  ියලසියදයහරඹට ඇතුළු
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කය ග් ශ්  University Entrance Exam ියඹරහ ශනභ
ියබහගඹක් ඳ් රහ ඵ උස ශඳශ ියබහගඹ තිපශඵන්ශන්
ියලසියදයහරඹට ශභයින් ඇතුශ්  කය ගන්න ශන ශයි
දරුශකුශ ඳශමු ළිය ශරේණිශේ  සිට ආයම්බ න අධයහඳනඹ
හභහනය ශඳශ, උස ශඳශ දක්හ ගිහින් ඒ දක්හ රඵහ ග් ත
හධන භට්ටභ ියර්ණඹ ියරීශම් ියබහගඹක් තභයි අ ශඳ  (උස
ශඳශ) ඳරීක්ණඹ එහිීන ත රක් ගණනක් භහජගත ශනහ,
ියලසියදයහර රශ ලඹ ශවෝ ඉවශ අධයහඳනඹ ශන රඵහ දළන් ෆභ
ර්ඹකීනභ රක් තුනක්, තුනවභහයක් අධයහඳන ඳද්ධතිපඹට
ඇතුළු න ශක ට, එයින් 25,000ක් ඳභණ ියලසියදයහර රශ ලඹ
රඵන ශක ට, ර් ගණනක් ශම් අධයහඳන කඩ ඉශම් ගිහිල්රහ
ෆභ ර්ඹකීනභ රක් තුනක් ඳභණ දරුශෝ ියසි දක්තහ,
කුරතහ වහ ියර්භහණහ් භක වළියඹහන් අ් ඳ්  කය ශන ශගන
ියබහග ශක්න්ද්රීඹ අධයහඳන ක්රභඹ ියසින් අතය භං කයනහ ඒ
දරුන්ට එශේ ශරහ තිපශඵන්ශන් අශප් අධයහඳනශේ  ම්ඳ්  ශඵීන
ඹෆශම් ියභතහ ියහ ියඹරහ අපි ඳළවළදියට ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශීන
ශ් රුම් ශේරුම් කය ග් තහ භක්ියහදඹ්  උස ශඳශ වදහයන
දරුන්ශගන් සිඹඹට 21ක් ඳභණයි ියදයහ ව ගණිත අංලශඹන්
අධයහඳනඹ රඵන්ශන් ඈත එපිට ගම්භහනර ඳහල්ර ියදයහගහය
නළවළ ියදයහ ගුරුරු නළවළ ියදයහ ගුරුයඹහ අපි ඒ රශද්ලඹට
ඹළ ්  ියියධ ශවේතන් වදහ ශගන -ඉසය කහරශේ - නගයඹට භහරු
ශනහ ඒ ියහ 1AB එකභ ඳහරක්්  නළතිප රහශද්ීයඹ ශල්කම්
ශක ට්ාහ 72ක් තිපශඵනහ
තමුන්නහන්ශේ ිය හ වරි ඵයගමු ඳශහශ්  ශදභශ
භහධයශඹන් උස ශඳශ ියදයහ අංලශඹන් අධයහඳනඹ රඵන්න
එකභ ඳහරක්්  තිපබුශණ් නළවළ මුසයටම් රශද්ලර්  එශවභයි
ශම් ියහ සිඹඹට 21ක දරුන් රභහණඹකටයි ියදයහ, ගණිත
අංලශඹන්
අධයහඳනඹ
රඵහ
දුන්ශන්
වදයරුන්,
ඉංිනශන්රුන්, ගණිතඥඹන්, ියදයහඥඹන්, ඳර්ශේ කඹන්, න
ියඳළයුම්කරුන් ියඹන ියදයහ් භක චින්තනඹක් හිත අඹ ිමහි
කයන්න දරුන්ශගන් සිඹඹට 21කටයි අධයහඳනඹ රඵහ දුන්ශන්
ශරෝකශේ  යක්හ අසථහ ඵහුර ශර තිපශඵන්ශන්;
ජීශනෝඳහඹ ළ මඹ තිපශඵන්ශන්; යක්හ ඉල්රහ සිටින අඹ
ශන ශයි, යක්හ රඵහ ශදන අඹ ිමහි කයන්ශන් හණිජ අංලශඹන්
ඒ අඹ යහඹකඹන් ශර වඳුන්නහ අදහනභකට මුහුණ
ශදමින්, ඹම් ඹම් තීන්දු තීයණ අයශගන ත රක් ගණන් පිරිකට
කර්භහන්තලහරහ, යහඳහය, ශන්  ඳරිර ඹනහදිඹ තුබඳන් රැියඹහ
අසථහ ජියත කයනහ ඒ ක්ශේත්රඹ ශගෝග්ඹකයණඹ ඹටශ් 
දිශනන් දින ළශඩනහ
ඵළංකු, යක්ණඹ, රහවනඹ, ගඵඩහකයණඹ, න්ියශ දනඹ,
ංචහයක, අශරියකයණඹ, කශභනහකයණ ක්ශේත්ර ඒ ඹටතට
ළශටනහ වළඵළයි අධයහඳනඹ රඵන්ශන් දරුන්ශගන් සිඹඹට
27යි හණිජ ියදයහගහය නළවළ ගණකහධිකයණ ගුරුයශඹක් නළවළ
ආර්ථික ියදයහට ගුරුයශඹක් ඈත ඳශහ් රට ශදන්න ඵළවළ
උඳහධිධහරි ගුරුයඹහ දළම්භ්  ටික දියන් ආඳහු භහරු
වදහශගන එනහ ඒ ියහ සිඹඹට 27යි හණිජ අංලශඹන්
අධයහඳනඹ රඵන්ශන්
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මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, අශප් වභ්රීඳහර සිරිශේන
ඇභතිපතුභහ ියදවස ශෞඛ්යඹට ශවද, ශවදිඹන් ඵහ ගන්න
අශඳ  උස ශඳශ භ්  අඹ ශ හ ශවද, ශවදි ත් තිපඹ වහ,
ඈත එපිට දිසත්රික්කර උස ශඳශ ියදයහ අංලශඹන් භ්  අඹ
අලය රභහණඹට ශ ඹහ ගන්නට ියසිශේ්  පුළුන්කභක්
තිපබුශණ් නළවළ භභ ශම් ඳහල් දවශේ ංකල්ඳඹ ඹටශ්  අතිපගරු
ජනහධිඳතිපතුභහ රමුඛ් කළිමනට් භණ්ඩරශේ  අනුභළතිපශඹන් ඉංරීසි
භහධය උඳහධිධහරීන් දවක් ශම් ඳහල්රට ඹන්න ඵහ ගන්න
උ් හවඹක් දළරුහ ඉංරීසි උඳහධිධහරීන් ශදසීඹවළට ශදශනකු
ඳ් කරම් ග් තහ අද ශන ශක ට ඳ් කරම් අයශගන ඳහල්රට
ගිහිල්රහ හර්තහ කයරහ තිපශඵන්ශන් අනතුන් ශදනයි ඉංරීසි
ගුරුරුන් ලශඹන් උඳහධිධහරීන් දවක් ඵහ ගන්න යජඹ
අනුභළතිපඹ ීනරහ ඒ අනු ශදසීඹ අනශදශනකු ඳ් කරම් යටපි අයශගන
තිපබුණ් , ජනහධිඳතිපතුභහ අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශේ  වන් කශ ඳරිදි
ඳහල් ඳහදක ඔවුන් ඵහ ගළනීභ ියහ - school-based
appointments ීනපු ියහ- අනතුන් ශදනහයි තභ ඳ් කරම් බහය
අයශගන තිපශඵන්ශන් ත නසිඹ ගණනකට ඉංරීසි ගුරු ඳ් කරම්
තිපශඵනහ වළඵළයි උඳහධිධහරින් නළවළ ඒ ියහ අපි ඉංරීසි බහහ
පිබඳඵ  මප්ශරෝභහධහරින් ඵහ ගළනීභ වහ කළිමනට්
භණ්ඩරශේ  ියශලේ අනුභළතිපඹක් රඵහ ගන්න කළිමනට් ඳත්රිකහක්
ඉදිරිඳ්  කයනහ
ඵරව් කහයශඹන් ගිහිල්රහ උද්ශඝෝණ
කශහඹ, පිකටිං කශහඹ ියඹරහ ඉංරීසි ගුරුයඹහ දහන්න
පුළුන්කභක් ඇ් ශ්  නළවළ ඒ අඹට, ඊට ඩහ ියියධ අසථහ
ශඳෞද්ගයටක අංලශේ  තිපශඵනහ නම් ඒ අඹ ගුරුරුන් ලශඹන්
එන්ශන් නළවළ
ශම් භහජශේ  රැියඹහ ියලහර රභහණඹක් තිපශඵන ියියධ ක්ශේත්ර
තිපශඵනහ ගුන් ියඹමුශෝ ඉන්නහ යහඹ ශක්න්ද්රීඹ
ංර්ධනඹක්, ගුන් ශක්න්ද්රීඹ ංර්ධනඹක්, ඵර ලක්තිප
ශක්න්ද්රීඹ ංර්ධනඹක්, හණිජ වහ ශශශ ශක්න්ද්රීඹ
ංර්ධනඹක් වහ අපි ගභන් කයනහ ශභළිය ංර්ධන
ඉරක්ක හක්හ්  ශන ශක ට, ආර්ථිකඹ රහයණඹ ශන ියට
දළනුභ ශක්න්ද්රීඹ ංර්ධනඹ තුබඳන් අලය දළනුම් ම්බහයඹ යශට්
දරුන්ට එකතු කයන්න ඕනෆ එශවභ එකතු කයන්න ඵළරිකරභ
ියහ ඳසු ගිඹ දලක තුන තුශ සිද්ධ වුශණ් ශභ කක්ද? ගරු
සුභන්තිපයන් භන්්රීතුභහට ියසි අයිතිපඹක් නළවළ, ඒ ගළන කථහ
කයන්න ශභ කද, ඳෆන, ඳළන්ර, ශඳ තඳත අතට ශදන්න ඕනෆ
තරුණඹන්ට ඹනයි්  කයරක් ශඵල්ශල් ගළට ගවරහ, මුහුදු
ශයශශන් තුශනන් ශදකක්, භව ශඳ ශශ ශන් තුශනන් එකක්
ලශඹන් ශනභ යටක් ශර කඩහ ගළනීභ වහ භයහ ශගන
භළශයන්න ියඹහ උගන්පු එක තභයි එතුභන්රහශ කහරශේ 
කශශේ

ගරු ම්දත්රීලරමයක්

(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்)

(An Hon. Member)

