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ප්රනනල  ලාිකක ිළිතුරු 

ඳෂාත් ඳාන ආයතනල පුරප්ඳාඩු ිළරවීමේ (විමේ විධිවිධාන) ඳනත් මකටුේඳත : 
 ඳශමුන ය කිඹන රදි 

මඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්මප ඳනත් මකටුේඳත් : 
 ය/කුරුවිට භධය භවහ විදයහරය ඹ ිදි ෂ්ය ගමභඹ (ගසථහමත කිරීශ))  – [මරු    ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ] - 

ඳශමුන ය කිඹන රදි 
 

ආණ්ඩුක්රම ලයලවනාාල ය මත් ීරරණය :  
     විමණකහධිඳතියඹහශේ ළටුඳ 
 

කල්තැබීමේ මයෝජනාල : 
 ශඳොදු යහජය භණ්ඩීයඹ යහජය නහඹක මුළු 

අන්තර්ගත ප්රධාන කුු 

ழபதள உள்டக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
LOCAL AUTHORITIES FILLING OF VACANCIES (SPECIAL PROVISIONS) BILL:  

     Read the First time 

 
PRIVATE MEMBERS' BILLS:  
    R/Kuruwita Central College Past Pupils Association (Incorporation) – [The Hon. Janaka Bandara] – Read the First 

time 

 
DETERMINATION UNDER THE CONSTITUTION:  

      Salary of Auditor-General 

 
ADJOURNMENT MOTION: 

      Commonwealth Heads of Government Meeting  

PRINCIPAL  CONTENTS 

யழளக்களுக்கு யளய்ப யழகடகள் 

 

உள்ளூபதழகளப சககள் தயற்ழடங்கக ழபப்புதல் (யழசசட ற்ளடுகள்) சட்டபம்:  

 பதன்பக   நதழப்ழடப்ட்டது 

 

தழ உபொப்ழர் சட்டபங்கள்: 

 இப/குபையழட்ட நத்தழன நகள யழத்தழனளன கமன நளணயர் கமகம் (கூட்டிகணத்தல்) - [நளண்புநழகு ஜளக ண்டளப] 
– பதன்பக   நதழப்ழடப்ட்டது 

 
அபசழனகநப்ழன் கவமள தவர்நளம்: 

 கணக்களய்யளர் தககந அதழதழனழன் சம்ம் 

 

எத்தழகயப்புப் ழசபபகண:  
      தளதுயளன அபச தகயர்கள் நகளளடு 
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අ. භා. 1.00  ඳාර්ලිමේන්ුරල රැවන විය.  

නිමයෝජය කාානායකුරමා ගගු නන්ිමම වීර්කමක ි  මශතා  

මූාවනාරූඪ විය.    
ளபளளுநன்ம் ழ.. 1.00 நணழக்குக் கூடினது.  

ழபதழச் சளளனகர்  அயர்கள்  [நளண்புநழகு சந்தழந வீபக்தகளடி] 

தககந யகழத்தளர்கள்.   

The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR. DEPUTY SPEAKER [THE  HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 

 

  

ලිිළ මල්ඛනාිමය ිළිතගැන්වීම 
சநர்ப்ழக்கப்ட்ட த்தழபங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

(i) 2011 ර්ඹ වහ අභහතය භණ්ඩර කහර්ඹහරශ  කහර්ඹ හධන 
හර්තහ; ව 

(ii)  2012 ර්ඹ වහ ිනඹන වහ අඳනඹන ඳහරන ශදඳහර්තශ)න්තුශේ 
හර්ෂික කහර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණු).- [අග්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ 
ලහන වහ ිමමික කටයුතු අභහතය මරු දි.මු. ජඹය්නන භවතහ 
ශනුට මරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]  

 

වභාමේවය මත තිබිය යුුරයයි නිමයෝග කරන දී. 
சளபீடத்தழல் இபைக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

(i)  2012 ර්ඹ වහ ශයජිසට්රහර් ජනයහ ද ශදඳහර්තශ)න්තුශේ කහර්ඹ 
හධන හර්තහ වහ ගිණු); 

(ii) 2012 ර්ඹ වහ ව)ඵන්ශතොට දිසත්රික් ල ශ දක) කහර්ඹහරශ  
හර්ෂික කහර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණු); ව 

(iii)  2012 ර්ඹ වහ මුරතිේ දිසත්රික් ල ශ දක) කහර්ඹහරශ  කහර්ඹ 
හධන හර්තහ වහ හර්ෂික ගිණු).- [යහජය ඳරිඳහරන වහ සශ්ධල 
කටයුතු අභහතය මරු ඩ්ලලිේ.ී..ශ.. ශශනවිය්නන භවතහ ශනුට 
මරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]  

 
වභාමේවය මත තිබිය යුුරයයි නිමයෝග කරන දී. 
சளபீடத்தழல் இபைக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා (ජවේඳාදන ශා 

ජාඳලශන අමාතයුරමා වශ ආණ්ඩු ඳාර්නලම  ප්රධාන 

වංවිධායකුරමා) 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த - வர்யமங்கல், 

யடிகளகநப்பு அகநச்சபைம் அபசளங்கத் தபப்ழன் 

பதற்சகளளசளதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,  ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ 

ඵරලක් ලති අභහතයතුභහ ශනුශන් 2008 ව 2009 ර් වහ 

ජහතික භළණික් ල ව සර්ණහබයණ අධිකහරිශ  හර්ෂික හර්තහ  

භභ ඉදිරිඳ්න කයමි.  

ශභභ හර්තහ ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක් ලති කටයුතු 

පිළිඵ උඳශ්ධලක කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතුඹළයි භභ 

ශඹෝජනහ කයමි. 
 
ප්රනනය විමවන ිමන්  වභා වේමත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
2012 ර්ඹ වහ ශ්රී රගකහ මිනින්ශදෝරු ශදඳහර්තශ)න්තුශේ කහර්ඹ 

හධන හර්තහ.- [ඉඩ) වහ ඉඩ) ගර්ධන අභහතය මරු ජනක ඵණ්ඩහය 

ශතන්නශකෝන් භවතහ ශනුට මරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
වභාමේවය මත තිබිය යුුරයයි නිමයෝග කරන දී. 
சளபீடத்தழல் இபைக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

 
 

මඳත්වේ 
நதக்கள் 
PETITIONS 

 
 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මරු ඳවිත්රහශ්ධ ව න්නිියචි ම භව්නමිඹ - ඳළමිණ නළත. 

මරු භහින්ද ඹහඳහ අශ්ලර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

මරු කුභහය ශ දමභ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා (ක්රීඩා අමාතයුරමා) 
(நளண்புநழகு நலழந்தளந்த அலுத்கநசக -  

யழகனளட்டுத்துக அகநச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  

Sports ) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භභ උරඳශන්, භහශර 

ඳහය, අගක 107 දයන සථහනශඹහි ඳදිග ම ශක් ල.පී. කරුණහය්නන 

භවතහශමන්රළබුණු ශඳ්නභක් ල පිළිමන්මි. 

 
නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මරු රක් ලසභන් ඹහඳහ අශ්ලර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

මරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 

ගු මන නානාය්කකාර මශතා 
(நளண்புநழகு நதர ளணளனக்களப) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් ශඳ්න)  

තුන  පිළිමන්මි.  

(1) වඵයහදු, වරුභ දශමොඩ,  ශන්ට්ර ද  ඳහක් ල, අගක 35 දයන 
සථහනශඹහි ඳදිග ම එචි.ඊ. ලහන්ත භවතහශමන් රළබුණු 
ශඳ්නභ;  

(2) මහ දර, වපුමර, ඉසුරු භහත, අගක 112/27 'බී' දයන  
සථහනශඹහි ඳදිග ම  එෂස.ශශ දශේ භවතහශමන් රළබුණු 
ශඳ්නභ; ව 

(3) උණටුන, භළටයම, ශකොය ටුශශමදය ඳදිග ම එ).ජී. න්න 
චන්දන  භවතහශමන් රළබුණු ශඳ්නභ. 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මරු වදය යශ)ස ඳතියණ භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

 
ඉිමරිඳත් කරන ද මඳත්වේ  මශජන මඳත්වේ ිළිතබ කාරක 

වභාල  ඳැලරිය යුුර යයි නිමයෝග කරන  දී. 

சநர்ப்ழக்கப்ட்ட நதக்ககப் தளதுநதக் குளவுக்குச் சளட்டக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
 

 
ප්රනනල  ලාිකක ිළිතුරු 

யழளக்களுக்கு யளய்ப யழகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලසන අගක 2 - 1895/'11 - (2), මරු බු්ධධික ඳතියණ භවතහ. 

 
ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භභ    ප්රලසනඹ අවනහ.  

 
ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතා (අධයාඳන අමාතයුරමා) 
(நளண்புநழகு ந்து குணயர்த - கல்யழ  அகநச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශ) පිළිඵ ඹම ඳශහ්න 

බහශන් දක් ලහ තිශඵන ශතොයතුරු ප්රභහණ්න ශනොන නිහ භභ 

මරු භන්ත්රීතුභහට ඩහ විසතයහ්නභක හර්තහක් ල භහඹක කහරඹක් ල 

තුශ රඵහ ශදන්නට ක ද  ඉ දරහ සිටිනහ.  

 
ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

පිළිතුරු රඵහ ශදන්ශන් ශකොශවොභද,   ඳශහ්න බහ 

විසුරුරහ ශන්.   

 
ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඳශහ්න බහ භළතියණඹට ශඳය පිළිතුය රඵහ ශදනහ. ඳශහ්න 

බහ භළතියණඹට ශඳය අනිහර්ඹශඹන්භ පිළිතුය රඵහ ශදනහ. 

 
ප්රනනය මුර ිමනකදී ඉිමරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
யழளகய நற்தளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ජනමවලණ ලැඩව ශන : මධයම ඳාන්තිකයන්  

තට්ටු නිලාව 
ஜதசய ழகழ்ச்சழத்தழட்டம் : நத்தழன 

யகுப்ழபைக்கு நளடிவீடுகள் 
JANASEVANA PROGRAMME: FLATS FOR MIDDLE-CLASS 

PEOPLE  

 2214/‟12 

3.  ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඉදිකිරී), ඉගජිශන්රු ශේහ, නිහ වහ ශඳොදු ඳවසුක) 
අභහතයතුභහශමන් සූ  ප්රලසනඹ - (4) :  

(අ) "භහින්ද  මන්තන - දිනමු ශ්රී රගකහ" ප්රතිඳ්නති භහරහශේ 
ජනශණ ළඩටවන ඹටශ්න, භධයභ ඳහන්තිකඹන්ට 
ඳවසු මිරට රඵහදීභ වහ තට්ටු නිහ ඉදිකයන ඵට 
ශඳොශයොන්දුක් ල දී සති ඵ එතුභහ දන්ශනහිද? 

(ි)  (i) භධයභ ඳහන්තිකඹන්ට ඳවසු මිරට රඵහ දීභ වහ 
තට්ටු නිහ ඉදිකිරීභ ිය)බ කශ ර්ඹ 
කශර්ද;  

 (ii) ශ) නවිට ඉදිකිරී) අන් කය සති එභ තට්ටු 
නිහ ගඛ්යහ ශකොඳභණද; 

 (iii) එභ තට්ටු නිහ ඉදිකය සති ප්රශ්ධල කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?         

(ස)   ශනොඑශේ න),   භන්ද? 

 
  ழர்நளண, தளழனழனல் சசகயகள், வீடகநப்பு, 

தளதுயசதழகள் அகநச்சகபக் சகட்ட யழள: 

(அ) "நலழந்த சழந்தக- இங்கககன தயற்ழதச் 

தசய்சயளம்" தகளள்ககத் தழட்டத்தழன் ஜதசய 

ழகழ்ச்சழத்தழட்டத்தழன் கவழ் நத்தழன யகுப்ழபைக்கு 

சலுகக யழகனழல் தற்பொக்தகளடுப்தற்களக நளடி 

வீடுகள் ழர்நளணழக்கப்டுதந யளக்குபொதழ 

அழக்கப்ட்டுள்ததன்கத அயர் அழயளபள? 