ඒ කහරශේ  දළන් ඕහ ිනනීහරට ගිහින් ියඹන්න

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

සිඹඹට 51ක් දරුන් උස ශඳශ කරහ අංලශඹන් අධයහඳනඹ
රඵනහ ඔවුන් ියඹඹන් ලශඹන් ශතෝයහ ගන්ශන් ශභ නහද?
සිංවර බහහ, ශඵෞද්ධ ංසකතතිපඹ, ශද්ලඳහරන ියදයහ ඒ සිඹඹට
51ක් ියඹන්ශන් බහගඹකට ළ ම පිරික් ියලසියදයහර ඳද්ධතිපඹ තුශ
කරහ උඳහධිධහරි ඳහාභහරහන් ළ ම ලශඹන් තිපබුණු ියහ
සිංවරයි, ශඵෞද්ධ ංසකතතිපඹයි, ශද්ලඳහරන ියදයහයි කයරහ,
කරහ උඳහධිධහරීන් ශත ග ලශඹන් ිමහි වුණහ ඒ අඹ ඉශගන ග් ත
ශද්ට රිරන රැියඹහක් තිපබුශණ් නළවළ තිපශඵන රැියඹහරට
අලය උගතුන් ිමහි වුශණ් නළවළ

එදහ
අපි
කුඩහ
කහරර
වදය
ියශලේඥඹන්,
ගණකහධිකහරිරුන්,
දිහඳතිපරුන්,
උඳදිහඳතිපරුන්,
ඉංිනශන්රුරුන් ලශඹන් ශම් යශට් ඳහරනඹට වවුල්කරුන්
ඵට ඳ්  වුණු ළ ම පිරික් ද්රියඩ ජහතිපකඹන් නමු්  රබහකයන්
ඇතුළු එල්ටීටීඊ එක තභන්ශ ර්ගඹට, තභන්ශ ර්ගශේ 
දරුන්ට කයපු ියනහලඹ මුදයටන් තක්ශේරු කයන්න ඵළවළ ඒ ඳසු
ඵෆභ ියහ අද භහින්ශදෝදඹ තහක්ණික ියදයහගහය හිත ඳහල්
දව ඹටශ්  ඒ රශද්ලර, උතුරු නළශ නහිය ඳශහශ්  වළශදන
ද්ියතීයික ඳහල් වහ උඳහධිධහරින් ශ ඹහ ගන්න ඵළවළ ඔවුන්

477

ඳහර්යටශම්න්තු

[ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ]

අවුරුදු 30ක් යුද්ධඹ කශහ ශභහ ශ ල්දහදුන් ශර යුද්ධඹට
ශභයින් ඵහ ග් තහ යුද්ධශේ ීන ඔවුන් නළතිප වුණහ ඒ රශද්ලර
රචණ්ඩ් ඹ ඇතිප වුණහ දකුශණ්්  ඒකභ සිද්ධ වුණහ, ඊට ශඳය
සිට 1971 කළරැල්රට, 1989 කළරැල්රට ශම් අධයහඳනඹ
ගඋ් තයකරුකු නහ ඇයි? අවුරුදු 20ක්, අවුරුදු 22ක්,
අවුරුදු 25ක්න ශක ට ඔවුන් ජීියතඹ ශග ඩ න න්න අශප්ක්හ
කයනහ තභන් රඵහ ග්  අධයහඳනඹට අනු යක්හක්
රළශඵන්ශන් නළවළ එභ ියහ ජීශනෝඳහඹඹක් රහ ගන්න ඵළවළ
ශගදයට ඵයක් ශරහ ත දුයට්  ඉන්න ඵළවළ එභ අසථහශ ීන ශම්
ශද්ලඳහරන නයහඹහදිශඹෝ ඇියල්රහ, ඔවුන් තුශ වයඹ ඳභණක්
ඇතිප කයරහ, වය ශද්ලඳහරනඹ තුශ දං ශග මඹ දක්හ ඔවුන්
අයශගන ගිඹහ

ගරු ම්දත්රීලරමයක්

(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்)

(An Hon. Member)

නයහඹහදිශඹෝ ශන ශයි ඹක්ශඹෝ

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

එභ අසථහශ ීන ඒ තරුණ තරුණිඹන්ශ හි් රට දුන්නු
අදවසරට අනු ඔවුන් ඳශමුශන් තභන් වළූර ළඩූ ශදභවුපිඹන්ට
වය කශහ; තභන්ට ඉගළන් ප ඳහරට, ගුරුරුන්ට වය කශහ
ඊට ඳසශේ භසත භහජඹටභ වය කයරහ හිනළශවන්න ඵළරි
පිරික් ඵට ඳ්  වුණහ හිනළශවන්ශන් නළතු ඔවුන් ඳබඳ ග් තහ
ඔවුන් භසත භහජශේ භ ඳහල් ටික ගිිය තළබුහ ඔවුන්
ියදුවල්ඳතිපශ ශගදයට ආහ, T56 එකක් අයශගන ඊට ඳසශේ
ියදුවල්ඳතිපතුභහට දණ ගවන්න ිය හ දණ ගවපු ියදුවල්ඳතිපට
ිය හ, "ඔළු ළ මයි තට්ටඹ ගහන්න ඕනෆ"යි ියඹරහ ඊට ඳසශේ
ියදුවල්ඳතිපතුභහ අයශගන ගිහින් ගශවේ ඵළන්දහ ගශවේ ඵළරහ
භළරුහ භයරහ දණිසට ඳවබඳන් මිියඹ අයශගන ගිහින් ශරන්න
ිය හ භනුසකභ දණිසශන් ඳවශට දළම්භහ ශම් යශට් දරුන්
ඳහයට ඇදරහ දළම්භහ ශම් ියබීජ තුශ ඳහර ශේයහ ගළනීභ වහ
ශදභවුපිඹන්ට ඳහල් තහප්ඳශේ  යටඹන්න සිද්ධ වුණහ, "ශභඹ ඔශේ
දරුහශ ඳහරයි" ියඹරහ ශම් අධයහඳනඹට අලය ශන
ශන ියරීභ ියහ උතුශර්් , දකුශණ්්  භසත භහජශේ  ියදවස
අධයහඳනශේ  දරුශෝ තභන් වළූර ළඩූ ශදභවුපිඹන්ට, උඳන් ිමභට
ආදයඹ කයන්ශන් නළතිප පිරික් ඵට ඳ්  වුණහ ඔවුන්ට ඳහරට
ගිිය තඵන්න පුළුන් නම්, කතෂි ශේහ භධයසථහනඹට ගිිය
තඵන්න පුළුන් නම්, තභන්ට ඉගළන් ප ගුරු වහමුදුරුන් භයන්න
පුළුන් නම්, තභන්ට ඉගළන් ප ියදුවල්ඳතිප වහමුදුරුන් භයන්න
පුළුන් නම්, ියදුවල්ඳතිප භයන්න පුළුන් නම් ඒ රඵහ දුන්නු
අධයහඳනශඹන් ඇතිප පරඹ කුභක්ද මරහනහරඪ ගරු
භන්්රීතුභිය?
දලක තුනක් අශප් යශට් ඉතිපවහඹ ශල්යටන් යට හ ශම් දලක
තුශන්භ අඳට ඇහුශණ් ඹකඩ ගළශටන අමිහිරි ලේදඹයි; අඳට
දළනුශණ් උණ්ඩශේ  අමිහිරි සුයි හිටපු ජනහධිඳතිප ශරේභදහ
භළතිපතුභහශ කහරශේ  තරුණ අවනඹ පිබඳඵ හර්තහක් කස
කයන්න ියඹරහ ිය හ ඒ හර්තහ කස ියරීභ බහය වුශණ්
භවහචහර්ඹ ජී එල් පීරිස භළතිපතුභහටයි ශම් කරුණු ියබහග කය ඵරහ
එතුභහ ිය හ, "ශම් තරුණඹන්ට වයඹ ීනරහ ශභශවභ කුරප්පු
කයන්න පුළුන්කභ රළබුශණ්, ශම් ියබහග ශක්න්ද්රීඹ අධයහඳන
ක්රභඹ ශනුට භහන හිතහදි දරුන් පිරික් වදන අධයහඳන
ක්රභඹක් කශශේ නළතිප ියහ"යි ියඹරහ එතුභන්රහභයි අද දශේ ශම්
ශඹෝජනහ ශගශනන්ශන්
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ශම් ත් ් ඹ ශව ඳින් ශ් රුම් ශගන, යහජය නහඹකඹහ ශර
අතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ තීන්දුක් ග් තහ, ශම් යශට් ශක ශම
නගයශේ , ගහල්ර නගයශේ , භහතය නගයශේ , කුරුණෆගර
නගයශේ , භවනුය නගයශේ , ඹහඳනඹ නගයශේ  ඹම් ියසි ඳහරක
ශභ නහ ශවෝ ඳවසුකභක් තිපශඵනහ නම්, එළිය ඳවසුකම්
හිත ෆභ රහශද්ීයඹ ශල්කම් ශක ට්ාහඹකභ අඩුභ ලශඹන්
ඳහල් තුන ඵළගින් ද්ියතීයික ඳහල් දවක් රතිපියර්භහණඹ කශ
යුතුයි ියඹරහ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, දළනට සිතිපඹම්ගතකයණඹ
කයරහ ශම් ඳහල් දවශන් ඳහල් 834ක් ශතෝයහ ශගන
තිපශඵනහඹ ියඹන කහයණඹ භභ ඔඵතුභහට වන් කයන්න ඕනෆ
එහි උතුරු නළශ නහිය්  හිත ශදභශ භහධය ඳහල් 206ක්
තිපශඵනහ ියදුයටඵර වහ ඵරලක්තිප ියශඹෝජය ඇභතිපතුභහ
ියශඹෝජනඹ කයන භළතිපයණ ශක ට්ාහඹ න ය් නපුය
දිසත්රික්කශේ  කරහන රශද්ලශේ  ශම් ද්ියතීයික ඳහර පිහිටුන
ියට ියදයහ අංලඹක් කදහ්  තිපබුශණ් නළතිප ඒ තුකශර් ජනතහට
ියදයහ අංලඹ හිත භහින්ශදෝදඹ තහක්ණික ියදයහගහයඹ්  ඉදි
නහ
ඊට ඳසශේ ය් නපුය දිසත්රික්කඹ අන් න ියට ඊට
ශභවහයින් තිපශඵන අියසහශ ල්ශල් තිපශඵන ද්රියඩ ඳහශල්
රහථමික අංලඹ අපි ඉ්  කශහ ඉ්  කයරහ ඊට ියට්ටු ් ශ් 
ශන ශක ටක් අයශගන රහථමිකඹ ඳශහ්  බහ ියසින් වදන
අතය, ද්ියතීයිකඹ අපි ංර්ධනඹ කයනහ වළඵළයි ශම් ද්රියඩ
ඳහල්රට ඩහ ශනස රතිපඳ් තිපඹක් මුසයටම් ජනතහ සිටින
රශද්ලර ශම් ළඩ පිබඳශශශේදි ඳහියච්චි කශහ
රහථමිකඹ ඉ්  කය ගළනීභට මුසයටම් රශද්ලර ශදභවුපිශඹෝ
ඇතුළු යහඳහරික රජහ එකතු ශරහ සකළභළ් ශතන් ඒ ඉඩම්
ල්යටරට ග් තහ භවය තළන්ර රහථමිකඹ ඔවුන්ශ
ල්යටයටන් වළදුහ ද්ියතීයිකඹ අඳට වදහ ශදන්න ිය හ
භභ උදහවයණඹක් ශර වන් කශශ ් , ඵණ්ඩහයගභ
භළතිපයණ ශක ට්ාහශේ  අටලුගභ ියඹරහ ගභක් තිපශඵනහ ඒ
ගශම් 26,000ක මුසයටම් ජනතහක් ජී්  නහ ඒ ගභට එක
ඳහරයි තිපශඵන්ශන් වළඵළයි කදහ්  ඒ 26,000න් ියසිභ මුසයටම්
ජහතිපකශඹක් ඒ ගශම් ඳහරට ගිහිල්රහ ඉශගන ශගන ියසි
දක
ියශලේඥ
වදයයශඹක්,
ඉන්ිනශන්රුශක්,
ගණකහධිකහරියශඹක් ශරහ නළවළ ඒ ියහ ඒ ඳශහශ්  ද්ියතීයික
ඳහර වදන ශක ට; ඒ ංකල්ඳඹ අයශගන එක්්  ජහතිපක
ඳක්ඹ, ශ්රී රංකහ ියදවස ඳක්ඹ ව තිපශඵන අශනක් ඳක්
ඔක්ශක ටභ අඹ්  මුසයටම් ජහතිපකශඹෝ එකතු ශරහ රුපිඹල්
ශකෝටි එක වභහයකට ඉඩභක් ල්යටරට ග් තහ භභ ඒ
රශද්ලඹට ගිඹ අසථහකීන ඒ රශද්ලශේ  අම්භරහ භට ිය 
ආකහයඹට තභන්ශ ියහවශේ ීන දභන ඉතහභ ටිනහ තළල්රක්
හශ ආබයණඹක්- ඒකට ශන චනඹක් ිය හ, භභ වරිඹට
දන්ශන් නළවළ [ඵහධහ ියරීභක්] "තහයටඹ" ියඹන ඒ ය් තයන්
ආබයණඹ්  ඒ ම්භහදභට දභහ අලය මුදල් සිඹල්ර එකතු කයරහ
තභයි ඒ මුසයටම් ජනතහ රුපිඹල් ශකෝටි එක වභහයකට ඉඩභක්
අයශගන ඒ ග්  ඉඩශම් රහථමිකඹ වළදුශ
ද්ියතීයික ඳහර
වළීනභ අපි ආයම්බ කශහ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඒ හශ භ ඳහරක්
ඳටන්
ග් තහ,
කුයටඹහපිටිඹ
භළතිපයණ
ශක ට්ාහශේ 
කළකුණශග ල්ශල්්  කළකුණශග ල්ශල්්  රහථමිකඹ ඉ් 
කයන්න, ශම් රශද්ලශේ  මුසයටම් යහඳහරික රජහ් , ශදභවුපිඹනු් 
එකතු ශරහ ඉඩභක් අයශගන රහථමිකඹ වළදුහ ද්ියතීයිකඹ
අශඳන් ඉල්රහ ග් තහ
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භහින්දහනන්ද අලු් ගභශ ඇභතිපතුභහ ියශඹෝජනඹ කයන
නහරපිටිඹ භළතිපයණ ශක ට්ාහශේ  මුසයටම්රුනු්  ඒ ක්රිඹහ
භහර්ගඹභ ක්රිඹහ් භක කශහ අශප් සිංවර දරුන් ඉශගන ගන්නහ
රහථමිකඹ ඉ්  කයන ශක ට භවය ඵංශක ශර ්  ශද්ලඳහරන
ඳක් ඒ දරුන්ශ අම්භරහ ඳහශර් බුදි කයද්දි, මුසයටම් ජනතහ
අලු්  ආදර්ලඹක් තභන්ශ දරුශෝ ශනුශන් යටට ශඳන්හ
දුන්නහඹ ියඹන එක භභ ශම් අසථහශ ීන භතක් කයන්න
කළභළතිපයි ඒ ඔවුන් ඒක ශ් රුම් ග්  ියහයි ශම් ියදවස
අධයහඳනශේ  ශනට කයන රවහයඹ එන්ශන් ශභ කද ියඹන එක
පිබඳඵ ඔවුන් දළන ග් තහ
ශම් ියසිශකු්  ශම් ඳහර්යටශම්න්තුශ කථහ කශශේ නළතිප;
භහධයඹ තුශ ්  ියසිභ රවහයඹක් එල්ර න්ශන් නළතිප ඇතිප වළිය
අඹශ අධයහඳනඹ ව නළතිප ඵළරි ඵහුතය පිරිශ අධයහඳනඹ
අතය රධහන ශනසකම් ඳවක් තිපශඵනහ එඹ ඇතිප න්ශන්
ශකශේද? ශම් බහශ ීන ඒ ගළන කථහ ශරහ නළවළ ශම් ගරු
බහට භභ ශඵ ශව භ ග කීභියන් යුතු එභ කරුණු ඉදිරිඳ් 
කයනහ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, යජඹට ඳයහ ශන ග්  ඳහල්
78ක් තිපශඵනහ ශම් ඳහල් 78න්, 36ක් යජශේ  ආධහය රඵනහ ඒ
36ට යජශේ  ආධහය ලශඹන් රළශඵන මුදයටන් ගුරුරුන්ට ළටුප්
ශගකරභ වහ ර්ඹකට රුපිඹල් මියටඹන 704ක් රඵහ ශදනහ ඒ
ියඹන්ශන් ඵදු ශගන ජනතහශගන් රුපිඹල් මියටඹන 704ක්
ශඳෞද්ගයටක ඳහල්ර ගුරුරුන්ට ළටුප් ශගන්න අපි රඵහ
ශදනහ
ඒ පුද්ගයටක ඳහල්ර ජහතිපශේ  දරුශෝ 123,519ශදශනක්
ඉශගනුභ රඵනහ ගුරුරු 5,474ශදශනක් ඉන්නහ St. Thomas'
College, St. Joseph's College, St. Peters College, St.
Benedict's College, Zahira College, Musaeus College, Carey
College, Ladies' College, Bishop's College, St. Anthony's
College, Trinity College, Holy Cross College, Holy Family
Convent, Wesley College, De Mazenod College, Hillwood
College එභ පුද්ගයටක ඳහල්යටන් භවයක් ලහන්ත ශජෝප්
ියදයහරශේ  ශියශඹෝ 5,787ශදශනක් ඉන්නහ ලහන්ත පීතය
ියදයහරශේ  ශියශඹෝ 5,826ක් ඉන්නහ හියහ ියදයහරශේ  4,736ක්
ඉන්නහ මියුසිඹස ියදයහරශේ  5,632ක් ඉන්නහ ශම්හ
ශඳෞද්ගයටක ඳහල් ඒහශඹන් භවයක් යජශඹන් ළටුප් රඵනහ
භවය ඒහ එශවභ නළවළ වළඵළයි ටිනහ භනුය ජීියත
123,000කට ඩහ ළ ම රභහණඹක් ශව ඳින්, ියනඹ ගරුක, ඉතහභ
ශික්ණශඹන් යුතු, ඉතහභ කළඳකරශභන් යුතු, ඉතහ ියලහර
ගකීභක් හිත, ඉරක්කඹක් ඇතිප, ක්රීඩහ ශකෞලරයශඹන් යුතු
ඉශගනුභ රඵනහ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඒ හශ භ, ජහතයන්තය ඳහල්
ඳද්ධතිපඹකු්  ඇතිප වුණහ ඒ ජහතයන්තය ඳහල්ර්  රක්
තුනකට ආන්න දරුශෝ පිරික් ඉශගනුභ රඵනහ රක්
වතයක් ඳවක් ඳභණ න ඒ දරුනුයි, අශප් ඳහල්රට ඹන
දරුනුයි අතය ශඵ ශවෝ අසථහරීන ශඳශනන ශනසකම් 5ක්
තිපශඵනහ ඒ ගළන කවුරු්  කථහ කයන්ශන් නළවළ අශප්
ඳහල්රට දරුන් ඇතුශ්  ියරීභ වහ භ පිශඹෝ දරුහ
ඉඳශදන්න්  කයටන් උප්ඳළන්නඹ වදනහ; තුය ිමර ශනස
කයනහ; ියදුයටඹ ිමර ශනස කයනහ; ශගල් කුයටඹට ගන්නහ;
ශගල්රට ගිහිල්රහ කයටන් ඳදිංචි ශනහ දරුහ ඳහරට දළමීභ
පිබඳඵ තභයි දරුහ ඉඳශදන්න්  කයටන් සිතන්ශන් එශවභ
සිතුහට ඒ සිඹලු දරුන් ඒ ඳහල්රට ඇතුශ්  කය ගන්න ඉඩක්
නළවළ
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මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඳශමු ශරේණිඹට ශමුන්
ඇතුශ් 
ියරීභ
ම්ඵන්ධශඹන්
ශම්
ර්ඹට
අදහශ
ංඛ්යහ ශල්ඛ්නඹක් භහ ඉදිරිඳ්  කයනහ ශක ශම යහජකීඹ
ියදයහරශේ  2013 ර්ශේ  ඳශමුළිය යට සිසුන් ඇතුශ්  ියරීභ
වහ ඉල්ලුම් ඳත්ර රළබුණහ 2,429ක් එහි ඳශමුළිය ශරේණිශේ 
ඳන්තිප 10යි තිපශඵන්ශන් 411ශදනකු ඳභණයි ඇතුශ්  කය
ග් ශ්  අශනක් දරුන් 2,018 ශදනහශ භ භ පිශඹෝ ියඹනහ
තභ දරුහ ශක ශව භ වරි යහජකීඹ ියදයහරඹට ඇතුශ්  කය
ශදන්න ියඹරහ ියලහඛ්හ ියදයහරඹට 1,908ශදශනක් ඉල්ලුම් කශහ
210 ශදනකු ඳභණයි ඇතුශ්  කය ග් ශ්  ත්  1,698 ශදනකුට
ඒ ඳහරට ඹන්න ඉඩ නළවළ ඳහනදුය සුභංගර ඵහයටකහ ියදයහරඹට
725 ශදශනක් ඉල්ලුම් කශහ 210 ශදනකු ඳභණයි ඇතුශ්  කය
ග් ශ්  භවනුය ධර්භයහජ ියදයහරඹට 1,105 ශදශනක් ඉල්ලුම්
කශහ 210 ශදනකු ඳභණයි ඇතුශ්  කය ග් ශ්  895 ශදනකුට
ඉඩ නළවළ භවනුය භවහභහඹහ ඵහයටකහ ියදයහරඹට 1,239 ශදශනක්
ඉල්ලුම් කශහ 205ශදනකු ඳභණයි ඇතුශ්  කය ග් ශ්  1,034
ශදනකුට ඉඩ නළවළ භහතය යහහුර ියදයහරඹට ඉල්ලුම් කශහ 961
ශදශනක් ඇතුශ්  කය ග් ශ්  245 ශදනකු ඳභණයි 716
ශදනකුට ඉඩ නළවළ භහතය සුජහතහ ඵහයටකහ ියදයහරඹට ඉල්ලුම්
කශහ 800 ශදශනක් ඇතුශ්  කය ග් ශ්  207 ශදනකු ඳභණයි
ශම් ියධිඹට සිඹලු ඳහල් ගළන ියඹන්න පුළුන් මරහනහරඪ
ගරු භන්්රීතුභිය, ඒ ියසතයඹ ඇතුශ්  ශල්ඛ්නඹ භශ කථහශ
ශක ටක් ශර වළන්හ්  හර්තහට ඇතුශ්  කයන්න ියඹරහ
ඉල්රහ සිටිමින් භභ එඹ වභාගත* කයනහ
භට ශන ශයි ියසිභ අධයහඳන ඇභතිපයඹකුට ශම් රලසනඹ
ියන්න ඵළවළ ශභ කද, ශම් ඳහල් කීඳඹට දරුහ ඇතුශ්  ියරීභ
වහ ශදභ පිශඹෝ ශඳ යඵදනහ වළඵළයි ඇතිප වළිය කවුරු් 
දරුකු ඳහරට දළමීභ ගළන ශඳ ් ඩක්්  සිතන්ශන් නළවළ ඇයි
ඒ? අඹ කයන මුදර ශග හභ තභන්ශ ශභඹහ ශඳෞද්ගයටක ශවෝ
ජහතයන්තය ඳහරකට ඇතුශ්  කයන්න ඒ අඹට පුළුන්
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, එක්තයහ ශඳෞද්ගයටක ඳහරක
2013 ර්ඹට ඳභණක් එක දරුකු ශනුශන් අඹ කය තිපශඵන
ගහසතු රුපිඹල් 303,750යි ියගණනඹ කශහභ අශප් අභහතයහංලඹ
ශ ඹහ ග්  ශත යතුරු අනු, 2013 ර්ඹට ශදභ පිශඹෝ එක
දරුකු ශනුශන් ඒ ඳහරට ශගරහ තිපශඵනහ රුපිඹල්
303,750ක් ඒ, මුදල් අඹ කයන ඳහරක් ඇතිප වළිය අඹට ියසි
රලසනඹක් නළවළ නමු් , අය ශඳ ල් ශග ම 8 ව රුපිඹල් 800
ම්ඵන්ධශඹන් භහජ ංහදඹක් ඇතිප කයන්ශන් නළතිප ඵළරි
අඹශ කතන්දයඹ ත්  වෆල්ලුට රක් කයන්නයි එතශක ට ඒ
එක ශනක්
ශදළිය ශන තභයි, හභහනයශඹන් අශප් යශට් රහථමික
අධයහඳනඹ රඵන්ශන් භවු බහහශන්; සිංවර ශවෝ ශදභශශන්
භවුශ උකුශල් නළශශනශක ට අපිට කථහ කයපු බහහශන්
තභයි අපි මයටක අධයහඳනඹ රඵන්ශන් ඒ ශරෝකශේ  පිබඳගළනීභ
ජර්භියශේ  ජර්භන් බහහශනු් , රංලශේ  රංල බහහශනු් ,
නනශේ  භළන්ඩරින් බහහශනු්  ලශඹන් තභන්ශ
භවු
බහහශන් රහථමික අධයහඳනඹ රඵන්නට ඕනෆ ියඹරහ තභයි
UNESCO එශකන් ියඹන්ශන් වළඵළයි, ඇතිප වළිය අඹශ දරුන්
අද ඳශමුළිය ඳන්තිපශේ  ඉරහ ඉංරීසි භහධයශඹන් අධයහඳනඹ
රඵනහ සිංවර අම්භහ ඇියල්රහ භවය ශරහට අඳටභ ියඹරහ
තිපශඵනහ, "දරුහට ඉංරීසි නම් ශව ටභ පුළුන්, ශඳ  ම
රලසනඹකට තිපශඹන්ශන් සිංවර බහහයි සිංවර උගන්න්න