(ஆ) (i) நத்தழன யகுப்ழபைக்குச் சலுகக யழகனழல் 

தற்பொக்தகளடுப்தற்களக நளடி வீடுகக 

ழர்நளணழத்தல் ஆபம்ழக்கப்ட்ட யபைடம் 

னளததன்கதபெம்; 

 (ii) இற்கயகப ழர்நளணப் ணழகள் 

பூர்த்தழனளக்கப்ட்டுள் சநற்டி நளடி வீடுகழன் 

ண்ணழகக னளததன்கதபெம்; 

 (iii) சநற்டி நளடி வீடுகள் ழர்நளணழக்கப்ட்டுள் 

ழபசதசங்கள் னளததன்கதபெம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்சல், ன்? 

 
asked the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities:  

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

Janasevana Programme of “Mahinda Chintana-

Dinawamu Sri Lanka” manifesto that blocks of 

flats would be constructed to be given to middle-

class people at concessionary prices? 
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(b) Will he inform this House - 

 (i) the year in which the construction of blocks 

of flats to be given to middle-class people at 

concessionary prices was commenced; 

 (ii) the number of such blocks of flats of which 

construction work has been completed by 

now; 

 (iii) the names of the areas in which those 

blocks of flats have been constructed? 

(c) If not, why? 

 
ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඉදිකිරී), ඉගජිශන්රු ශේහ, 

නිහ වහ ශඳොදු ඳවසුක) අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ 

ප්රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ. 

(අ)   ඔේ. 

(ි)  (i) 2005 

 

  ශ්ධශීඹ ිශඹෝජකයින් ිය)බ කශ යහඳතති 

 

 (ii) නිහ 412යි. 

 

 (iii)  

 

(ස)   අදහශ ශනොශේ. 

 
ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මරු සභතිතුභනි, ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ. 2005 දී "භහින්ද 

 මන්තන - දිනමු ශ්රී රගකහ" ප්රතිඳ්නතිශඹන් භධයභ ඳහන්තිකඹන්ට 

ිය)බ කශ      
ර්ඹ 

                නිහ යහඳතතිඹ 
 නිහ 
ගඛ්යහ 

        2004 ජ දතය යජශ  ශේක නිහ යහඳතතිඹ           400 

        2007 117 ්නත ස දවිටිමර නිහ ක්රභඹ             08 

        2011 117 ්නත ස දවිටිමර නිහ ක්රභඹ 
අදිඹය iv 

            04 

        2012  ශභොයටු ලුනහ භව ද නිහ 
යහඳතතිඹ 

          356 

        2013 ශකොශම - කවිය්නන ශඳශද නිහ 
යහඳතතිඹ 

            28 

ිය)බ කශ 
ර්ඹ 

            නිහ යහඳතතිඹ 
 නිහ 
ගඛ්යහ 

2013.05.05 ඹක් ලකර සිඹනෆඋඹන නිහ ක්රභඹ              40 

2013.06.22 ඳ දශ දකළශ ද නිහ ක්රභඹ              21 

නිහ යහඳතතිඹ 
අන් කය සති 
නිහ ගඛ්යහ 

ජ දතය යහජය ශේක නිහ යහඳතතිඹ                       400 

117 ්නත ස දවිටිමර නිහ ක්රභඹ                         08 

117 ්නත ස දවිටිමර නිහ ක්රභඹ 
අදිඹය iv 

                        04 

එකුරල                       412 

             නිහ යහඳතතිඹ 
තට්ටු නිහ ඉදි කය සති 

ප්රශ්ධල 

ජ දතය යහජය ශේක නිහ යහඳතතිඹ              ශවෝභහමභ 

117 ්නත, ස දවිටිමර නිහ ක්රභඹ              නහයහශවේන්පිට 

ශභොයටු, ලුනහ භව ද නිහ ශඹෝජනහ 
ක්රභඹ 

             ශභොයටු 

නිහ ඳවසුක) රඵහ ශදනහඹ කිඹන ශඳොශයොන්දු ඉදිරිඳ්න 

කයරහ  දළනට ර් අටක් ල ශනහ. නමු්න භධයභ ඳහන්තිකඹන් 

වහ නිහ 412යි ශ) අවුරුදු අටටභ ඉදි කයරහ තිශඵන්ශන්.   

ශ) පිළිඵ ඔඵතුභහ ෆහීභකට ඳ්න ශනහද? 

 
ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශ) නිහ 412 ඉදි කිරීභ වභහය කයරහයි තිශඵන්ශන්. ත 

නිහ විලහර ගඛ්යහක් ල ඉදි කයනහ.   ළඩ කටයුතු ිය)බ 

කයරහ තිශඵනහ. ඊට අතිශර්ක විවිධ ණඹ ක්රභ තුළින් භධයභ 

ඳන්තිඹට නිහ ඉදි කිරීභ වහ ඳවසුක) රහ දීරහ තිශඵනහ.  

 
ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
සභතිතුභනි මණන් වදරහ ඵළලුශෝන ශඳශනනහ, ය අටක් ල 

තුශ භධයභ ඳහන්තිකඹන්ට වදරහ තිශඵන්ශන් නිහ 412ක් ල ඵ.  

  කිඹන්ශන් අවුරු්ධදකට වදරහ තිශඵන්ශන් නිහ 51යි. 

ඔඵතුභහට්න ශ) මළන ශවො අ්න දළකීභක් ල තිශඵනහ. 

යන්ශඳොකුණමභ  භ්නශ්නශමොඩ, ය්ධශදොළුමභ, ජඹඩනමභ, 

වික්රභසිගවපුය මළන ඔඵතුභහ දන්නහශන්. නිහ රක් ලඹ, ද 

රක් ලඹ, ඳවශශොස රක් ලඹ  ඹනහදී ළඩටවන් තුළින් යණසිගව 

ශප්රේභදහ යුමශ  නිහ වදපු ිකහයඹයි, අද භහින්ද  මන්තන 

යුමශ  යකට නිහ 51ක් ල ඳභණක් ල භධයභ ඳහන්තිකඹන්ට 

වදන යටහ පිළිඵයි ඔඵතුභහ ෆහීභකට ඳ්න ශනහද? භශේ 

ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹභ තභයි ිඳසු අවන්ශන්.  

 
ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දළනට  ිය)බ කයරහ තිශඵන  නිහ යහඳතතිර වභහය කය 

තිශඵන නිහ මණන 412ක් ල. නමු්න මරු  භන්ත්රීතුභනි,   ඊට ඩහ 

විලහර ප්රභහණඹක් ල භභ වන් කශහ, ණඹ ිදී විවිධ ඳවසුක) 

රඵහ දීශභන් භධයභ ඳහන්තිකඹන්ට නිහ ඉදි කය මන්න 

අසථහ අපි රහ දීරහ තිශඵන ඵ. ඔඵතුභහට ත විසතය ඕනෆ 

න) ත්න ශ දඛ්නඹක් ල භට ඉදිරිඳ්න කයන්න පුළුන්. විශ්ධශීඹ 

ිශඹෝජකඹන් භඟ එක් ල ශවෝභහමභ ඉදි කයන  Mount 

Clifford Garden  යහඳතතිශඹහි නිහ 1,064ක ළඩ ිය)බ 

කයරහ තිශඵනහ. ම)ඳව, රගකහ ශරෝව යහඳතතිශඹහි නිහ 

864ක ළඩ ිය)බ කයරහ තිශඵනහ. ශ) ිදී ලශඹන් නිහ 

දවස මණනකින් යුක් ලත නිහ යහඳතති දළනට අපි ිය)බ කයරහ 

තිශඵනහ. මරු  භන්ත්රීතුභනි,  ඔඵතුභහ්න පිළිමනියි, මරු ිර්. 

ශප්රේභදහ භළතිතුභහ නිහ විලහර ප්රභහණඹක් ල වළද්න  හ එක 

දශන් වළදුශේ නළති ඵ.   ඔඵතුභන්රහට භතකද? රුක් ලභ දමභ, 

වික්රභසිගවපුය -ජඹඩනමභ- ඔඹ සිඹ දර වළදුශේ එක දශන් 

ශනොශයි.   නිහ වදන්න අවුරුදු මණනහක් ල මත වුණහ.  

ජනශණ ළඩටවන ඹටශ්න ඉදි ශකශයන නිහ 

යහඳතතිර ළඩ කටයුතු දළන් ිය)බ කයරහ තිශඵනහ. දළනට    

ඳතින ළරළසභ ඹටශ්න ශකොශම නමයශ  නිහ 65,000ක් ල 

වළශදනහ. [ඵහධහ කිරීභක් ල] එතුභහශේ කහරශ  වදපු හර්තහ 

ක්රිඹහ්නභක කයන්ශන් අතිමරු භහින්ද යහජඳක් ල 

ජනහධිඳතිතුභහශේ ළඩටවශනන්. ඔඵතුභන්රහශේ ිණ්ඩු  හ 

ක්රිඹහ්නභක කශශේ නළවළ.  

ශකොශම නිහ තු 1475ක් ල තිශඵනහ.   නිහ තු 

ශනුශන් තට්ටු නිහ ශකොශම නමයශ  ඉදි ශනහ.   ළඩ 

පිළිශශ අපි ිය)බ කයරහයි තිශඵන්ශන්.  
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන් න අතුරු ප්රලසනඹ. 

 
ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නළවළ, ඳශමු න ප්රලසනඹ  තභයි භභ සහුශේ.  

මරු සභතිතුභනි, ඔඵතුභහ කිේහ, ඔක් ලශකොභ එක තහට 

වදන්න ඵළවළ කිඹරහ. භභ  ක පිළිමන්නහ. නමු්න භභ 

ඔඵතුභහශමන් සහුශේ  ය 8ක් ල මළන. 2005 සිට 2013 දක් ලහ 

අවුරුදු 8ක් ල. ඔඵතුභහ කිේහ, නිහ එක් ලදවස මණනක් ල ශඳෞ්ධමලික 

ිශඹෝජකඹන් භඟ වදනහ කිඹරහ.   එක ශමඹක් ල 

විකිශණන්ශන් කීඹටද? රක් ල 100ට!  

මරු සභතිතුභනි, 2012 ඔක් ලශතෝඵර් 7 න දහ "න්ශේ 

ඔ්ලර්" ඳ්නතශර් - "ශ දක් ල වවුස" ඳ්නතශර්- තිශඵනහ,  

ශකශව ද ශකොශඹක වළඩඹට භගී ියණඹක් ල වදන්නට නිහ 

ගර්ධන අධිකහරිශඹන් රුපිඹ ද රක් ල 25ක් ල ශන් කය තිශඵනහ 

කිඹරහ. ඔඵතුභහ ඳහර්ලිශ)න්තුට ඹන එන විට  ක දළකරහ සති. 

සතු දශකෝට්ශට් වන්දිශ  ශකශව ද ශකොශශ  වළඩඹට  රුපිඹ ද 

රක් ල 25ක් ල ළඹ කයරහ භගී ියණඹක් ල වදරහ තිශඵනහ. ශ) 

මුද ද ශඳොදු ජනතහශේ හිට ශණක් ල රඵහ ශදන්නට, මතට 

නිනක් ල රඵහ ශදන්නට,   හශේ පරදහය  කහයණඹකට සයි ශඹොමු 

ශනොකයන්ශන්? ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන්   භගී ියණශ  ඉන්න 

ඵළවළ, ශතශභනහ. ශ)  ශඵොරුක් ල ශනොශයි, ස්නත කිඹන්ශන්. 

භශේ ප්රලසනඹ  ශ)කයි. 

 
ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අදහශ නළවළ.  

 
ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භශේ ප්රලසනඹ ශ)කයි. සභතිතුභහ භභ ප්රලසනඹ අවරහ ඉය 

නළවළ. භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ භභ අවනහ. 

 
නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කරුණහකයරහ ප්රලසන සීමශ)දී ඳහර්ලිශ)න්තුශේ කහරඹ කහ 

දභන්ශන් නළතු ප්රලසන අන්න. කථහ ඳ්නන ශරහට කථහ 

ඳ්නන්න පුළුන්. 

 
ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශවොයි. මරු සභතිතුභනි, ඔඵතුභහ වතදඹ හක් ලෂිඹට එකඟ 

උ්නතයඹක් ල ශදන්න. ශකශව ද ශකොශශේ වළඩඹට භඟී ියණඹක් ල 

ඉදි කිරීභ වහ රුපිඹ ද රක් ල 25ක් ල ළඹ කයරහ, භධයභ 

ඳහන්තිකයින්ට අවුරුදු 8ක් ල මුළු දශ ද යකට නිහ 50ක් ල ඉදි 

කයපු හර්තහ ගිනස හර්තහක් ල ශන්න පුළුන් ශන්ද? ර.ජහ 

නළ්ධද? 