————————————
* කථාල අලවානමන ඳෂ කර ඇත.

* உகறணறதறறல் ப்தட்டுள்பது.
* Produced at end of speech.
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[ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ]

වහමුදුරු ශකශනක්්  ශ ඹශ ඹහ ඉන්ශන්" ියඹරහ දරුන්ට
උගන්න්ශන් ඉංරීසි බහහශන් ඊශ ට තුන්ළිය ශන
ශම්කයි අශප් දරුන් ියතයක් ශන ශයි, දරුන්ශ අම්භරහ් 
අතිපශර්ක ඳන්තිපරට ගිහින් ඳව ය ශිය්  ියබහගඹට දරුන්
ඉදිරිඳ්  කයනහ දරුහට ශභහ කහරඹක් ශදන්ශන් නළතිප,
දරුහශ ශභහ කහරඹ උදුයහ ශගන ඔවුන් ඳව ය ශිය් 
ියබහගඹට ඹනහ වළඵළයි, ඇතිප වළිය අඹශ
දරුහට
swimming, dancing, music උගන්මින් ශභහ කහරඹ ගත
කයන්න ශදනහ ඒ දරුන් ශිය්  ියබහගඹට හ ම
කයන්ශන්භ නළවළ ඊශ ට වතයළිය ශන ශම්කයි ඇතිප වළිය
අඹශ දරුහට 10,11 යර උගන්න්ශන්, Chemistry,
Physics, Zoology, Botany, Accounts, Economics. ඒ දරුන්ට
යහඹන ියදයහ, ශබෞතිපක ියදයහ, ජී ියදයහ, ගණකහධිකයණඹ
ඹන ශම්හ තභයි 10,11 යර උගන්න්ශන් අශප් ශභයින්ට
10, 11 යර ීන උගන්නහ, අියහර්ඹ ියඹඹන් වඹක්
ඊශ ට, ශම් basketයටන් තුනක් ශතෝයහ ගන්න ියඹරහ ියඹනහ
අශප් දරුහ අශඳ  හභහනය ශඳශ ියබහගඹට ඉදිරිඳ්  ශද්ීන,
ඇතිප වළිය අඹශ දරුහ British Council එශකන් ඳ් න
London O/Level Exam එකට ඉදිරිඳ්  ශනහ ඊට ඳසු ශම්
වතිපක ශදකභ එක භහන - equal - කයනහ ඒ ජහතයන්තය
ියබහගර රලසන ඳත්ර අශප් ියබහගර රලසන ඳත්රරට ඩහ
ශඵ ශව භ ශල්සියි ඒ රලසන ඳත්රර ශක ම්බු, ඉසපියට, ඳහපියට
ළරැදියි ියඹරහ ඵලු කපුශටක්්  ියඹන්ශන් නළවළ ඒහ ගළන
ියසිභ උද්ශඝෝණඹක් නළවළ ඒ රලසන ඳත්රරට ශරෝකශේ  යටල්
180ක ශභයින් මුහුණ ශදනහ ඒහශේ  ළරැදි වළටහුටවභහයක්
තිපශඵනහ ියසිභ යටක් ඒ ගළන චනඹක් කථහ කයන්ශන් නළවළ
ඒ ියහ ඇතිප වළිය ශකනහශ වතිපකඹයි ශම් වතිපකඹයි භහන
කයනහ
ඇතිප වළිය අඹශ
දරුශෝ අද දශේ හභහනය ශඳශ
ියබහගශඹන් ඳසු ඉශගන ගන්ශන් නළවළ ඳසු ගිඹ තිපශේ  "The
Sunday Times" පු්  ඳත භහ ශ තිපශඵනහ එහි තිපශඵනහ,
"Do you know what to do after O/Levels?" හභහනය ශඳශ
ියබහගශඹන් ඳසු ශභ කක්ද කයන්ශන් ියඹරහ අවරහ තිපශඵනහ
ඊශ ට තිපශඵනහ, "Visit Malaysia Education Exhibition on
March 16 & 17" භළශල්සිඹහශ අධයහඳන රදර්ලනඹ ඵරන්න
එන්න ියඹනහ "Malaysia's Top Seven Universities" ඊශ ට,
"O/Level Entry" ියඹරහ තිපශඵනහ ඒ ියඹන්ශන් O/Level භ් 
නම් ඹන්න පුළුන් "Access to over 100 Universities after
O.Levels" දළන් ියලස ියදයහරඹට ඹන්න පුළුන් O/Level භ් 
නම් ඒ ගළන ශම් භන්්රීතුභන්රහ කවුරු්  ියඹනහද? ල්යට
තිපශඵන අඹශ දරුන් London O/Level දක්හ ියතයයි ඉශගන
ගන්ශන් එතළියන් එවහට ශම් යශට් අශප් දරුන්ට, ජහතිපශේ 
දරුන්ට - වළඵළයි ල්යට තිපශඵන්නට ඕනෆ- ශන්  යටකට
ගිහිල්රහ එහි University College එකකට ඇතුශ්  ශන්න
පුළුන් ියලසියදයහර ියදයහඹතනඹකට ඇතුශ්  ශන්න පුළුන්
ඊට ඳසු අවුරුදු තුනියන් උඳහධිඹ රළශඵනහ අපි අශප් දරුහට
ියඹනහ, 12, 13 යර ඉශගන ශගන උස ශඳශ ියබහගඹ
කයන්න ියඹරහ උස ශඳශ ියබහගඹ කයරහ, රතිපපරරට යණ්ඩු
ශරහ, Z-Scoreරට යණ්ඩු ශරහ, ඒහ අශප් යශට් රධහන
භහතතකහ ඵට ඳ්  කයනහ ශම් භනුය ජීියත ගළන තම
ශද යිතුකට හිතන්ශන් නළතිප, ඒ රලසන ඳත්ර ියරීක්ණඹ ියරීභ
ර්ජනඹ කයන්නට සදහනම් ශනහ අශප් දරුන්ට අන්නන්න
පුළුන් ඔක්ශක භ අන්නරහ, අශප් දරුහ ියලසියදයහරඹට ඹන්න
ඵරහ ශගන ඉන්නශක ට අය ල්යට තිපශඵන ශකනහශ දරුහ
හභහනය ශඳශ ියබහගඹ කයරහ අවුරුදු තුනියන් උඳහධිධහරිශඹක්
ඵට ඳ්  ශනහ ඒක ශන ශයිද ඇ් ත? ඒ ගළන ියහදඹක්
කදහ්  ශම් ඳහර්යටශම්න්තුශ කයරහ තිපශඵනහද? ශම් ජනතහ
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ියමුක්තිප ශඳයමුණ ඒ ගළන ියහදඹක් කයරහ තිපශඵනහද? ජනතහ
ියමුක්තිප ශඳයමුණට "The Sunday Times" පු්  ඳත
ශඳශනන්ශන් නළද්ද? ඒ පු්  ඳශ්  යදක් ගළන ශන ශයි භභ
ශම් ියඹන්ශන් ඕනෆභ පු්  ඳතක් ග් තහභ අපිට දියන්නට
රළශඵන රහශඹෝගික ඹථහර්ථඹ
ඇයි, ශම් ියදවස අධයහඳනඹට ගවන කට්ටිඹට ශම්හ
ශඳශනන්ශන් නළ් ශ් ? දළන් අශප් යශට් වහ ශරෝකශේ  ශන් 
යටර අඹට ඕසශේයටඹහට ඹන්න ඕනෆ වුණහභ ශඵෝට්ටුර
එල්යටරහ ගිහිල්රහ, මුහුදු තුය බීරහ, මිනී භස කකහ ඉරහ
ශඳ ග්සිඹට අහු ශරහ එබඳඹට දභනහ නමු්  London O/L
කයරහ ගිහිල්රහ ඒ ල්යට ටික ඵළන්දහට ඳසශේ Australian භව
ශක භහරිස කහර්ඹහරඹ ලේදඹ ඇශවන්න උඩ ඳළනරහ තභයි visa
එකට සීල් එක ගවන්ශන් එතශක ට උ මන් ඕසශේයටඹහට
ඹනහ එල්යටරහ ශඵෝට්ටුර ඹන්න ඕනෆ නළවළ වළඵළයි කවුරු් 
ඒ ගළන කථහ කයන්ශන් නළවළ ශම් යරහද ර්  අඹශ දරුන්ට
තිපශඵන අයිතිපඹ ගළන කථහ ශන කය, යරහද අහිමි අතිපභව් 
ඵහුතයඹට වහ භධයභ ඳන්තිපශේ  දරුන්ශ අධයහඳනඹට එශ
එශහ ඳවය ීනභ තභයි ශභතළන ීන සිද්ධ න්ශන් අපි භහින්ද
චින්තන ඉදිරි දළක්ශභන් කයන්න ඵරහශඳ ශය ් තු න්ශන් ඇතිප
වළිය අඹශ දරුන්ට ල්යටරට ඹම් ියසි අසථහක් ියර්භහණඹ
ශනහ නම්, ඒ සිඹලු අසථහ ටික ගශම් දරුන්ට්  රඵහ ීනශම්
අධයහඳන ශනයි ඒක තභයි අපි ශම් කයන්ශන් ියඹන එක භභ
ශඵ ශව භ අංක තමුන්නහන්ශේරහට ියඹන්නට කළභළතිප
ශනහ ඒ ශනයි ශම් කයන්ශන් ඒක අභහරු ශනක්
එතශක ට අපි දන්නහ ශම් ඳන්තිපඹ ශනස ියරීභ භහින්ද
යහජඳක් යුගශේ ීන කයන්න ඵළරි නම් ය නහ තහක් කල් ශම්
අධයහඳනශේ  ගශම් මිියසසුන්ට අලය ශන කයන්නට
රළශඵන්ශන් නළවළයි ියඹන ටික්  භභ ශම් අසථහශ ීන ියඹන්නට
කළභළතිප ශනහ
භභ ශම් අසථහශ ශඳෞද්ගයටක ඳහල්ර ගුරු සිසු ංඛ්යහ
වහ ඇතුශ්  කරශම් ගහසතු ම්ඵන්ධ හර්තහක් වභාගත* කයනහ
ඊශ ට භවය භන්්රීරු අද ිය හ භවය ඳහල් වනහ
ියඹරහ එශවභ කවුරු්  ඳහල් වන්ශන් නළවළ ියසිභ ඳහරක්
ඕනෆකමින් ළසීශම් රතිපඳ් තිපඹක් යජඹට නළවළ මරහනහරඪ ගරු
භන්්රීතුභිය, ඳහල් තිපශඵන්ශන් ශභශවභයි අශප් යශට් දරුශෝ
50ට අඩුශන් එන ඳහල් සිඹඹට 17ක් තිපශඵනහ ඒ ඳහරට
එන්ශන් දරුශෝ 50කට අඩුශන් ඒ, රංකහශ තිපශඵන ඳහල්
9731න් සිඹඹට 17ක් ඒ ඳහල්ර දරුශෝ ංඛ්යහ ශක ශව භද?
ඳහල් 275කට එක දරුශක්්  ඇතුළු ශරහ නළවළ ඒ ඳහල්
275 ඳශමුළිය ශරේණිඹට එක් ශකශනක්්  ඇියල්රහ නළවළ අපි
ජී්  න ශම් ඵසනහහිය ඳශහශ්  ඳහල් 15කට එක්ශකශනක්් 
ඇියල්රහ නළවළ එක ශභශඹක් ියතයක් ඉන්න ඳහල් 123ක්
තිපශඵනහ ියදුවල්ඳතිපතුභහ ඉන්නහ ගුරුතුභන්රහ ඉන්නහ ශභයි
එක්ශකනහයි ඉන්ශන් එශවභ ඳහල් 123ක් තිපශඵනහ ඒ වුණ් 
තිපඹහ ගන්න ියඹරහ ශන් ියඹන්ශන් වන්න එඳහ ියඹනහ ශභයි
ශදශදශනක් ඉන්න ඳහල් 147ක් තිපශඵනහ ශභයි තුන් ශදශනක්
ඉන්න ඳහල් 181ක් තිපශඵනහ ශභයි තුන් ශදනහයි ඉන්ශන්
ශභයි වතය ශදශනක් ඉන්න ඳහල් 210ක් තිපශඵනහ ශභයි ඳස
ශදශනක් ඉන්න ඳහල් 223ක් තිපශඵනහ ශම් අඹ ළසිියබඳ ගළන
කථහ කයනහ ළසිියබඳ ගළන ශන ශයි ියඹන්න ඕනෆ ළසිියබඳ

—————————
* පුවපතකාමන තබා ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ඹන්න භනුය ජීියත ඕනෆ ඳහරක එක ශභශඹක් ියතයක් ඉන්න
ශක ට ඒ ශභඹහට භහජහනුශඹෝජනඹක් ඇතිප ශනහද, ඉශගන
ගන්න උ් ශ් ජකඹක් ඇතිප ශනහද ියඹරහ ඔඵතුභහභ කල්ඳනහ
කය ඵරන්න මුළු ඳහශල්භ ඉන්ශන් ශභයි තුන් ශදනහයි ඉශගන
ගන්න පුළුන්ද?
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, රංකහශ තිපශඵන ඳහල්යටන්
සිඹඹට 25ක් ශභයි ද ශදනකුට අඩු ඳහල් ශම් තිපශඵන මුළු
ඳහල් 9731න් සිඹඹට 25ක් ියඹන්ශන් වතශයන් එකක් වතශයන්
එකකට ඳශමුළිය ශරේණිඹට ශභයින් දව ශදශනක්්  ඇතුශ් 
ශරහ නළවළ ශම්හ ශම් භතු පිට කථහ ශන ශයි
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඊශ ට භභ අශනක් ටික් 
ියඹරහභ ඉන්නම් ශභයි 100ට අඩු ඳහල් සිඹඹට 31ක් තිපශඵනහ
ශභයි 500ට අඩු ඳහල් සිඹඹට 70ක් තිපශඵනහ ශම් යශට් මුළු
ඳහල් ඳද්ධතිපශඹන් ඳහල් සිඹඹට 70ක ශභයි 500ට අඩුයි ඳහල්
සිඹඹට 90ක ශභයි 1000ට අඩුයි ශභයි 50ට අඩු මුළු ඳහල්
ගණන 1621යි
රංකහ පුයහ ඳළතිපරුණු ශම් ඳහල් 1621 තුශ දරුන් 45,425
ශදනහයි ඉශගන ගන්ශන් ඳහල් 1621ක ශභයි 50,000ට අඩුයි
ගුරුරු 8,732ක් ඉන්නහ ඒ ියඹන්ශන් ෆභ ශභයි ඳස
ශදනකුටභ එක ගුරුයඹකු ඉන්නහ ශරෝකශේ  දියුණුභ යටක් 
ශභශවභ නළවළ දියුණුභ යටක ඳහරක වුණ්  හභහනයශඹන්
ශභයි 20 ශදනකුට ගුරුයඹකු ඵළගින් ඉන්ශන් අශප් යශට් ඳහල්
1,621ක ශභයින් 45,425 ශදනකුට ගුරුරු 8,732ක් ඉන්නහ
ියඹන්ශන් ගුරු සිසු අනුඳහතඹ 1:5යි ඒ හශ භ ශභයින් 5,000ට
ළ ම ඳහල් 11ක් තිපශඵනහ ඒ ටික ගළන තභයි අපි කථහ
කයන්ශන් 5,000කට ඩහ ශභයින් ඉන්න දළළන්ත, ඉවශ කීර්තිප
නහභඹක්, ම්රදහඹක් වහ ීනර්ඝ කහග්න ශරෞඪ ඉතිපවහඹක් තිපශඵන
ඳහල් 11ක් තිපශඵනහ ඒ ඳහල් 11 තුශ ශභයින් 55,000ක්
ඉශගනුභ රඵනහ නමු්  යට පුයහ ියසිරුණු ඳහල් 1,621ක
ඉශගනුභ රඵන්ශන් 45,000යි ශම් ංඛ්යහ ශල්ඛ්න සිඹල්ර
වළන්හ්  ගත ියරීභ වහ භහ වභාගත* කයනහ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ියභල් ශරේභසිරි භවතහ
තභන්ශ උස අධයහඳනඹ පිණි ඳහල් ළසී ඹහභට ශවේතු පිබඳඵ
ඳර්ශේ ණඹක් කය තිපශඵනහ ශම්හ ියකභට හිශතන ශද්ලඳහරන
කහයණහ ශන ශයි ඒ ඳර්ශේ ණ හර්තහට අනු 2009 ීන ළසුණු
ඳහල් ංඛ්යහ 104යි 2010 ීන ළසුණු ඳහල් ංඛ්යහ 79යි
2011 ීන ළසුණු ඳහල් ංඛ්යහ 16ට අඩු ශරහ තිපශඵනහ 2012 ීන
ළසුණු ඳහල් ංඛ්යහ 36යි ඒ හශ භ ඒ ඳර්ශේ ණ හර්තහශ
ශභශවභ වන් ශනහ :
"ඳහල් ළසී ඹහභට ඵරඳෆ හධක නම්, ියදුවල්ඳතිපරුන්ශ
කශභනහකයණඹ වහ ඳරිඳහරනඹ,