 

ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ කිඹන්ශන් "භඟී ියණ නළති යටක් ල" මළනයි.   
කිඹන්ශන්  කට්න ඔඵතුභහ විරු්ධධයි. භඟී ියණ නළති යටක 
භඟිඹහට සති න ශතක් ල නළත.   නිහ භඟී ියණ්න ඕනෆ, 
නිහ්න ඕනෆ, හවන න්නන්න ඉඩකඩ්න ඕනෆ.  හ ළරසු) 
කයරහ කයන්ශන්. ඔඵතුභහ විශේචනහ්නභක කථහ කිරීභ මළන භභ 
කනමහටු ශනහ.  හ ශතශභන්ශන් නළවළ, ඔඵතුභහ ගිහි දරහ 
හිටශමන ඉරහ ඵරන්නශකෝ.  මත්රඳටඹක න) භභ ඔඵතුභහ කිඹන 
ශ්ධ පිළිමන්නහ. ශ)ක  මත්රඳටඹක් ල ශනොශයිශන්. එතළනට 
ගිහි දරහ හිටශමන ඉරහ ඵරන්න. ූ ර්ඹහශරෝකඹ නිහ භඟීන්ට 
භව ද ද එතළන හිටශමන ඉන්න ඵළවළ, භඟී ියණඹක් ල 
නළ්නන). ඔඵතුභන්රහ කිඹන්ශන් වළභදහභ හිනහ කිඹරහද? 
නළවළ. ශ) යශට් ළඩි ශේරහක් ල තිශඵන්ශන් ූ ර්ඹහශරෝකඹ. 

 

ගු අනුර ිමවානායක මශතා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එතශකොට අේ ශරහට එතළනට ඹන්ශන් නළ්ධද? 

 

ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අේට්න ඹනහ. රුහශන් ශනොශතමී ඉන්න්න ියණඹ 
තිශඵනහ. ඔඵතුභන්රහ කිඹන්ශන් කහටන්. ඔඵතුභන්රහ 
එතළනට ගිහි දරහ හිටශමන ඉරහ ඵරන්න ශතශභනහද කිඹරහ. 
[ඵහධහ කිරීභක් ල] 

 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලසන අගක 4, මරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ. 
 

ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භශේ තුන්ළනි අතුරු 

ප්රලසනඹ? 

 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අතුරු ප්රලසන 4ක් ල සහුහ. 

 
තංගල් නිලාඩු නිම්කතනයකදී විමද්ශිකමයකු 

ඝාතනය ිරීමම : ිළයලර 
தங்களக யழடுபக யழடுதழனழல் தயழளட்டயர் 

டுதகளக: டயடிக்கக 
KILLING OF FOREIGNER AT HOLIDAY RESORT IN 

TANGALLE : ACTION TAKEN 

2270/'12 

4. ගු දයාසිරි ජයමවේකර මශතා 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අග්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ිමමික කටයුතු  

අභහතයතුභහශමන් සූ  ප්රලසනඹ - (2) :  

(අ) (i) 2011 ර්ශ  න්නත ද දින ශවෝ ඊට ින්න 
දිනක තගම දර ඳ රශ්ධලශ  නිහඩු නිශක් ලතනඹක 
විශ්ධෂ්කශඹකු ඝහතනඹ කිරීභක් ල සිදු වූශ ද; 
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 (ii) එශේ න), ඝහතනඹට රක් ලවූ පු්ධමරඹහශේ නභ ව 
යට කශර්ද; 

 (iii) එභ ඝහතනශ  ළකකරුන් වඳුනහ ශමන තිශ්ලද; 

 (iv) ඔවුන් දයන තනතුරු කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද? 

(ි) (i) එභ ඝහතනඹ )ඵන්ධශඹන් ශ) න විට ශමන 
සති පිඹය කශර්ද; 

 (ii) එභ ඝහතනඹ ශවේතුශන් ශ්රී රගකහට ජහතයන්තය 
ලශඹන් මුහුණ දීභට සිදු ව සති ත්න්නඹන් 
කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න සශනහිද? 

(ස) ශනොඑශේ න),    භන්ද? 

 

ழபதந அகநச்சபைம் தத்த சளச, நத அலுயல்கள் 

அகநச்சபைநளயகபக் சகட்ட யழள: 

(அ) (i) 2011ஆம் ஆண்டில் த்தளர் தழத்தன்சள 

அல்து அண்நழத்த தழதநளன்ழசள தங்களக 

ழபசதசத்தழன் யழடுபக யழடுதழதனளன்ழல் 

தயழளட்டயதபளபையர் டுதகளக தசய்னப் 

ட்டுள்ளபள ன்கதபெம்; 

 (ii) ஆதநழல், டுதகளகக்கு உள்ளயபது தனர் 

நற்பொம் ளடு னளது ன்கதபெம்; 

 (iii) சநற்டி டுதகளகக்கள சந்சதக ர்கள் 

இங்களணப்ட்டுள்பள ன்கதபெம்; 

 (iv) இயர்கள் யகழக்கும் தயழகள் னளகய 

ன்கதபெம் 

 அயர்  குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) (i) சநற்டி டுதகளக சம்ந்தநளக ற்தகசய 

சநற்தகளள்ப்ட்ட டயடிக்கககள் னளகய 

ன்கதபெம்; 

 (ii) சநற்டி டுதகளக களபணநளக இங்ககக்கு 

சர்யசதச ளவதழனழல் தழர்சளக்க சளழட்டுள் 

ழககந னளததன்கதபெம் 

 அயர்  இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்சல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) whether killing of a foreigner occurred in a 

holiday resort in Tangalle area on or around 

Christmas day of  2011; 

 (ii) if so, the name and the country of the person 

who was killed; 

 (iii) whether suspects of the aforesaid killing 

have been identified; and 

 (iv) the positions held by them? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the action taken with regard to the aforesaid 

killing by now; and 

 (ii) the repercussions that Sri Lanka has had to 

face internationally as a result of the 

aforesaid killing? 

(c) If not, why? 

 

ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ 

ලහන වහ ිමමික කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ 

ප්රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ. 

(අ) (i) සිදු  ව සත. 

 (ii) බ්රිතහනය ජහතික කුයහ) හභන් ශේ). ඹ අවුරුදු 
32යි. 

 (iii) වඳුනහ ශමන සත. 

 (iv) ළකකරුන්ශේ න). 

 1.  ඕඵඩ ියචි මශේ රහිරු කළලු). "කළලු)", 
ශනෝනමභ, විතහයන්ශදනිඹ.  

   රැකිඹහ - නළත. 

මරු භන්ත්රීතුභනි,  රළයිසතුක් ල තිශඵනහ. එඹ කිඹන්න ඕනෆද? 

 

ගු දයාසිරි ජයමවේකර මශතා 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මරු සභතිතුභනි, කී ශදශනකු ඉන්නහද? 25ක් ල, 30ක් ල 

නළවළශන්. 

 

ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ,   තය) නළවළ. කිඹන්නද? 

 

ගු දයාසිරි ජයමවේකර මශතා 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එශවභ න) කිඹන්න. 

 

ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 2. උඩුන්ශේ භන් ශ්ධලප්රිඹ. අගක 136/4, හිරිපිටිඹ, 
ඳන්නිපිටිඹ.  

   රැකිඹහ - නළත. 

 3. )ඳ්න චන්ද්ර පුසඳ විදහනඳතියණ. අශලෝක 
ශන, විතහයන්ශදනිඹ.  

   රැකිඹහ - තගම දර ප්රහශ්ධශීඹ බහශේ බහඳති. 

 4.  වයප්පුලිශේ ප්රනී්න චතුයගම. නන්ද ශන, 
නරමභ, විතහයන්ශදනිඹ.  

   රැකිඹහ - නළත. 

 5. ශභොශවොට්ටිශේ ය්න. අගක 201/ , ශනෝනමභ, 
විතහයන්ශදනිඹ.  

   රැකිඹහ - නළත. 

 6. එදිරිූ රිඹ ඳටඵළදිශේ නදීයලහන්. ශනො. 03, නමය 
නිහ, ඉඳිශඳොකුණශමොඩ, තගම දර.  

  රැකිඹහ - නළත. 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

 7. ශවේහශතොන්ඩිරශේ නුන්  මන්තක. අගක 96/ීම, 
ඉඳිශඳොකුණශමොඩ, තගම දර.  

   රැකිඹහ - නළත. 

 8. යණචි ම ඳටඵළදිශේ ජහනුක චතුයගම. ශනො. 36, 
භළදකළටිඹ ඳහය, තගම දර.  

   රැකිඹහ - නළත. 

(ි) (i) ඉවත සි්ධධිශ  ළකකරුන්ට විරු්ධධ තගම දර 
භ/උ නඩු අගක බී.ිර් 696/2011 ඹටශ්න මලික 
විභර්ලන කටයුතු අන් කය සති අතය   අනු 
නීතිඳති උඳශදස වහ නඩු 2013.06.19 න දින 
මරු අධිකයණශ  කළවූ අසථහශේදී මරු 
නීතිඳතිතුභහශේ උඳශදස ඳරිදි ශභභ නඩු මින් 
ඉදිරිඹට තගම දර අධිකයණශ  ශනොකළන 
ශර්න ශකොශම ප්රධහන භශවේසත්රහ්න අධිකයණශ  
නඩු අගක බී 4507/1/2013 ඹටශ්න 2013.06.28 න 
දින කළන ශරට්න උඳශදස රඵහ ශදන රදී. 

  එදින නඩු නළත කළවූ අතය නළත 
2013.11.01න දින කළ වභට උඳශදස රඵහ ශදන 
රදී. 

 (ii) ශභභ ියවුර ශඳෞ්ධමලික ශවේතන් භත සති වූක් ල 
ඵළවින් ජහතයන්තය ලශඹන් ශභශතක් ල කිසිදු 
ඵරඳෆභක් ල එ දර  ව ශනොභළත. 

(ස) ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගු දයාසිරි ජයමවේකර මශතා 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු 

ප්රලසනඹ ශභඹයි. ශ) ඝහතන සි්ධධිඹ )ඵන්ධ නඩු තගම දශ ද 

ඉරහ ශකොශමට ශමනහශේ සයි කිඹරහ භභ අවන්න කළභළතියි. ශ) 

නඩු තගම දශර්න අවන්න තිබුණහ. විශලේශඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ, 

ශ)ක 2011දී වුණු සි්ධධිඹක් ල ඵ. ශ) සි්ධධිඹ රගකහශේ ගචහයක 

යහඳහයඹ )ඵන්ධශඹන් විලහර ඵරඳෆභක් ල කයනහ. අද ශන 

ශකොට බ්රිතහනයශ  තිශඵන පු්න ඳ්නර විලහර ලශඹන් ශභඹ 

ප්රසි්ධධිඹට ඳ්න ශරහ තිශඵනහ. ශ) සි්ධධිඹට මුහුණ දුන් 

පු්ධමරඹහශේ ශවෝදයඹහ්න ඳහර්ලිශ)න්තුට සවි දරහ ශ) සි්ධධිඹ 

)ඵන්ධ අඳ්න එක් ලක හකචිඡහ කශහ. භභ අවන්න කළභළතියි, 

ශ) නඩු තගම දශ ද ඉරහ ශකොශමට ශමනහශේ සයි කිඹරහ.  

 
ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නීතිඳතිතුභහ විසින් ශමන සති තීයණඹක් ල පිළිඵ විසතය 

ඉදිරිඳ්න කිරීභට භභ කටයුතු කයන්ශන් නළවළ.  

 
නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ. 

 
ගු දයාසිරි ජයමවේකර මශතා 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ කළභළතියි  ක දළන මන්න. ශ) ඳහර්ලිශ)න්තුශේදී භභ 

භන්ත්රීයශඹකු විධිඹට ප්රලසනඹක් ල සහුහභ  කට- 

ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ නීතිඥයශඹක් ල ශනොශයි. ඔඵතුභහ ශමෞයනීඹ 

නීතිඥයශඹක් ල. නීති ත්නතිඹට භභ මරු කයනහ. 

 
නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මරු භන්ත්රීතුභනි, ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න. මරු 

සභතිතුභහ අහන තීන්දු දුන්නහට ඳසශේ,  ඔඵතුභහ ශදළනි 

අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න.  