දුර්ර

ීනර්ඝ කහරඹක් තිපසශේ ඳළශතන ගුරු හි ඹ, ග්රහමීඹ ඳහල් පිබඳඵ ඉවශ
ියරධහරින්ශ අධහනඹ
අඩු කරභ, ශභහ ජනගවනඹ අඩු කරභ, ියශරෝ මීටර් 2-3ක් ළිය දුයියන් ඳහල්
3-4ක්
ආයම්බ ියරීභ, ඳහර වහ ශදභහපිඹන් අතය තිපශඵන අශනයෝනය
ම්ඵන්ධතහඹ අඩු භට්ටභක ඳළතීභ,
දරුන් ඳහර ශත ශඹ මු කයන රද ශදභහපිඹන්ශ අඩු අධයහඳන භට්ටභ
ියහ ඳහර භ
ඳ් න දුයසථ ම්ඵන්ධතහඹ වහ දරුන් ඳහර ශත ශඹ මු කයන රද
ශදභහපිඹන්ශගන්

—————————
* පුවපතකාමන තබා ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

484

ඵහුතයඹ කම්කරු ත් තිපශඹහි ශඹශදන ියහ ඳහර පිබඳඵ ශ ඹහ
ඵළග්භට තිපශඵන කහරඹ අඩු කරභ "

ශම් වහ ශඹෝජනහ ියහිඳඹක් ඉදිරිඳ්  කය තිපශඵනහ 01
"ඳහල් ඳද්ධතිපඹ තුශ ියලහර ශඵීනම් ියර්භහණඹ ියරීභට ශවේතු කර
ඇතිප ඉසුරු ඳහල්, නශෝදයහ ඳහල්, ජනරිඹ ඳහල්, 1ඒබී ඳහල්,
1සී ඳහල්, 2 ර්ගශේ  ඳහල්, 3 ර්ගශේ  ඳහල් ආීන ර්ගීකයණඹ
ඉ්  කය සිඹලුභ ඳහල් රහථමික, කියසා, ශජයසා ශර ශඳ දු
ර්ග ියරීභකට රක් කශ යුතුඹ" ඒක තභයි ශම් කයරහ
තිපශඵන්ශන් අපි ශම් ඳහල් ළසී ඹහභ ශක්න්න ශඳ දු
ර්ගීකයණඹක් කය තිපශඵනහ ඳහල් ර්ග ශදකයි ශගල් ශ
ියශරෝ මීටර් ශදකක් දුරින් දරුහට ඹන්න ශව  ශභහ මිතුරු
රශ ලඹක් හිත රහථමික ඳහරක් ශම් තුබඳන් රළශඵනහ 2012
සිට 2016ට ියදුයටඹ, ඳහනීඹ ජරඹ, ශභහ මිදුර, ක්රිඹහකහරී කහභයඹ,
ගුරුරු, ආයක්ෂිත ළට ශම් සිඹල්ර හිත 1ශරේණිශේ  සිට 5
ශරේණිඹ දක්හ ඇතිප ඳහල් 5,000ක් ියර්භහණඹ කයනහ එයින්
1600 ගණනක මයටක අදිඹය ගිඹ අවුරුද්ශද් ඳටන් ග් තහ ශම්
ර්ශේ  ඳශමු හයඹ ියභ කරශභන් ඳසු ඒ ශඳෝෂිත ඳහල්ර ඉතිපරි
සිඹල්ර වහ ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශඹන් රක් 5
ඵළගින් රඵහ ීනශම් ක්රිඹහයටඹ ගරු ආර්ථික ංර්ධන අභහතයතුභහ
භට ඉසට කයරහ ශදනහ ියඹන රතිපඥහ ීනරහයි ගිශේ  ියඹන එක
භහ තමුන්නහන්ශේරහට භතක් කයනහ ඒ ියහ ශඳ ශ්  තිපශඵන
ඒහ ශන ශයි ශම් ආණ්ඩුට ළරසුභක් තිපශඵනහ; ළඩ කයන
ියධිඹක් තිපශඵනහ ළඩ කයන්න ම්ඳ්  ශව ඹහ ගන්ශන්
අභහරුශන් ශම් න ියට භහින්ශදෝදඹ තහක්ණික ියදයහගහය
409ක් ශම් භව ශඳ ශශ ශ ඉදි ශනහ භශ අධීක්ණ
භන්්රීතුභහ ලශඹන් ගරු ශභ වහන් රහල් ශග්රේරු භන්්රීතුභහ ඒ ළඩ
පිබඳශශශේ ඉදි ියරීම් කටයුතු බහය, ඒ වහ අලය ගුරුරු රඵහ
ීනභ බහය සිටිමින් ඉතහභ ියලහර කහර්ඹ බහයඹක් කළඳකරශභන් යුතු
ඉසට කයන ඵ්  භහ ශම් ගරු බහට දළනුම් ශදනහ
ඳහල් 1000 ළඩටවන ඹටශ්  2012 ර්ශේ ීන ඳභණක්
නළත ියතත ශච්ච ඳහල් තිපශඵනහ, 34ක් ඵසනහහිය ඳශහශ් 
8යි, භධයභ ඳශහශ්  2යි, දකුණු ඳශහශ්  2යි, උතුරු ඳශහශ්  6යි,
නළශ නහිය ඳශහශ්  5යි, ඹම ඳශහශ්  7යි, උතුරු භළද ඳශහශ් 
3යි, ඵයගමු ඳශහශ් 1යි එකතු 34යි ඒ ඳහල්ර සිටින
ගුරුරු 145යි, දරුන් ංඛ්යහ 1325යි
භභ ශභතළනීන එක භළතිපයණ ශක ට්ාහඹකට අදහශ ියසතය
ියතයක් ියඹන්න කළභළතිපයි ඵණ්ඩහයගභ භළතිපයණ ශක ට්ාහශේ 
මිල්රියඹ ශද්යක්ෂිත ියදයහරඹ ද්ියතීයික ඳහරක් ඒ ඹටශ් 
හ දභහ තිපබුණු ඳහල් ශදකක් ඇරිඹහ කළටශග ඩ රහථමික
ියදයහරශේ  2012ීන හිටිශේ  ශභයින් 50යි, 2013ීන ශභයින් 53
ශදනහයි ඉඹුරශවේන රහථමිකශේ  2012 ීන හිටිශේ  ශභයින් 33
ශදනහයි, ශම් අවුරුද්ශද් ශභයින් 38 ශදශනක් ඇතුළු වුණහ
ශද මශග ඩ සීරයතන ියදයහරඹ ද්ියතීයික ඳහරක් ඊට ම්ඵන්ධ
රහථමිකඹ අලුතිපන් ඇරිඹහ ඒක හ දභහ තිපබුණු ඳහරක්
ඵටශග ඩ රහථමික ඳහශල් ශභයින් 42 ශදනහයි හිටිශේ  ත
ඳහරක් ියතත කරභ ියහ ශම් අවුරුද්ශද් ඒ ඳහරට ඇතුළු වුශණ්
ශභයින් 36 ශදනහයි ඒ හශ භ, ල්ගභ ද්ධහතිපස ියදයහරඹ ව
කරදහගභ ශරෝකපිර රක්සමී ියදයහරඹ එහි රහථමිකඹ හ තිපබුණු
එකක් ශභයින් 22 ශදනහයි හිටිශේ  ශම් අවුරුද්ශද් ශභයින් 54
ශදශනක් ඉන්නහ, ඳන්තිප ශදකයි තක්ෂිරහ භධය ියදයහරඹට
ම්ඵන්ධ කයරහ ියතත කශහ, වෆගල්ර රහථමික ියදයහරඹ එහි ශම්
අවුරුද්ශද් ශභයින් 42 ශදශනක් ඉන්නහ ශඵෝශප් යහජසිංව
ියදයහරඹ ද්ියතීයික ඳහරක් ඵට ඳ්  කශහ එහි 2011ීන වඹ
ශර් ඳන්තිප 2යි, 2012ීන වඹ ශර් ඳන්තිප 3යි 2013ීන වඹ
ශර් ඳන්තිප 4යි ශභයින් 168ක් අලුතිපන් ඇතුළු වුණහ ශ යගර
කණිසා ඳහර, අංගම්පිටිඹ කණිසා ඳහර, ශඵෝශප් කණිසා
ඳහර, දශමෝය කණිසා ඳහර, උඩගභ කණිසා ඳහර ඹන
ශම්හ ඊට ශඳෝෂිත ඳහල් ලශඹන් තිපශඵනහ

485

ඳහර්යටශම්න්තු

[ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ]

''ශ්රී රහංකීඹ ියදවස අධයහඳනඹ ළඵෆ වළයවුම් රක්යඹ
භහින්ශදෝදඹ ද්ියතීයික ඳහල් ළඩටවියන් පිිමශදන
ඵණ්ඩහයගභ'' ඹනුශන් නම්ශක ට, ''හිත මිතුශයෝ'' නම් ශව යණ
අධයහඳන කරහඳශේ  ියරහමික අධයහඳන ඳරිඳහරන වහ ියදුවල්ඳතිප
ඳදනභ භට ශඳ තක් එහ තිපශඵනහ වළන්හ්  හර්තහට
ඇතුශ්  ියරීභ වහ භභ ඒ ශඳ ත වභාගත* කයනහ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, ඒ හශ භ ඳහල් ළසී ඹෆභට
ශවේතු, ඳහල් ඳද්ධතිපඹ කඩහ ළටිරහඹ ියඹන මිථයහ ිම
රන්නට අලය කරුණු වන් ඳත්රිකහ ශදකක් ඔඵතුභහශ
අයඹ ඇතිප වළන්හ්  හර්තහට ඇතුශ්  ියරීභ වහ භභ
වභාගත* කයනහ

මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇභතිපතුභිය ත ියනහ ම ඳවයි තිපශඵන්ශන්

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ම්භත කයන ශඹෝජනහක් ශන න ියහ, භශ
කයන්න බහශ එක තහ ඇතිප ියනහ ම 15ක් ශදන්න

ඉය

මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

7.00න් ඳසු බහ ශගන ඹන්න ඵළවළ Adjourn කයරහයි
තිපශඵන්ශන්

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මුදල් එකතු ියරීශම් ගකීභ පුරුදු ියරීශම් කහර්ඹඹ, අධයහඳනඹ
ශඳෞද්ගග්කයණඹ ියරීශම් කටයු් ත කශශේ, 1983 ළප්තළම්ඵර්
භහශේ  29 ළියදහ එක්්  ජහතිපක ඳක් යජඹ භශේ  හිටපු
එස බී ශක් ශක් ශ යශග ඩ අධයහඳන ශල්කම්තුභහයි ඒ අනු
ඳහල් ංර්ධන අයමුදරක් පිහිශට හ මරහනහරඪ ගරු
භන්්රීතුභිය, භහ ඉතහභ ශකටිශඹන් ඒ ශත යතුරු ියඹනහ ඒ
අනු අනු කමිටු පිහිටුහ තිපශඵනහ ඒහ ඹටශ්  ඳවත වන්
කටයුතු කශ යුතු තිපශඵනහ
ශබෞතිපක ම්ඳ්  අනු කමිටු :
යහජය අංලඹ වහ ඳහල් රජහ ඳඹන ම්ඳ්  උඳරිභ ශර
රශඹෝජනඹට ගළනීශභන් වහ නහසතිපඹ ශක්හග්ශම් අයමුණින්,
ඳහල් ශග ඩනළගියට, ඳහල් භූමිඹ ටහ ළට, තහප්ඳඹ, ජරඹ වහ
ියදුයටඹ ළඳයීභ ආදිඹ ළරසුම් ියරීභ, ඉදි ියරීභ වහ නඩ් තු
කටයුතුර ශඹීනභ, ඳහල් රජහ තු ඇතිප ශබෞතිපක වහ භහන
ම්ඳ්  ඳදනම් කයශගන ඇසතශම්න්තු කස ියරීභ, ඳහල් ග් ඵඩු
ව ඳන්තිප කහභය උඳකයණ නඩන්තු, ඳහල් ් ත ඳියත්ර තඵහ
ගළනීභ ව එයින් උඳරිභ රශඹෝජනඹ රඵහ ගළනීභ
පුසතකහර වහ අධයහඳියක උඳකයණ අනු කමිටු:

—————————
* පුවපතකාමන තබා ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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පුසතකහරඹ වහ ශඳ ්   යහ ළඳයීභ, අධයහඳන උඳකයණ
ඳඹහ ගළනීභ වහ නඩ් තු, පුසතකහර උඳකයණ ඳඹහ ගළනීභ
වහ නඩ් තු
ශඳශ ශඳ ්  දිහ ආවහය, ියර ඇඳුම්
කටයුතු පිබඳඵ අනු කමිටු:

වහ ශන්හසිකහගහය

ශඳශ ශඳ ්  අලයතහ ියර්ණඹ ියරීභ, රඵහ ගළනීභ, ශඵදහ
වළරීභ වහ පරදහයී ඳරිවයණඹ, ඳහල් දිහ ආවහය ංඛ්යහ ශල්ඛ්න
ව අලයතහ පිබඳශඹර ියරීභ
ශම් ආීන ලශඹන් ඉතහ ියලහර චක්රශල්ඛ්ඹක් කස කයරහ
මුළු යටභ කශමරහ, ඒහට ල්යට ශදන අඹට ඵදු වන ීනරහ
ශනභ ඳහල් ංර්ධන අයමුදරක් ඇතිප කයන්නයි ශම්
චක්රශල්ඛ්නඹ ියකු්  කශශේ ශම් කල් තළබීශම් ශඹෝජනහ ශගනහපු
භව් රුන්ශ ියඹකරභ වහ ශම් මුළු චක්රශල්ඛ්ඹභ වළන්හ් 
හර්තහට ඇතුළු ියරීභ වහ වභාගත* කයනහ
ඒ භ භ චන්ද්රිකහ ඵණ්ඩහයනහඹක කුභහයතුංග භළතිපියඹ
ඵරඹට ඳ්  වුණහට ඳසශේ, 1995ීන එම්       පීරිස භවතහ ියසින්
ඳහල් ංර්ධන භණ්ඩර අශවෝසි කයමින් ියකු්  කයපු
ියශ දනඹ්  භහ වළන්හ්  හර්තහට ඇතුළු ියරීභ වහ වභාගත*
කයනහ
ල්යට එකතු කයන්නභ ියඹරහ සිඹලුභ ියධිියධහන ඇතුශ් 
කයපු චක්රශල්ඛ්නඹ තභයි, 1993 ළප්තළම්ඵර් 29ළිය දහ
ශ යශග ඩ ශල්කම්තුභහ අ් න් කයරහ එක්්  ජහතිපක ඳක්ශේ 
අධයහඳන ඇභතිපතුභහ වහ ජනහධිඳතිපතුභහ ියසින් ඉදිරිඳ්  කයපු
චක්රශල්ඛ්ඹ ඒ ගළන ශන දන්නහ අඹ ළ ම ළ මශඹන් ඒක
ියඹන්න ශභ කද, ඒ භවය අඹශ තහ් තරහ නහඹකඹන්,
අධයහඳන ඇභතිපරහ, ජනහධිඳතිපතුභන්රහ ශරහ ඉරහ තිපශඵනහ ඒ
ියහ ඒ කහරශේ  තිපබුණු චක්රශල්ඛ්න්  ියඹරහ එන එක ශව යි
ශම්
යශට්
දරුශකුශගන්
අියහර්ඹ
ියරීශභන්
වහ
ඵරව් කහයශඹන් -අලයශඹන්භ ශගන්න ියඹරහ- ියසිදු මුදරක්
ඳහල් අධයහඳනඹ තුශ අඹ ියරීභ ළශළක්කරභ වහ අලය
චක්රශල්ඛ්නඹක් ජනහධිඳතිපතුභහශ උඳශදස අනු ියකු්  කයන්න
අපි ඵරහශඳ ශය ් තු ශනහ ශම් යශට් ඳහල්, ඳන්ල්, ඳල්යට
ඹන ඒහ ශග ඩ නළඟිරහ තිපශඵන්ශන් ජනතහ ියසින්, සුඵ
ඳතන්නන් ියසින් වළභ දහභ කයන ඳරිතයහගයටන් තභයි

ගරු විජිත මශේරත් මශතා

(ரண்தைறகு றஜற ரயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඔඵතුභන්රහ ඒ චක්රශල්ඛ්නඹ ියකු්  කයනහද?

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඔ
එඹ ියකු්  ියරීභ ගළන ඳශහ් ර ඉන්න භව
ඇභතිපතුභන්රහ භ අඳ ඳසු ගිඹ තිපශේ  කථහ කශහ ඔවුන්ශ
අදවසු්  ළරියල්රට ශගන තභයි එඹ කයන්න න්ශන් ශභ කද
අඳට අලය නළවළ නළතිප ඵළරි මිියසුන්ශ , අභහරුශන් ජී් 
ශන අඹශ
ල්යට ගන්න එළිය දරුන්ශ
අනහගතඹ
ශනුශන් මුදල් ශගන, ඒ දරුන්ට ශිය්  ශදන, ශන්හසික
ගහසතු ශගන භනුයඹන් ියලහර පිරික් ශම් යශට් ඉන්නහ
ශන්  දරුශක් තභන්ශ දරුහ ශභන් රකහ, කළඳකරු ශර

—————————
* පුවපතකාමන තබා ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ඉදිරිඳ්  ශරහ ඒ දරුහ වදහ ගන්නහ අම්භරහ තහ් තරහ ඉන්නහ
දරුන් නළතිප අඹට, දරුන්ශ අගඹ දන්ශන් නළතිප අඹට, දරුන්ට
තිපශඵන අභහරුකම් පිබඳඵ ඇ් ත දළනුභක් නළතිප අඹට,
ජහතයන්තයකයණඹ වුණු අඹට ශම් තිපශඵන රලසනඹ ළටශවන්ශන්
නළවළ
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වභාමේවය මත තබන ද ියවිල් :
சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட ஆம்:
Document tabled:

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, භභ ත එක කරුණක් ියතයක්
වන් කයන්න ඕනෆ
2013.03.04 දින ඳශ  ප "දිනමිණ" පු්  ඳශ්  10ළිය පිටුශ
ශභශේ වන් කය තිපශඵනහ:
"හ ශඳශ ියබහගඹ අභ්  ගණන රින් ය ළ ම ශරහ
මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදනඹ අභහතයහංලඹ ඳයි"

ශභශවභ ඳන්ශන් මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයහංලඹ
නම්, එභ අභහතයහංලශේ  කහශ වරි ඹර් භහරුකරභක් ශරහ
තිපශඵනහ මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයහංලඹ භශගන් ශභ කු් 
ළ මදුය අවගන්ශන් නළ් නම් ශව යි භහ හිතන්ශන් නළවළ, ශම්
හර්තහ මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයහංලශඹන් ියකු්  කයපු
එකක් ියඹරහ නමු්  ඳශ වුණු ියධිඹ ඵරනශක ට-

මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇභතිපතුභිය, දළන් කථහ අන් කශ යුතුයි

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඒ ියහ, 1994, 2005, 2011 ඹන ර්ර අශඳ  හභහනය
ශඳශ ව උස ශඳශ ියඹන ියබහග ශදශක්භ ම්පර්ණ රතිපපරර
ියලසශල්ණහ් භක ියග්රවඹ ඇතුළු -රින් ය ශම් ියබහගර
රතිපපර ළ ම ශරහ තිපශඵන ආකහයඹ දළක්ශන- අධයහඳනශේ 
අියකු්  රණතහ ඇතුශ්  ශම් ම්පර්ණ හර්තහ්  වළන්හ් 
හර්තහට ඇතුළු ියරීභ වහ භහ වභාගත* කයනහ
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීතුභිය, භභ ත එක කහයණඹක්
ියඹරහ අන් කයනහ අධයහඳනශේ  දර්ලක අනු 1994ීන
රහථමික අධයහඳනඹට ඇතුළු කරශම් රතිපලතඹ 89 2ක් වු අතය,
2011 න ියට එඹ 98 26 දක්හ ළ ම ශරහ තිපශඵනහ ද්ියතීයික
ඳහල් වහ ශිය පිියසීශම් අනුඳහතඹ ළ ම ශරහ තිපශඵනහ ඒ
හශ භ හක්යතහ ළ ම ශරහ තිපශඵනහ ශම් දර්ලක අතරින්
රහථමික අධයහඳනශඹන් ඇද වළග්ශම් අනුඳහතඹ අඩු ශරහ
තිපශඵනහ ඒ සිඹලු ියසතය්  භහ වභාගත* කයනහ
භභ අහන ලශඹන් ියඹන්ශන් ශම්කයි ශම් දරුන්
ජහතිපශේ  දරුන් ඔවුන් වදන්න අපි එකතු ශරහ ළඩ කයමු ශම්
දරුන් මිනීභරුන් කයරහ, රචණ්ඩ් ඹට නළඹුරු කයරහ, යටට
ආදයඹ කයන්ශන් නළතිප මිියසුන් ඵට ඳ්  කයරහ රඵන ක්ියතිප
යජකභට ඩහ, ශම් දරුන්ට අලය ම්ඳ්  ටික ීනරහ කහනුක
භළරිරහ ළශටන එක ශව යි ියඹන කහයණඹ භතක් කයමින් භශ
චන සල්ඳඹ භහප්ත කයනහ

—————————
* පුවපතකාමන තබා ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

එකල්හි මේාල අ. භා.7.00 වුමය්ද මූාවනාරඪ ම්දත්රීතුමා
විසි්ද ප්රපනය මනොවිමවා ඳාර්ිමේ්දතුල කල් තබන දී.
ඳාර්ිමේ්දතුල ඊ අනුකූල, 2013 මාර්තු 08 ලන සිකුරාදා
අ. භා. 1.30 ලන මතක් කල් ගිමනය.
அப்ததரலது, தற. த. 7.00 றரகறறடர கனகரங்கும்
உதப்தறணர் அர்கள் றணர றடுக்கரரனர தரரலன்நத்க
எத்றகத்ரர்.
அன்தடி தரரலன்நம், 2013 ரர்ச் 08, தள்பறக்கறக
தற. த. 1.30 றக எத்றகக்கப்தட்டது
It being 7.00 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned
Parliament without Question put.
Adjourned accordingly until 1.30 p.m. on Friday, 08th March,
2013.