 
ගු දයාසිරි ජයමවේකර මශතා 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුභහ ශ)ක ශඳෞ්ධමලික කහයණඹක් ල කිඹරහ කිේහට ස්නත 

ලශඹන්භ ශ)ක විලහර ප්රලසනඹක් ල.  ඔවුන්   සි්ධධිඹ වහ )ඵන්ධ 
ළකකරුන් ඵට ඳ්න ශරහ තිශඵනහ. ශ්ධලඳහරන අධිකහරිශ  
පු්ධමරශඹකු්න ශ) අතය සිටිනහ.  අපි හිතමු ශකෝ, ඔවුන් 
යදකරුන් ශනොශයි කිඹරහ. නමු්න ළකකරුන් ඵට ඳ්න 
ශරහ තිශඵනහ. ශ) සි්ධධිඹ  ජහතයන්තය ලශඹන් අද දළළන්ත 
අර්බුදඹක් ල ඵට ඳ්න ශරහ තිශඵනහ. 

 රගකහට එන්න වදන විශ්ධෂ්කඹන්ට ඔවුන් නිකු්න කයරහ 
තිශඵන නිශේදනඹ තභයි රගකහ අනතුරුදහඹක යටක් ල කිඹන එක. 
රගකහට එන්න වදන අඹට ඔවුන් එළනි නිශේදනඹක් ල කයරහ 
තිශඵනහ. බ්රිතහනයශඹන් රගකහට එන්න වදන අඹට ශ)ශකන් 
ඵරඳෆභක් ල ශනහ. අශප් යටට ඳසු ගිඹ කහර කහනුශේ 
විශ්ධෂ්කඹන් ලශඹන් අතිඵහුතයඹක් ල ිශේ බ්රිතහනය 
ජහතිකඹනුයි. ඔවුන්ට ශ)ක ඵරඳහනහ.   නිහ භහ කිඹන්ශන් 
ජහතයන්තය ලශඹන් අඳට ඹ)කිසි විධිඹක කළරළරක් ල සති ශරහ 
තිශඵන ශ) අසථහශේ එඹ නිළරැදි කය මළනීභ වහ ඉතහභ 
ඉක් ලභනින් විබහම න නඩුක් ල විධිඹට ශ) නඩු අවරහ අන් 
කයන්න කිඹරහයි. අපි දුටුහ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ඳ්නතයර ඳශ 
කයරහ තිශඵනහ, රගකහශේදී විශ්ධෂ්කඹන්ට එ දර න ඳවය දී), 
  ඳවය දී) )ඵන්ධශඹන් සති න නීතිභඹ දුර්රතහ, නීතිශ  
ප්රභහද  ව) ිදිඹ මළන. ශ)හ පිළිඵ විලහර ප්රලසන මණනහක් ල භහ 
ඊශ  ශඳශර්දහ කිඹපු ඟයහ කිහිඳඹකභ ඳශ ශරහ තිබුණහ.   
)ඵන්ධශඹන් ඔවුන්ට තිශඵනහ විලහර බිඹක් ල.   බිඹ නළති 
කිරීශ) ක්රභශේදඹ වදන එක ඔඵතුභන්රහ අශ්න තිශඵන 
කහර්ඹඹක් ල.   නිහ භහ අවන්න කළභළතියි ශ) )ඵන්ධ ිණ්ඩු 
විධිඹට මන්නහ පිඹය ශභොකක් ලද කිඹරහ.  

 

ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශභඹ අධිකයණශ  ඳතින 

කහයණඹක් ල. නමු්න ිණ්ඩු   )ඵන්ධ ක්රිඹහ කයරහ්න 
තිශඵනහ. ඔඵතුභන්රහ අර්ථ නිරඳණඹ කයන්න ඹන්ශන් 

ිණ්ඩු   )ඵන්ධ ක්රිඹහ කශශේ නළවළ කිඹරහයි. ිණ්ඩු 
තයහතියභක් ල නළති ළකකරුන් අ්න අඩගගුට ශමන 

අධිකයණඹට ඳමුණුහ   පිළිඵ නීතිභඹ පිඹය අයශමන ඹනහ; 
නීතිභඹ පිඹය අයශමන්න තිශඵනහ. ඉක් ලභන් කයරහ තීන්දුක් ල 

ශදන්න නඩු අවන්න කිඹරහ දින නිඹභ කයන්ශන් ිණ්ඩු 

ශනොශයි, අධිකයණඹයි.  

 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අයලිඹමව භන්දියඹයි.  
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ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ ශනොශඹක් ල  හ කිඹනහ. [ඵහධහ 
කිරීභක් ල] එතුභහට අයලිඹමව භන්දියඹ එක් ලක විලහර අභනහඳඹක් ල 
තිශඵනහ. ශනදහ  නිතයභ එතළන ඉරහ දළන් එතළනට ඹන්න 
ඵළරි  වභ වරි ප්රලසනඹක් ල ශරහ.  

 
ගු දයාසිරි ජයමවේකර මශතා 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මරු සභතිතුභනි, ශභඹ රඝු ශනොන නඩු විබහමඹක් ල විධිඹට 

ඳ්නහ ශමන ගිහින්  ඉක් ලභනින් අන් කයන්න පුළුන්. එඹ 
අධිකයණඹ විසින් තීයණඹ කයන කහයණඹක් ල ශනොශයි. භහ 
ඔඵතුභහට කිඹන්ශන්, ිණ්ඩු විධිඹටයි. නීතිඳති 
ශදඳහර්තශ)න්තු තිශඵන්ශන් දළන් ඔඵතුභන්රහ ඹටශ්නයි. 
අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ ඹටශ්න තභයි නීතිඳති ශදඳහර්තශ)න්තු 
තිශඵන්ශන්. ඉතින් එතුභහට  කිඹන්න පුළුන්, ශ) )ඵන්ධශඹන් 
ඉක් ලභන් කයරහ කටයුතු කයන්න කිඹරහ. ශ) යටට ඹ)කිසි 
අඳකීර්තිඹක් ල සති ශරහ තිශඵනහ න), කළරරක් ල සති  ව 
තිශඵනහ න), නීතිඹ ක්රිඹහ්නභක න්ශන් නළවළයි කිඹහ ඔවුන් 
ශචෝදනහ කයනහ න) එඹට අලය කයන විඳු) රඵහ ශදන්න 
ඳළවළදිලි වුභනහක් ල තිශඵනහ න) එශේ කයන්න පුළුන්.  කයි 
භභ ශ) ප්රලසනඹ සහුශේ.  

 

ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු භන්ත්රීතුභනි, නීතිඹ ක්රිඹහ්නභක නහ. තයහතියභ 
ඵරන්ශන් නළති නීතිඹ ක්රිඹහ්නභක නහ. ශභඹ ඉක් ලභන් කය 
මළනීභ වහ නීතිඳතිතුභහට ඹළි්න ශඹොමු කයන්න කිඹහ ඔඵතුභහ 
කිඹනහ න) අපි   ිකහයශඹන් දළනු) දීභක් ල කයන්න). 

 

 

ජාතයන්තර ක්රීඩා තරග : විකාන අයිතිය 

சர்யசதச யழகனளட்டுப் சளட்டிகள் : எழபப்பும் 

உளழகந 
INTERNATIONAL SPORTS COMPETITIONS: TELECASTING 

RIGHTS 
2537/‟12 

5. ගු අනුර ිමවානායක මශතා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ක්රීඩහ අභහතයතුභහශමන් සූ  ප්රලසනඹ - (5):  

(අ) (i)   ජහතයන්තය ක්රීඩහ තයම විකහලඹ කිරීශ) අයිතිඹ 
යහජය රඳහහිනී නහලිකහරට අභතය 
ශඳෞ්ධමලික නහලිකහරට රඵහ දීශ) ඳදනභ 
කශර්ද;  

 (ii)  ඳසු ගිඹ දහ ඳළති ශකොභන්ශ ද්න ඵෆන්ක් ල 

(Commonwealth Bank) කුරහන ක්රිකට් 
තයමහලිඹ රගකහශේ විකහලඹ කශ රඳහහිනී 
නහලිකහ කශර්ද; 

 (iii)  එභ නහලිකහ   වහ ශතෝයහ මළනීශ) ඳදනභ 
කශර්ද; 

 (iv)  ජහතයන්තය ක්රීඩහ තයම විකහලඹ කිරීභට සිඹලුභ 
රඳහහිනී නහලිකහරට අය රඵහ දීභට කටයුතු 
කයන්ශන්ද;  

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ි) ශනො එශේ න),    භන්ද? 

யழகனளட்டுத்துக அகநச்சகபக் சகட்ட யழள: 

( அ) (i)  சர்யசதச யழகனளட்டுப் சளட்டிகக 

எழபப்பும் உளழகநனழக அபச 

ததளகக்களட்சழ அகயளழகசகளுக்கு 

சநதழகநளக தழனளர் ததளகக்களட்சழ 

அகயளழகசகளுக்கு யமங்குயதன்  அடிப்கட 

னளது; 

 ( ii)  கடந்த தழம் இடம்தற் தகளநன் தயல்த் 

ளங்க் (Common Wealth Bank) கழண்ணத்துக்கள 

கழளழக்தகட் சளட்டிகன இங்ககனழல் 

எழபப்ழன ததளகக்களட்சழ அகயளழகச 

னளது; 

 ( iii)  சநற்டி அகயளழகசகன அதற்தகத் ததளழவு 

தசய்ததன் அடிப்கட னளது; 

 ( iv)  சர்யசதச யழகனளட்டுப் சளட்டிகக 

எழபப்புயதற்கு அகத்து ததளகக்களட்சழ 

அகயளழகசகளுக்கும் அதநதழ யமங்குயதற்கு 

டயடிக்கக டுப்ளபள 

 ன்கத அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

( ஆ) இன்சல், ன்? 

 
asked the Minister of Sports:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the basis on which awarding the telecasting 

rights of international sports competitions 

to private channels in addition to the 

government television channels is done; 

 (ii) the television channel that telecast 

Commonwealth Bank Championship 

Cricket Tournament which was held 

recently; 

 (iii) the basis on which that channel was 

selected for that purpose; and 

 (iv) whether action will be taken to permit all 

the television channels to telecast 

international sports competitions? 

(b) If not, why? 

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරු නි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය 

ශභශේඹ. 

(අ) (i) ජනභහධය වහ ප්රත්නති අභහතයහගලඹ විසින් "ශ්රී  
රගකහශේ ව විශ්ධලඹක ඳළළ්නශන 
ජහතයන්තය ක්රිකට් තයමර රඳහහිනි ව ගුන් 
විදුලි විකහලන අයිතීන්" ඹන භළශඹන් ඉදිරිඳ්න කය 
සති අගක 05/12/2011 දයන අභහතය භණ්ඩර 
ගශ්ධලඹ ව අගක 11/1377/537/014 අභහතය 
භණ්ඩර තීයණඹ ඳරිදිඹ.  

 (ii) එඹ ශ්රී රගකහශේ විකහලනඹ කයන ර්ධශ්ධ 

කහ දටන් සශඳෝර්ට්ස ශනට්ර්ක් ල (CSN) 

ිඹතනඹයි. 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

මරු භන්ත්රීතුභනි, ශ) )ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහට ශකටිශඹන් 

ඳළවළදිලි කයනහ න), මුලින් යහජය නහලිකහරට තභයි ශභඹ රඵහ 

දීරහ තිබුශණ්. ඊට ඳසශේ කළබිනට් භණ්ඩර තීයණඹක් ල අනු ක්රීඩහ 

නහලිකහරට්න රඵහ ශදන්න අසථහක් ල දුන්නහ.  

  අනු ශ) තයමහලි වහ bid  කයන්න අසථහක් ල යහජය 

නහලිකහරට අභතය ක්රීඩහ නහලිකහරට්න අපි රඵහ දීරහ 

තිශඵනහ.   අනු ඔඵතුභහ කිඹන ශ) තයමහලිඹ කහ දටන් 

සශඳෝර්ට්ස ශනට්ර්ක් ල ිඹතනඹට තභයි bid  කිරීශ) ළඩිභ 

රගසු අනු රළබී තිශඵන්ශන්.  

 

ගු අනුර ිමවානායක මශතා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

සිඹලුභ නහලිකහරට රඵහ දුන්නහද? 

 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නළවළ, මරු භන්ත්රීතුභහ අපි එශවභ රඵහ දුන්ශන් නළවළ.  අපි 

ක්රීඩහ නහලිකහරට ව ජහතික නහලිකහරට ඳභණයි රඵහ දුන්ශන්. 

දළනට සිඹලුභ නහලිකහරට රඵහ ශදන්න තීයණඹක් ල අයශමන 

නළවළ.  

 (iii) අගක 05/12/2011 වහ 2011.06.27 දින අභහතය 
භණ්ඩර ගශ්ධල තීයණඹ අනු ක්රිකට් ිඹතනඹ 
භඟ එශඹුණු හකචිඡහ )මුති අනු යහජය භහධය 
ිඹතන ශත පිරිනළමීභ ව ක්රීඩහන්ට ඳභණක් ල 
කළඳ වුණු ඕනෆභ ශඳෞ්ධමලික රඳහහිනි ශවෝ 
ගුන්විදුලි නහලිකහක් ල විකහලන අයිතිඹ පිරිනළමීභ 
වහ සුදුසුක) රඵනු සත.  

 (iv) ජනභහධය වහ ප්රත්නති අභහතයහගලඹ විසින් ඉදිරිඳ්න 
කය සති අගක 11/1377/537/014 දයන අභහතය 
භණ්ඩර තීයණඹ අනු විශලේශඹන්භ ක්රීඩහට 
කළඳවුණු ඕනෆභ රඳහහිනි ශවෝ ගුන් විදුලි 
නහලිකහකට හකචිඡහ )මුති නිඹභඹන් භත 
එන් විකහලන අයිතීන් පිරිනළමීශ) සුදුසුක) 
රඵනු සත.  

(ි) ඳළන ශනොනඟී.  

 

ගු අනුර ිමවානායක මශතා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරු අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහට ශඵොශවොභ සතුතියි.  ශඵොශවොභ 

වධර්ඹ )ඳන්න පිළිතුරු රඵහ දුන්නහට. ශභොකද, ටිකක් ල 

වධර්ඹඹ ඕනෆ, ශ) ප්රලසනඹට පිළිතුරු රඵහ ශදන්න.  

 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කිසි ප්රලසනඹක් ල නළවළ.  

 

ගු අනුර ිමවානායක මශතා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ. එභ ක්රීඩහ තයම භහරහශන් 

ඳසු  රගකහශේ ක්රිකට් කණ්ඩහඹභ වබහගි න, වබහගි ශනොන 

විවිධ ක්රීඩහ තයම භහරහන් ජහතික ව ජහතයන්තය  ලශඹන් 

ඳළළ්න වූහ.   සිඹලු තයම භහරහන් -භහ දන්නහ ඳරිදි භෆත 

කහරශ   විකහලනඹ වුණු සිඹලුභ තයම-  එභ නහලිකහට තභයි 

රඵහ දී තිශඵන්ශන්. එතශකොට එභ තයම භහරහන්  CSN 

නහලිකහට ඳභණක් ලභ රඵහ දීභ වහ ශතෝයහ මන්නහ රද ඳදනභ 

කුභක් ලද කිඹරහ දළන මන්න කළභළතියි.  

 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරු භන්ත්රීතුභහ, අපි තයමහලිඹක විකහලන අයිතීන් ශදන්ශන් 

ඹ) ඹ) කහර ීමභහරට.   කිඹන්ශන් අවුරුදු තුනකට  හශේ,   

ිකහයශඹන් තභයි ශදන්ශන්. නමු්න භෆත කහරශ දී  ප්රධහන පු්න 

ඳ්නර ව websites ර ඳශ කයරහ  කළවූහ.    අනු ඉ දලු) 

කයරහ තිබුණු ිඹතනලින් ළඩිභ රගසු සවි දරහ තිබුශණ් CSN 

නහලිකහශන්.    අනු තභයි ඉදිරි ය තුන වහ ඔවුන්ට 

අසථහ රඵහ දී තිශඵන්ශන්.  

 

ගු අනුර ිමවානායක මශතා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කදහ ශන ශතක් ලද? 

 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භට වරිඹටභ භතක නළවළ. ශභොකද, ඔඵතුභහ   මළන ප්රලසනඹ 

අවරහ තිබුශණ් නළවළ. භභ දන්නහ තයභට මරු භන්ත්රීතුභහ, අවුරුදු 

ශදකකට ශවෝ තුනකට රඵහ දීරහ තිශඵනහ.  

 

ගු අනුර ිමවානායක මශතා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඉදිරිඹට ත තිශඵනහ? 

 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ත ඉදිරිඹට තිශඵනහ.  

 
ගු අනුර ිමවානායක මශතා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඊශඟට භභ ඔඵතුභහශමන් දළන මන්න කළභළතියි,   ඔඵතුභහ 

දළන් කිේ, ශ) කළබිනට් ඳත්රිකහ මළන.  ක්න ඉතින් ඔඵතුභහභ 

වළදු එක ශන්.  

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභ ශනොශයි.  භභ එන්න කලින් - 

 
ගු අනුර ිමවානායක මශතා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake)     

ජනභහධය සභතිතුභහ  ශන්? එශවන්ද වළදුශේ  ක? 

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නළවළ, අශප් අභහතයහගලශඹන් කිඹරහ හිතමුශකෝ. ශභොකක් ලද 

ප්රලසනඹ? 

197 198 

[මරු භහින්දහනන්ද අලු්නමභශේ භවතහ] 
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ගු අනුර ිමවානායක මශතා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුභහශේ අභහතයහගල ශඹන්   කළබිනට් ඳත්රිකහ වදනශකොට 

අපි ප්රමුඛ්තහ රඵහ දිඹ යු්නශ්න කහටද? යහජය නහලිකහර ඹන 

ප්රත්නති, වයඹ පිළිඵ අඳට විශේචන තිශඵනහ ශන්නට 

පුළුන්. එඹ භවහ බහණ්ඩහමහයශ  මුද ද  අය මනිමින් නඩ්නතු න 

යහජය ිඹතනඹක් ල.  විශලේශඹන් ශ්රී රගකහ කණ්ඩහඹභ වබහගි 

න ක්රිකට්  තයමහලිඹක් ල විකහලනඹ කයනහ කිඹන්ශන් විලහර 

රහබ ප්රභහණඹක් ල අශප් යශට්  යහජය රඳහහිනී නහලිකහන්ට  රඵහ 

ශදන අසථහක් ල. අශප් යශට් විවිධ ශ්ධලඳහරන ළඩටවන් 

ශනොවුණ්න ශන්න ළඩටවන්, වය ඳ්ධධතීන් ශමන ඹහශ)දී 

විශලේශඹන් ජහතික රඳහහිනී නහලිකහ  විලහර කහර්ඹ බහයඹක් ල 

ඉටු කයනහ.   කහර්ඹ බහයඹ වහ කයන පිරිළඹ  ශභළනි ක්රිඹහ 

භහර්ම  වයවහ ියණඹ කය මත යුතු විධිඹට අඳ අසථහ  රඵහ 

දිඹ යුතු ශනහ. නමු්න දළන් සිදු  ව තිශඵන ශදඹ ශභොකක් ලද?  

කහරහන්තයඹක් ල තිසශේ ජහතික රඳහහිනි නහලිකහ 

විශලේශඹන්භ “Channel Eye” වයවහ ශ) ක්රිකට් තයමහලි 

විකහලනඹ කශහට,  “CSN”  නහලිකහ දළම දශේ සිට කළබිනට් 

ඳත්රිකහ්න ශනස ශනහ ක්රීඩහ තයම ශදන්ශන් ක්රීඩහ 

නහලිකහරට  කිඹහ.  ඊට ඳසශේ ජහතික රඳහහිනිඹ  ශකන්  

කළශඳනහ. නළත  “CSN”  නහලිකහ  ශතෝයහ මන්නහ. ශ)කයි 

ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන්. ඔඵතුභහට කිඹන්නට පුළුන් ළඩි මණන්  

අයශව ශභශව කිඹහ. ශ) ක්රිඹහලිඹ තුශ ඵළ බ ඵළ දභට  විලහර 

වුභනහක් ල මළ්ල තිශඵන ඵ ශඳශනනහ. ශතෝයහ මන්නහ රද 

ඹ) නහලිකහකට ඳභණක් ල, විශලේශඹන් “CSN”  නහලිකහට 

ඳභණක් ල  ශභභ ක්රීඩහ තයම විකහලනඹ කිරීශ) අයිතිඹ  රඵහ දීශ) 

අයමුණක් ල  ශ) තුශ ළඟ  ව තිබුණහද? 

 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභ දන්නහ ඔඵතුභහ එන්ශන් ශඳො ද ඳළශඹ කන්නඹ කිඹහ. 

ඔඵතුභහ ඵරහශඳොශයෝනතු න්ශන් ශභොකටද කිඹන එක අඳට 

ශවොට ශ්නශයනහ.  මරු භන්ත්රීතුභහ, ක්රීඩහ අභහතයයඹහ වළටිඹට  

ශඳෞ්ධමලික භහ  දයන  භතඹ ශ)කයි. භහ ඉන්ශන් ශ) තයමහලි  

විකහලනඹ කිරීභ ක්රීඩහ නහලිකහකට ශදන්න  ඕනෆඹ කිඹන 

සථහයශ යි.  

භභ ඔඵතුභහට එශවභ- [ඵහධහ කිරීභක් ල] භට ත්නඳයඹක් ල 

ශදන්න. භභ ඔඵතුභහට ඵහධහ කශශේ  නළවළ.  

 
ගු අනුර ිමවානායක මශතා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළනට ක්රීඩහ නහලිකහ කීඹක් ල තිශඵනහද? 

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

දළනට ක්රීඩහ නහලිකහ තුනක් ල තිශඵනහ. "සිය" ක්රීඩහ නහලිකහ 

තිශඵනහ, "CSN"  නහලිකහ තිශඵනහ, අශප් "Channel Eye"  

තිශඵනහ. භභ ඉන්ශන් ක්රීඩහ තයමහලි විකහලඹ කිරීභ ක්රීඩහ 

නහලිකහරට ශදන්න ඕනෆ කිඹන සථහයශ යි.  කට ශවේතු 

ශ)කයි, මරු භන්ත්රීතුභනි. අපි  ජහතික රඳහහිනිඹට ශවෝ සහනන 

රඳහහිනිඹට ශවෝ සර්ණහහිනිඹට ශවෝ “ශදයණට” දුන්ශනෝන 

අශප් නහලිකහලින් ශ) ක්රීඩහ තයමහලි අයශමන ඔවුන් විලහර 

ප්රභහණශඹන් ව)ඵ කය මන්නහ. වළඵළයි, හභහනය මශ) ක්රීඩහ 

තයමහලිඹක් ල්න live ශඳන්න්න ශ) නහලිකහලින් අධික ශර 

මිර අඹ කයනහ. නමු්න ක්රීඩහ නහලිකහ එශවභ නළවළ.  දළන් 

"CSN"  නහලිකහ මළන ඔඵතුභහට කිේශෝන, අපි  කට ජහතික 

ක්රීඩහ තයමහලිශ  විකහලනඹ දුන්නහ. අපිට දුන්ශන් රුපිඹ ද රක් ල 

තුනකටයි. වළඵළයි, අපි අශනක් ල නහලිකහලින් මන්ශන් රුපිඹ ද 

රක් ල දවතුනකටයි.   විතයක් ල ශනොශයි. අපි ශ) යශට් ක්රීඩහ 

ගසකතතිඹක් ල වදන්න කටයුතු කයනහ;  අපි ශ) ය ශට් ක්රීඩහ 

ිර්ථිකඹක් ල වදන්න කටයුතු කයනහ;  ශ) යශට් වළභ ශකශනක් ලභ 

ක්රීඩකශඹක් ල කයන්න කටයුතු කයනහ. මරු භන්ත්රීතුභනි, ශ)ක 

කයන්න න) අපි ශ)හ ශඳන්න්න ඕනෆ.  මිනිසසුන්ට මශ) 

තයමහලි ශඳන්න්න ඕනෆ. ශ) වහ අඳට තිශඵන එකභ 

නහලිකහ ක්රීඩහ නහලිකහ විතයයි. ක්රීඩහ නහලිකහ නඩ්නතු 

කයන්න ක්රභශේදඹක් ල නළවළ.   අඹට තිශඵන එකභ ශදඹ ශභඹ 

ඳභණයි. භභ දකින්ශන් ශ) ක්රීඩහ නහලිකහ වයවහ ශ) යශට් 

ක්රීඩහට ශරොකු ශේහක් ල සිදු න ඵයි.   නිහ ක්රීඩහ 

නහලිකහරට ශ) ක්රීඩහ තයමහලි රඵහ දීශ) යදක් ල නළවළ. වළඵළයි 

එශවභයි කිඹරහ ඳහඩුට ශදන්න ඵළවළ, මරු භන්ත්රීතුභනි. අපි 

ළඩිභ රන්සුට ශදන්න්න ඕනෆ.   හශේභ අඳට ඳහඩුක් ල 

ශන්න්න ඵළවළ.    සිඹ දර ළරකි දරට අය ශමන තභයි අපි ශ) 

නහලිකහට රඵහ දී තිශඵන්ශන්.  