ප්රපනල

ිඛිත ිළිතුරු

றணரக்கலக்கு லத்துதோன றகடகள்
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ඳදියතාල ජුේමා මද්ලවපථානය: මද්ඳ
தறனர ஜளம்ர தள்பறரசல்: ஆணங்கள்
PADIYATALAWA JUMMA MOSQUE: PROPERTIES

3009/’12
1. ගරු මමොශමඩ් අවපේ මශතා
(ரண்தைறகு தரயட் அஸ்னம்)

(The Hon. Mohamed Aslam)

අග්රහභහතයතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආගමික කටයුතු
අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ - (1):
(අ) (i)

අම්ඳහය - භවනුය රධහන භහර්ගශේ  පිහිටි ඳදිඹතරහ
ජුම්භහ ශද්සථහනඹ වහ කුෂස භණ්ඩරඹ ියසින්
අන් යට බහයකරුන් ඳ්  කයනු රළබ දිනඹ
කශර්ද;

ඳහර්යටශම්න්තු
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asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:

[ගරු ශභ වභ්  අසරම් භවතහ]

(ii)

එභ බහයකරුන්ශ නම් ව යටපිනඹන් කශර්ද;

(iii) ඔවුන්ට රඵහදුන් බහයකහය් ඹ අන් න දිනඹ
කශර්ද;

(a) Will he state—
(i)

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ආ) ඉවත වන් මුසයටම් ඳල්යටඹට අඹ්  යහඳහරික සථහන
වහ කුෂස ඳනශ්  ියධිියධහන අනු ඵදුගිියසුම් ශන භළතිප
කරභ ියහ එභ ශද්ඳර එහි ඳදිංචිකරුන්ශ
ශවෝ
කශභනහකරුන්ශ ආධිඳතයඹට ඹට්  ශද්ඳර ඵට ඳ් 
කර තිපශඵන ඵ එතුභහ දන්ශනහිද?
(ඇ)

(i)
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ඉවත (ආ) හි වන් ත් ් ඹ පිබඳඵ ශන ඳභහ
මුසයටම් ආගමික වහ ංසකතතිපක කටයුතු පිබඳඵ
ශදඳහර්තශම්න්තු භගින් ියධිභ්  ඳරීක්ණඹක්
ඳළළ් කරභට් ;

the date on which the trustees for the
Padiyatalawa Jumma Mosque located on the
Ampara-Kandy main road, were appointed
for the last time by the Wakf Board ;

(ii) the names and addresses of those trustees ;
and
(iii) the date on which the trusteeship entrusted
to them lapses?
(b)

වන්

Is he aware of the fact that the business
establishments belonging to the aforesaid
mosque have become properties of the persons
who reside in them or manage them owing to
non availability of lease agreements in terms of
the provisions of the Wakf Act?

தற அகச்சதம் ததபத் சரசண,  அலுல்கள்
அகச்சதரணகக் ரகட்ட றணர:

(c) Will he also state whether arrangements will be
made to—

(ii) එකී මුසයටම් ඳල්යටඹට අඹ්  ශද්ඳර ආයක්හ ියරීභ
වහ අලය පිඹය ගළනීභට උඳශදස ීනභට් ;
කටයුතු කයන්ශන්ද
කයන්ශනහිද?

ඹන්න් 

එතුභහ

(ඈ) ශන එශේ නම්, ඒ භන්ද?

(அ)

(i )

அம்தரகந
கண்டி
தறரண
வீறறல்
அகந்துள்ப தறனர ஜளம்ர தள்பற
ரசலுக்கு க்தை சகதறணரல் இதறரக
ம்தறக்ககப்ததரதப்தரபர்கள் றறக்கப்தட்ட
றகற ரதன்தகத்ம்;

(i)

initiate a formal inquiry into the state of
affairs mentioned in (b) above through the
Department of Muslim Religions and
Cultural Affairs without delay; and

(ii ) ரற்தடி
ம்தறக்ககப்
ததரதப்தரபர்கபறன்
ததர்கள்
ற்தம்
தொகரறகள்
ரக
தன்தகத்ம்;

(ii)

to give instructions to take necessary steps
to preserve the properties belonging to the
aforesaid mosque?

(iii ) இர்கலக்கு ங்கப்தட்ட ததரதப்தைகடக
தொடிவுதம் றகற ரதன்தகத்ம்
அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) ரற்தடி தள்பறரசலுக்கு தசரந்ரண ர்த்க
றகனங்கலக்கு க்தை சட்டத்றன் ற்தரடுகபறன்
தறகரம் குத்கக உடன்தடிக்கககள் இன்கரல்
ரற்தடி ஆணங்கள் இற்நறல் றதர்கபறன்
அல்னது
தொகரகரபர்கபறன்
ஆறக்கத்றற்கு
உள்பரகற ஆணங்கபரக ஆகறத்ள்பக அர்
அநறரர?
(இ) (i )

ரற்தடி (ஆ)இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப றகனக
தற்நற தொஸ்லிம் ச, கனரசர அலுல்கள்
றகக்கபத்றன்தோனம் ரறன்நற தொகந
சரர்ந்தரத
றசரகக
ரற்தகரள்
ற்கும்;

(ii )

ரற்தடி தொஸ்லிம் தள்பறரசலுக்கு தசரந்ரண
ஆணங்ககப தரதுகரப்தற்குத் ரகரண
டடிக்ககககப
ரற்தகரள்ற்கு
ஆரனரசகண ங்குற்கும்

டடிக்கக
டுப்தரர
குநறப்தறடுரர?
(ஈ)

ன்தகத்ம்

(d)

If not, why ?

ගරු දි.මු. ජයරත්න මශතා (අග්රාමාතයතුමා වශ බුද්ධ
ාවන ශා තගමික ක යුතු අමාතයතුමා

(ரண்தைறகு டி.ம்.ஜத்ண - தற அகச்சதம் ததபத்
சரசண,  அலுல்கள் அகச்சதம்)

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs)

(අ)

(i) 2009.08.02.
(ii) නභ: අල්වහේ එම් එම් සිද්දික්
යටපිනඹ : සිද්දික් සශටෝර්ස, ශකබඳන් කරදිඹ,
ඳදිඹතරහ
(2009 08 02 සිට 2010 08 01 දක්හ ියශලේ
බහයකරු ශර ද, 2010 08 02 සිට න බහයකහය
භණ්ඩරඹ ඳ්  කයන ශතක් ඳනශ්  ියධිියධහන
ඳරිදි සථහන බහයකරු ශර ද කටයුතු කයයි )
(iii) 2010 08 01
න බහයකහය භණ්ඩරඹක් 2013 01 20 දින නන්ද
ියභසීභක් ඳ් හ ඳ්  කයශගන ඇතිප අතය අදහශ
වනතිපක යටඹියඹියයට ශදඳහර්තශම්න්තු ශත රද
ඳසු කුෂස භණ්ඩරඹ ශත ශඹ මු කය අලය
අනුභළතිපඹ රඵහ ගළනීභට කටයුතු කයනු රළශේ

அர்

இன்ரநல், ன்?

(ආ) නළත
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(ඇ) (i) ඔ

(ii) ඔ
දළනටභ්  ඵදු ගිියසුම් ශකටුම්ඳ්  කය කුෂස
භණ්ඩරශේ  අනුභළතිපඹ වහ ශඹ මු කය ඇත
(ඈ) අදහශ ශන ශ
(அ)

(i)

(a)

492
(i)

(ii) Name: Al-Haj M.M. Siddik
Address: Siddik Stores, Main Street,
Padiyatalawa

2009.08.02

(He was appointed as the special trustee
from 02nd August, 2009 to 01st of August,
2010 and thereafter he was functioning as
person in charge of the mosque until new
trustees are appointed as per the provisions
of the Wakfs Act.)

(ii)ததர்: அல்யரஜ் ம்.ம். சறத்லக்
தொகரற: சறத்லக் ஸ்ரடரர்ஸ், தறரண வீற,
தறனர.
2009.08.02 ஆம் றகற தொல் 2010.08.01 க
றரசட ம்தறக்ககரபரகவும் 2010.08.02 தொல்
தைற ம்தறக்ககரபர் சகத றறக்கப்தடும்
க க்தை சகத றறகலக்கக ம்தறக்ககப்
ததரதப்தரபரகவும் கடகரற்தகறநரர்.

(iii) 01st August, 2010
The new Board of Trustees has been
selected on 20th January, 2013 by an
election. They will be appointed as Trustees
of the aforesaid mosque by the Wakf Board
after receiving the legal documents.

(iii) 2010.08.01
தைற
ம்தறக்ககரபர்
சகததரன்த
2013.01.20ஆம்
றகற
ரக்தகடுப்தைதோனம்
றறக்கப்தட்டிதப்தரரடு, அற்குரற ஆங்
கள் றகக்கபத்றற்கு கறகடத்ன் தறன்ணர்,
க்தை
சகதக்கு
சர்ப்தறத்துச்
சகதறன்
அதறக்குப் தறன்ணர், ரகரண டடிக்
கககள் ரற்தகரள்பப்தடும்.
(ஆ) இல்கன.
(இ)

(ஈ)

(i)ஆம்.
(ii)ஆம். ற்ரதரது ஆணரற கல் தறற என்கநத்
ரரறத்து, க்தை சகதறன் அதறக்கரகச்
சர்ப்தறத்துள்ரபரம்.
ததரதத்ற்நது.

02nd August, 2009

(b)

No.

(c ) (i)

Yes.

(ii)

Yes.
The Department has submitted a draft lease
agreement to the Wakf Board for its
approval.

(d) Not applicable.

ඳහර්යටශම්න්තු

වැ.යු.
ශභභ හර්තහශ අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ ියළයදි කශ යුතු තළන් දක්නු රිසි භන්්රීන් මින් පිටඳතක් ශගන ියළයදි කශ යුතු
ආකහයඹ එහි ඳළවළදියට රකුණු ශක ට, පිටඳත රළබී ශදතිපඹක් ශන ඉක්භහ ශැ්දවාඩ් ංසකහයක ශත රළශඵන ශේ එියඹ යුතුඹ

குநறப்தை
உதப்தறணர் இதறப் தறப்தறற் தசய்றதம்தைம் தறக றதத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக
றதத்ப்தடர தறற கறகடத் இத ரங்கலள் யன்சரட் தறப்தரசறரறதக்கு அதப்தைல் ரண்டும்.
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