 

ගු අනුර ිමවානායක මශතා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වි ශලේශඹන්භ දළන් ඔඵතුභහ- 

 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹද? 

 

ගු අනුර ිමවානායක මශතා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ, තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ. ඊට ඩහ ප්රලසන අවන්න ඕනෆ්න 
නළවළයි කිඹරහ භට හිශතනහ.  

 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ ශඳොලු තුනභ මරහ ම්නතහ.  
 

ගු අනුර ිමවානායක මශතා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ, තභ නළවළ. 
 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

හභහනයශඹන් ඔඵතුභන්රහට  ක දළශනන්ශන් නළවළ ශන්.  
 

ගු අනුර ිමවානායක මශතා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශ)කයි සි්ධධ ශරහ තිශඵන්ශන්. ඔඵතුභහ ඳ්න  ව සිටින 
දුසකයතහ, අීමරුතහ ශකෝට් එශකන් ව මන්න ඵළවළ. භවය 
ශ්ධ ද තිශඵනහ, ශකෝට් එශකන් ියණඹ කය මන්න පුළුන්. 
වළඵළයි, වළභ ශදඹක් ලභ ශකෝට් එශකන් ියණඹ කය මන්න 
ඵළවළ.  

  නිහ භභ කිඹන්න වදන්ශන් ශ)කයි මරු සභතිතුභනි.  
[ඵහධහ කිරීභක් ල] ඉන්න, භභ අන් කයනහ. ඔඵතුභහ දළන් ශන  
ශන  හ කිඹන්න එඳහ. දළන් ශවොට හිටිඹහ ශන්. 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මරු අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහශේ අතුරු ප්රලසනඹ 

අවන්න.  

 

ගු අනුර ිමවානායක මශතා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භශේ තුන්ළනි අතුරු 

ප්රලසනඹ ශභඹයි. මරු සභතිතුභනි, දළන් ඔඵතුභහ ශ) මරු බහශේදී 

නිලස මත ශර කිේහ ජහතික රඳහහිනිඹට  -රඳහහිනී ගසථහට

- අදහශ "Channel Eye" එක්න, "CSN" නහලිකහ්න, "සිය" 

නහලිකහට අදහශ ක්රීඩහ නහලිකහ්න ක්රීඩහ නහලිකහ ශර පිළිමනු 

රඵන ඵ. මීට ශඳය ක්රිකට් තයමහලින් විකහලනඹ කිරීශ) අයිතිඹ 

රඵහ මළනීශ)දී  ශ) ක්රීඩහ නහලිකහ තුනට  නිලස මත ශර එභ 

තයමහලි වහ ඉ දලු) කිරීභ ශනුශන් දළනු) දීභක් ල රඵහ දී 

තිබුණහද,   හශේභ එභ නහලිකහ තුනභ     අසථහරදී ශ) 

විකහලන අයිතිඹ ශනුශන් ඉ දීයභක් ල කය තිබුණහද කිඹහ භහ දළන 

මන්න කළභළතියි.  

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරු භන්ත්රීතුභනි,   නහලිකහ තුනට ඳභණක් ල ශනොශයි,  හට 

අභතය යහජය නහලිකහ වළටිඹට සහනන රඳහහිනිඹට්න, 

රඳහහිනී ගසථහට්න විකහලන අයිතිඹ ඉ දීයශ) වළකිඹහ 

තිශඵනහ.   අනු නහලිකහ ඳවක් ල තිශඵනහ. නමු්න අඳ   

නහලිකහරට ලිඹන්ශන් නළවළ මරු භන්ත්රීතුභනි. අඳ කයන්ශන් ශ්රී 

රගකහ ක්රිකට් ඳහරක භණ්ඩරශ  විකහලන අයිතීන් වහ ඉ දලු) 

කයන්න කිඹරහ පු්න ඳශ්න ප්රසි්ධධ දළන් වභක් ල ඳශ කිරීභයි.   

අනු රගකහශේ ප්රධහනභ පු්න ඳ්න ශදශක් ල්න, website එශක් ල්න අඳ 

ශශශ දළන් වභක් ල ඳශ කශහ.   ඳශ කයපු දළන් වභ අනු තභයි- 

 
ගු අනුර ිමවානායක මශතා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නහලිකහ කීඹක් ල ිහද මරු සභතිතුභනි? 

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භට දළන්  ක වරිඹටභ  කිඹන්න අභහරුයි, ිපු නහලිකහ මණන 

කීඹද කිඹරහ.  ශභොකද, ඔඵතුභහ  ක අහ තිබුශණ් නළවළ. භශේ 

භතකශ  වළටිඹට නහලිකහ එකක් ල ශවෝ ශදකක් ල සවි්න තිබුණහ.  ්න 

භට වරිඹටභ භතක නළවළ මරු භන්ත්රීතුභනි. ඔඵතුභහට ත්න 

උදවුක් ල වළටිඹට භහ ශ)  කහයණඹ කිඹන්න). අහනශ දී අඳ 

"CSN" නහලිකහ රඵහ දීපු රන්සු ශනභ කමිටුකට ඉදිරිඳ්න 

කයරහ අනක් ලණඹ කශහ. ඳසු ගිඹ අවුරුදු තුශන් අඳට රළබුණු 

මුදර්න භඟ ගන්දනඹ කිරීශ)දී අඳට ශවො මිරක් ල රළබී 

තිබුණහ,   නහලිකහශන්.   නිහ අශප් තහක් ලණ සමය ) කමිටු 

තීයණඹ කශහ ශ)  රන්සු්න අඳට ශවොයි කිඹරහ.   නිහ භහ 

ඔඵතුභහට ම කීභකින් කිඹනහ ක්රිකට් ඳහරක භණ්ඩරඹට 

ශ)ශකන් ඳහඩුක් ල නළති ඵ.  

 
ගු අනුර ිමවානායක මශතා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශවොයි, භට ඳළවළදිලියි මරු සභතිතුභනි.  

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමප මශතා 
(நளண்புநழகு  நலழந்தளந்த அலுத்கநசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 

 
නිල්ලා මයෝජනා ක්රමම  ඳෂු  අිමයර : වංලර්ධන 

ලයාඳතති 
ழல்ய தழட்டத்தழன் பதற்கட்டம் : அழயழபைத்தழப் 

ணழகள்  
FIRST STAGE OF NILWALA SCHEME: DEVELOPMENT 

PROJECTS  
2441/‟12 

8. ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

හරිභහර්ම වහ ජර )ඳ්න කශභනහකයණ අභහතයතුභහශමන් 

සූ  ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) නි දරහ ශඹෝජනහ ක්රභශ  ඳශමු අදිඹශර් ළරසු) 
කයන රද සිඹලු ගර්ධන යහඳතති ශ) න විට 
අන් කය තිශ්ලද; 

 (ii) ශනොඑශේ න), එභ ශඹෝජනහ ක්රභශ  මු ද අදිඹය 
ඹටශ්න )පර්ණ ශනොකයන රද ගර්ධන 
කටයුතු කශර්ද; 

 (iii) එභ ළඩ කටයුතු අන් කිරීභ වහ අයමුද ද ශ) 
න විට ශන්කය තිශ්ලද; 

 (iv) එශේ ශන්කය සති මුද ද  ප්රභහණඹ ශකොඳභණද; 

 (v) එභ ගර්ධන කටයුතු ිය)බ කයන දිනඹ 
කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ි) ශනොඑශේ න),   භන්ද? 

 
வர்ப்ளச, வர்ய பகளகநத்துய அகநச்சகபக் சகட்ட 

யழள: 

(அ) (i) ழல்ய தழட்டத்தழன் பதற்கட்டத்தழற்களக 

தழட்டநழடப்ட்ட அகத்து அழயழபைத்தழக் 

கபைத்தழட்டங்களும் தற்சளது படியகடந்துள்தள 

ன்கதபெம்; 

 (ii)  இன்சல், சநற்டி தழட்டத்தழன் பதற்கட்டத்தழன் 

கவழ் பூர்த்தழ தசய்னப்டளத அழயழபைத்தழப் ணழகள் 

னளகயதனன்கதபெம்; 

 (iii)  சநற்டி சயககக படிப்தற்கள ழதழ 

தற்சளது எதுக்கப்ட்டுள்தள ன்கதபெம்; 

 (iv)  அவ்யளபொ எதுக்கப்ட்டுள் ணத்ததளகக 

வ்யதயன்கதபெம்; 

 (v)  சநற்டி அழயழபைத்தழப் ணழகள்  ஆபம்ழக்கப் 

டும் தழகதழ னளததன்கதபெம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) இன்சல், ன்? 

201 202 



2013 ජලි 10  

asked the Minister of Irrigation and Water Resources 

Management:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether all the development projects 

planned in the first stage of the Nilwala 

Scheme have been completed by now; 

 (ii) if not, the development activities that have 

not been completed under the first stage of 

the aforesaid scheme; 

 (iii) whether funds have been allocated to 

complete the aforesaid activities by now; 

 (iv) the amount of money so allocated; and 

 (v) the date on which the aforesaid 

development activities will be commenced? 

(b) If not, why? 

 
ගු නිමල් සිරිඳා ද සිල්ලා මශතා (ලාරිමාර්ග ශා ජ 
වේඳත් කෂමනාකරණ අමාතයුරමා වශ ඳාර්ලිමේන්ුරම  

වභානායකුරමා ) 
(நளண்புநழகு ழநல் சழழள த சழல்யள - வர்ப்ளச, வர்ய 

பகளகநத்துய அகநச்சபைம் ளபளளுநன்ச் சக பதல்யபைம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය 

ශදනහ.  

(අ) (i) නි දරහ මඟ ශඹෝජනහ ක්රභශ  ඳශමු අදිඹශර් 
ඳභණක් ල ශනො ශදන අදිඹශර්ද ළරසු) කයන 
රද සිඹලු ගර්ධන යහඳතති ශ) නවිට අන් 
කය තිශ්ල.  

 (ii) අදහශ ශනොශේ.  

 (iii) අදහශ ශනොශේ.  

 (iv) අදහශ ශනොශේ.  

 (v) අදහශ ශනොශේ.  

(ි) අදහශ ශනොශේ.  

 
ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු 

ප්රලසනඹ ශභඹයි.  නි දරහ මඟ ශඹෝජනහ ක්රභශ  ඳශමුළනි ව 

ශදළනි අදිඹශර් දී ශදණිඹහඹ එන් ද්නත ප්රශ්ධලශ  මගතුය සති 

 වශ) අදහනභ දළනු) දීශ) ක්රභශේදඹක් ල හිත ගඥහ ඳ්ධධතිඹක් ල -

flood warning system එකක් ල- ඉදිකයන්නට ශඹදුණහ. භීණ 

යුමශ   ක විනහලඹට ඳ්න වුණහ.  නමු්න අද නතුරු  ක නළත 

ඉදිශරහ නළවළ. දළන් තහක් ලණඹ ශඵොශවොභ ඉදිරිඹට ගිහින් 

තිශඵනහ. භහතය දිසත්රික් ලකශ  නි දරහ ම ශඟන් අවුරුදු 10කට 

තහක් ල බඹහනක මගතුය ත්න්නඹක් ල සති ශරහ තිශඵනහ. 

අහන මගතුය සති වුශණ් 2003 අවුරු්ධශ්ධයි. ශ) 2013 

අවුරු්ධදයි.  දළන් රළශඵන ර්හඳතනඹ්න එක් ලක ඵරනශකොට, 

ශභඹ නි දරහ නි)නඹ මිටිඹහශ්න සිටින භහතය ජනතහට තර්ජිත 

ර්ඹක් ල.   නිහ ශ) මගතුය ශඳය වළඟවු) ඳ්ධධතිඹ -flood 

warning system එක- ප්රතිසාහඳනඹ කයන්න අභහතයහගලඹ 

කටයුතු කයනහද?  

ගු නිමල් සිරිඳා ද සිල්ලා මශතා 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, එතුභහශේ ප්රලසනශ  එළනි 

ශදඹක් ල අන්තර්මත ශරහ තිබුශණ් නළවළ. එතුභහ අවරහ තිබුශණ්,  

නි දරහ ශඹෝජනහ ක්රභශ  ඳශමු  අදිඹශර් ළරසු) කයන රද 

සිඹලු ගර්ධන යහඳතති ශ) න විට අන් කය තිශ්ලද කිඹන 

එක ඳභණයි.  භන්ත්රීතුභහ   පිළිඵ ශනභ ප්රලසනඹක් ල අවනහ 

න),   පිළිඵ භශේ නිරධහරින්ශමන් උඳශදස රඵහ ශමන, 

ඔඵතුභහ කිඹන කහයණඹ ස්නතද කිඹරහ ශොඹහ ඵරහ එඹට 

පිළිතුරු ඳඹන්න).  

 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භශේ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ 

ශභඹයි. භභ ිශඹ්න ප්රලසනඹක් ල ශඹොමු කයරහ, එතුභහශමන් 

පිළිතුයක් ල රඵහ මන්න භහ මණනහක් ල මත නහ. භට එශවභ 

අලය නළවළ.  

 

ගු නිමල් සිරිඳා ද සිල්ලා මශතා 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔඵතුභහ ඊශඟ භහශ  ඳ්නන අශප් අභහතයහගලශ  

උඳශ්ධලක කහයක බහට ඳළමිශණන්න. එතළනදී භභ ඔඵතුභහට 

පිළිතුයක් ල රඵහ ශදන්න). 

 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශවොයි. මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භහශේ තුන්ශනි 

අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. මරු සභතිතුභනි, නි දරහ මඟ ශඹෝජනහ 

ක්රභඹ ඹටශ්න ඉදි ශරහ තිශඵන සතළ) සශ භහර්මර නළත 

තහක් ල ඳස ඳරිරහ ශමොඩ වශ) අදහනභකට රක් ල ශරහ 

තිශඵනහ. භභ ඳශමුශනි අතුරු ප්රලසනශ දී වන් කශ විධිඹට, 

අතීතශ  මගතුය චක්රඹ දිවහ ඵළලුහභ ශභභ ර්ඹ ඹ) මගතුය 

අදහනභක් ල තිශඵන ර්ඹක් ල. එභ නිහ ශ) අතුරු සශ භහර්මර 

ඳස ඉ්න කයරහ මළඹුරු කිරීශ) ළඩ පිළිශශක් ල ශකශයහි 

අභහතයහගලඹ ශ) අවුරු්ධශ්ධ අධහනඹ ශඹොමු කයරහ තිශඵනහද? 

  වහ මුදරක් ල ශන් කයරහ තිශඵනහද? 

 

ගු නිමල් සිරිඳා ද සිල්ලා මශතා 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මළඹුරු කිරීභ පිළිඵ තහක් ලණික ප්රලසන තිශඵනහද කිඹහ 

ශොඹහ ඵළලිඹ යුතුයි.   නිහ   කහයණඹ පිළිඵ්න ඔඵතුභහට  

අශප් නිරධහරින් භඟ දීර්ඝ ලශඹන් හකචිඡහ කිරීභට අශප් 

මීශඟ උඳශ්ධලක කහයක බහශේදී අසථහ රහ ශදන්න). 

 

"ගම නැඟුම" ලැඩව ශන : වංලර්ධන ලයාඳතති  
"கந தகுந" ழகழ்ச்சழத் தழட்டம் : அழயழபைத்தழக் 

கபைத்தழட்டங்கள்  
"GAMA NEGUMA" PROGRAMME: DEVELOPMENT PROJECTS 
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9. ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ිර්ථික ගර්ධන අභහතයතුභහශමන් සූ  ප්රලසනඹ- (1) : 

203 204 



ඳහර්ලිශ)න්තු 

(අ) (i) මභ නළඟුභ ළඩටවන තුළින් ශ) න විට 
ක්රිඹහ්නභක න ගර්ධන යහඳතතීන් කශර්ද;  

 (ii) එභ යහඳතති තුළින් ියණඹ න ග්රහභ නිරධහරි 
) ගඛ්යහ ශකොඳභණද; 

 (iii) එභ යහඳතති වහ  ළඹ කයන මුළු මුදර 
මිලිඹනලින් ශකොඳභණද; 

 (iv) ශභභ ළඩටවශන් හර්ථක්නඹ භළනීභට 
උඳශඹෝගී කයමන්නහ මිනු) දණ්ඩ කශර්ද; 

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?     

(ි) ශනොඑශේ න),    භන්ද? 
 

தளபைளதளப அழயழபைத்தழ அகநச்சகபக் சகட்ட யழள: 

(அ) (i)  "கந தகுந" ழகழ்ச்சழத் தழட்டத்தழன் ஊடளக 

தற்சளது கடபகப் டுத்தப்டுகழன் 

அழயழபைத்தழக் கபைத்தழட்டங்கள் னளகய; 

 (ii)  சநற்டி கபைத்தழட்டங்கழல் உள்டங்குகழன் 

கழபளந  உத்தழசனளகத்தர் ழளழவுகழன் 

ண்ணழக்கக னளது; 

 (iii)  சநற்டி கபைத்தழட்டங்களுக்கு 

தசயழடப்டுகழன் தநளத்தப் ணத்ததளகக 

நழல்லினன்கழல் வ்யவு; 

 (iv)  சநற்டி ழகழ்ச்சழத்தழட்டத்தழன் தயற்ழகன 

அயழடுயதற்கு னன்டுத்தப்டும் அவுசகளள்  

னளது 

 ன்கத அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) இன்சல், ன்? 

 
asked the Minister of Economic Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the names of the development projects 

which are implemented at present under the 

"Gama Neguma" programme; 

 (ii) the number of Grama Niladhari Divisions 

covered under the aforesaid projects; 

 (iii) the total amount of money spent on the 

aforesaid projects in millions; 

 (iv) the criterion which is used to evaluate the 

success of the aforesaid programme? 

(b) If not, why? 

 
ගු සුවන්ත පුංිකනිමේ මශතා (ආර්ථික වංලර්ධන 

නිමයෝජය අමාතයුරමා) 
(நளண்புநழகு சுசந்த புஞ்சழழசந - தளபைளதளப அழயழபைத்தழ 

ழபதழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister 

Economic Development) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ිර්ථික ගර්ධන 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ ශභභ ප්රලසනඹට පිළිතුය රඵහ ශදනහ. 

(අ) (i)  මභ නළඟුභ ගර්ධන ළඩටවන ඹටශ්න 
ක්රිඹහ්නභක න ගර්ධන යහඳතතින්- 

  මභ ජහතික ගර්ධනශ  ශක් ලන්ද්රසථහනඹ ඵට 
ඳ්න කයමින් ශ්රී  රගකහශේ සිඹලුභ ම)භහන 
භත්ධධිභ්න ම)භහන ශර පුනර්ජීනඹ කිරීශ) 

අයමුණින් මභ නළඟුභ ළඩටවන 2006 ර්ශ දී 
ිය)බ ශකරිණි. දිළිඳුකභ අනු ප්රහශ්ධශීඹ ශ දක) 
ශකොට්ාහ ශරේණිමත කිරීශ) රළයිසතු ඳදන) 
කය මනිමින් ම)භහන 119ක් ල ියණඹ කයමින් 
ිය)බ වූ ශභභ ළඩටවන, 2011 න විට ග්රහභ 
නිරධහරි ) 13,026ක් ල දක් ලහ යහප්ත විඹ. 2006 
ර්ශ  සිට 2012 ර්ඹ දක් ලහ ිගෂ්ක ලශඹන් 
මභ නළඟුභ ළඩටවන ක්රිඹහ්නභක වූ ිකහයඹ 
සමුණු) අගක 1හි දළක් ලශේ. සමුණු) අගක 1හි 
දළක් ලශේ.  

  2012 ර්ශ දී න ප්රශේලඹට අනු ඹමින් "එක 
මභකට එක  ළඩක් ල" ඹන ගක දඳඹ ශඳයදළරි කය 
ශමන ග්රහභ නිරධහරි ) 13,098ක ගර්ධන 
යහඳතති ක්රිඹහ්නභක විඹ. එඹ සමුණු) අගක 2 හි 
දළක් ලශේ.  

  සමුණු) වභාගත* කයමි. 

  2013 ර්ශ දී මභ නළඟුභ ළඩටවන වහ 
රුපිඹ ද මිලිඹන 11,000ක් ල ශන් වූ අතය, භහර්ම 
ප්රතිගසකයණඹ, කුඩහ ඳහර) වහ ශඵෝක් ලකු ඉදි 
කිරීභ, ශභහ වහ භහතත හඹන ළඩි දියුණු කිරීභ, 
ශඳය ඳහ ද ගර්ධනඹ කිරීභ, හරි භහර්ම 
ප්රතිගසකයණඹ, ක්රීඩහ පිටි ගර්ධනඹ, ඳහනීඹ ජර 
යහඳතති, ශඳොශවොය මඵඩහ ඉදි කිරීභ වහ 
ප්රතිගසකයණඹ  ඹන ගයචක ඹටශ්න ශ) න විට 
යහඳතතින් 13,098ක් ල ක්රිඹහ්නභක ශේ. 

 (ii) මභ නළඟුභ යහඳතති තුළින් ියණඹ න ග්රහභ 
නිරධහරි ) ගඛ්යහ - 13,098කි. 

 (iii) ශභභ යහඳතති වහ ළඹ කයන මුළු මුදර රුපිඹ ද 
මිලිඹන 11,000කි. 

 (iv) මභ නළඟුභ ළඩටවශන් හර්ථක්නඹ භළනීභට 
ශඹොදහ මන්නහ මිනු) දඬු -  

(ි) අදහශ ශනොශේ. 
මරු භන්ත්රීතුභනි, ශභළනි ප්රලසන වහ පිළිතුරු ළඳය ශ)දී 

දීඳයහප්ත දිසත්රික් ල ශ දක) කහර්ඹහර වහ ප්රහශ්ධශීඹ ශ දක) 
කහර්ඹහර වයවහ විසතය රඵහ මත යුතු නහ.  ඊට කහරඹ, ධනඹ 
වහ රභඹ විලහර ලශඹන් ළඹ ශනහ. අඳ අභහතයහගලශ  
හර්ෂික කහර්ඹ හධන හර්තහලින් ශභභ සිඹලු විසතය රඵහ මත 
වළකි ඵ කරුණහශන් ඔඵතුභහට දළනු) ශදනහ.  
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[මරු ජි්න ශප්රේභදහ භවතහ] 

අගකඹ         යහඳතතිශ  නභ                                   මිනු)  දඬු 

  1 භහර්ම, ඳහර) වහ 
ශඵෝක් ලකු ගර්ධනඹ 

ඳළඹක් ල තුශ භහර්මශ  මභන් මන්නහ 
ශභෝටර් යථ ප්රභහණශ  ඉවශ ඹහභ. 
ශභෝටර් යථ නඩ්නතු විඹද) අඩු  වභ. 
ඉන්ධන වහ න විඹදභ අඩු  වභ. 
නිසඳහදන ශශශ ශඳොශ ශත 
රැශමන ඹහභ වහ මත න කහරඹ 
අඩු  වභ. ප්රහවනඹ වහ මත න 
කහරඹ අඩු  වභ. 

  2 හරිභහර්ම ගර්ධනඹ මහ කයන රද කුඹුරු ඉඩ) ප්රභහණඹ 
ළඩි  වභ. අසළන්න ළඩි  වභ. 

  3 ප්රජහ ජර )ඳහදනඹ සුයක් ලෂිත ඳහනීඹ ජරඹ ඳරිශබෝජන 
කයන ඳවු ද ගඛ්යහ ඉවශ ඹහභ. 

  4 ග්රහමීඹ විදුලි ඵර 
ඳවසුක) ගර්ධනඹ 

විදුලිඹ ඳරිශබෝජන කයන ඳවු ද 
ප්රභහණශ  ඉවශ ඹහභ. විදුලි 
උඳකයණ බහවිතඹ  ළඩි  වභ. 

  5 භහතත වහ ශභහ ශෞඛ්ය 
හඹන ඳවසුක) 
ගර්ධනඹ 

හඹන වහ අඛ්ණ්ඩ වබහගී න 
භවුරුන් ගඛ්යහශේ  ඉවශ ඹහභ. 
ශදරු භයණ, ම්ලහ  ව) ප්රතිලතඹ 
අඩු  වභ. ශෞඛ්ය )ඳන්න දරුන් 
ගඛ්යහ ළඩි  වභ. 

  6 ශඳය ඳහ ද ඳවසුක) 
ගර්ධනඹ 

ශඳය ඳහ ද වහ සතුශ්න න 
ශමුන් ගඛ්යහ ඉවශ ඹහභ. ඳවසුක) 
හිත ශඳය ඳහ ද ගඛ්යහශේ  ළඩි 
 වභ. 

  7 ක්රීඩහ පිටි/උදයහන 
ඳවසුක)  ගර්ධනඹ 

ක්රීඩහට ශඹොමු න තරුණ පිරිශේ  
ළඩි  වභ.  ශෞඛ්ය )ඳන්න තරුණ 
ගඛ්යහ ඉවශ ඹහභ. 
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*වභාමේවය මත තබන ද ඇු ුේ: 
   சளபீடத்தழல் கயக்கப்ட்ட இகணப்புகள் : 
   Annexes tabled: 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 209 210 

[මරු සුන්ත පුග මනිරශ) භවතහ] 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අතුරු ප්රලසන තිශඵනහද?  

 
ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
තිශඵනහ, මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි.  

 
නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශරහ මත ශරහ තිශඵන නිහ ශකටිශඹන් සසුශෝන 

ශවොයි. 

 
ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භශේ ඳශමුන අතුරු 

ප්රලසනඹ ශභඹයි.  මරු සභතිතුභනි, ඔඵතුභහශේ පිළිතුශයහි වන් 
කශහ, මභ නළඟුභ ළඩටවන ඹටශ්න ශ) යශට් ම)භහන 14,000ක් ල  
ියණඹ ශනහඹ කිඹහ. එශවභ ශන්ද? 

 

ගු  සුවන්ත පුංිකනිමේ මශතා 
(நளண்புநழகு சுசந்த புஞ்சழழசந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ග්රහභ නිරධහරි ) 13,098ක් ල.  

ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
2012 ර්ශ   ිර්ථික ගර්ධන අභහතයහගල ශ  හර්ෂික 

කහර්ඹ හධන හර්තහ භහ තු තිශඵනහ. ග්රහභ  නිරධහරි  ) 

භට්ටශභන් යහඳතති 14,000ක් ල ක්රිඹහ්නභක  කයනහඹ කිඹහ එහි 

වන් ශරහ තිශඵනහ. නමු්න භභ ඔඵතුභහශේ දළන මළනීභ 

වහ ශ) කහයණඹ කිඹන්න කළභළතියි. ශ) ළඩටවනට 

කිඹන්ශන් මභ නළඟුභ කිඹහයි.  

දළන් මභ නළඟුභ ළඩටවන ක්රිඹහ්නභක කයන ශකොට 

ඔඵතුභන්රහශේ අභහතයහගලඹ දළන මන්නට ඕනෆ, අශප් යශට් 

තිශඵන ම)භහන ප්රභහණඹ ශකොඳභණද කිඹරහ. අශප් යශට් 

ම)භහන  තිසඳන්දවස වහයසිඹවතළිවක් ල තිශඵනහ. නමු්න ශ) 

කහර්ඹ හධන හර්තහශේ තිශඵන්ශන්්න ශ)ක ක්රිඹහ්නභක 

ශන්ශන් ම)භහන දහවතයදවකටයි කිඹරහයි. එතශකොට 

ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ වළටිඹට භහ තමුන්නහන්ශේශමන් අවන්න 

කළභළතියි,  "ඉතිරි ම)භහන විසිඑක් ලදවට මභ  නළඟුභ ළඩටවන 

ක්රිඹහ්නභක කයන්ශන්  කදහද?" කිඹරහ.  

 
ගු  සුවන්ත පුංිකනිමේ මශතා  
(நளண்புநழகு சுசந்த புஞ்சழழசந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
මරු භන්ත්රීතුභනි,  එක් ල ග්රහභ නිරධහරි භක ම)භහන 

යහෂ්ඹක් ල තිශඵනහ. ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට යට තුශභ තිශඵන 

ම)භහන මණන තිසඳන්දවක් ල ශවෝ තිසඅටදවක් ල ශන්න 

පුළුන්. ත අලුතිනු්න ම)භහන බිහි ශනහ. ශභොකද, අවුරුදු 

30ක යු්ධධඹ තිබුණු කහරශ  ත්රසතහදඹ නිහ ම)භහන ශමොඩක් ල 
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නළති ශරහ ගිඹහ. දළන් තභයි නළත ඳදිග ම කිරී) ඹටශ්න ජනතහ 

  ම)භහනර ඳදිග ම ශරහ ඉන්ශන්. මරු භන්ත්රීතුභනි, අපි දළනට 

ග්රහභ නිරධහරි ) මණන තභයි අයශමන තිශඵන්ශන්. ඔඵතුභහ 

කිඹන විධිඹට ශනොශයි. අපි ඵරහශඳොශයෝනතු නහ ක්රභහනුකර 

  ග්රහභ  නිරධහරි ) තුශ තිශඵන ම)භහනරට්න ශභභ යහඳතති 

වඳුන්හ ශදන්න. එතළනදී ගඛ්යහ ශ දඛ්නර ප්රලසනඹක් ල ඳළන 

නඟින්ශන් නළවළ.  

 

ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ප්රලසනඹක් ල තිශඵනහ මරු නිශඹෝජය සභතිතුභනි. ශභොකද, ජන 

වහ ගඛ්යහ ශ දඛ්න ශදඳහර්තශ)න්තු- 

 
ගු  සුවන්ත පුංිකනිමේ මශතා 
(நளண்புநழகு சுசந்த புஞ்சழழசந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඔඵතුභහශේ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ. 

 
ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ජන වහ ගඛ්යහ ශ දඛ්න ශදඳහර්තශ)න්තු කිඹනහ ම)භහන 

තිසඳන්දවස වහයසිඹ වතළිවක් ල තිශඵනහ කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහශේ 
ළඩටවශන් නභ්න මභ නළඟුභ. එතශකොට ඔඵතුභන්රහශේ කහර්ඹ 
හධන හර්තහශේ තිශඵනහ ම)භහන දහවතයදවක් ල ියණඹ 
නහ කිඹරහ. එක ග්රහභ නිරධහරි භක කුඩහ ම)භහන රැක් ල 
තිශඵනහ. එතශකොට මභ නළඟුභ ග්රහභ නිරධහරි ශ) එක 
මභකට ශ) යහඳතති ක්රිඹහ්නභක න ශකොට ත්න ම) තුන 
වතයක් ල ශකොන් ශනහ.  කයි භහ ශ) අධහයණඹ කශශේ. භශේ 
ශදන අතුරු ප්රලසනඹ- 

 
ගු  සුවන්ත පුංිකනිමේ මශතා 
(நளண்புநழகு சுசந்த புஞ்சழழசந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
නළවළ, මරු භන්ත්රීතුභනි. ඔඵතුභහශේ තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ. 

 
ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නළවළ, නළවළ. භශේ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ. ශදන අතුරු 

ප්රලසනඹ අවනක) ඉන්න. මරු නිශඹෝජය සභතිතුභනි, දළන් 
ඔඵතුභහභ කිඹනහ ශ) 2012 කහර්ඹ හධන හර්තහ  ඵරන්නඹ 
කිඹරහ. ශ) හර්තහශේ තිශඵන ිකහයඹට, මභ නළඟුභ වහ  
සිඹඹට 75ක් ල අයමුද ද ශන් ශන්ශන් ග්රහමීඹ භහර්මරටයි. 
එතශකොට භම නළඟුශභන් ශකශයන්ශන්න භහර්ම ළඩටවන්. මභ 
නළඟුශ) සිඹඹට 75කින් ශන්ශන්න භහර්ම ළඩටවන්.   
ශභොකද? ස්නතටභ ඳගගු, ශකොමිස කුට්ටිඹ, කෆ දර ශඵදහ මන්න 
පුළුන් නිහ. 

 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මරු භන්ත්රීතුභහ කරුණහකය අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න. ඔඵතුභහ 
අතුරු ප්රලසනඹ අවන්ශන් නළති විවිධ ශ්ධ ද කථහ කයනහ.  ක 
ඳහර්ලිශ)න්තු )ප්රදහඹට ඳටවළනියි.  

 

ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මරු නිශඹෝජය සභතිතුභනි, ශ) යශට් ජහතික )ඳ්නලින් 

ළඩිභ ප්රභහණඹක් ල -කුට්ටි පිටින්- ිර්ථික ගර්ධන අභහතයහගලඹට 

ශන් කයනහ ශනුට,   එශවභ නළ්නන) ශකොමිස කුට්ටි කඩහ 

මන්න පුළුන් ඵහර ශකොන්ක්රීට් ළඩටවන්රට ශන් කයනහ 

ශනුට, ජීශනෝඳහඹ ගර්ධනඹට, ජීශනෝඳහඹ 

ළඩටවන්රට, ජනතහශේ ජන ජීවිතඹ නගහරන්නට  ශන් 

ශනොකයන්ශන් සයි? 

 
ගු  සුවන්ත පුංිකනිමේ මශතා 
(நளண்புநழகு சுசந்த புஞ்சழழசந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
මරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ බහ ක ද තඵන අසථහශේදී 

අවන ප්රලසනඹක් ල වළටිඹට ශ) ප්රලසනඹ අවනහ න) අඳට  ඉතහභ 

ඳළවළදිලි උ්නතය ශදන්න පුළුන්.  ඔඵතුභහ දළන් අවරහ තිශඵන 

ප්රලසනරට තභයි අපි උ්නතය දුන්ශන්. අශප්   භහර්ම ඳ්ධධති 

අවුරුදු තිවක් ල තිසශේ වරි මසරහ තිබුශණ් නළවළ, මරු භන්ත්රීතුභහ. 

  නිහ තභයි අපි එක එක ශකොටසරට ශඵදහශමන     ඳහය ද 

අලය විධිඹට වරි මසන්ශන්. අපි කුට්ටි වළටිඹට දභන්ශන් ම ද. 

එශවභ නළති ශකොමිස කුට්ටි කිඹරහ ජහතිඹක් ල නළවළ. ඔඵතුභන්රහ 

ශන්න සති    කහරශ  ශකොමිස කුට්ටි මවරහ තිශඵන්ශන්. නමු්න 

ශ) කහරශ  එශවභ එකක් ල නළවළ. අඳ ශවො ප්රමිතිශඹන් යුතු 

කුට්ටි දභනහ ම ද ලශඹන්,     ඳහය දර වළටිඹට.  ක 

යදහ ටවහශමනයි ඔඵතුභහ කථහ කයන්ශන්. සයි අපි ඳහය ද 

ර්ගීකයණඹ කයශමන     ිඹතන වයවහ ළඩිදියුණු කයන්ශන් 

කිඹන කහයණඹ පිළිඵ ඔඵතුභහ නළත ප්රලසනඹක් ල සහුශෝන 

අඳට විසතයහ්නභක ඳළවළදිලි උ්නතයඹක් ල දීශ) වළකිඹහ 

තිශඵනහ. 

 
ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ.  

 
නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශක ටිශඹන් අවන්න, මරු භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගු වජිත් මප්රේමදාව මශතා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
සභතිතුභනි,   කහරඹ ශ) කහරඹ මළන කථහ කයන්න එඳහ. 

ඔඵතුභහ්න අපි්න එක් ලක කහරඹක් ල හිටිඹහශන්.   නිහ භහ ශ) 

ප්රලසනඹ අවන්ශන් අගක. භහ භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ 

ඔඵතුභහශමන් අවන්න කළභළතියි. මභ නළඟුභ ළඩටවන්ර 

ශඹෝජනහ ක්රිඹහ්නභක කිරීශ)දී ප්රමුඛ්තහ රඵහ ශදන ක්රභශේදශ  

ඵයඳතශ මළටලුක් ල තිශඵනහ. ප්රශ්ධලශ  ජනතහශේ ඕනෆ 

එඳහක) අනු ශනොශයි, ශ) ළඩටවන් ක්රිඹහ්නභක ශන්ශන්. 

ශ)හ ක්රිඹහ්නභක ශන්ශන් ශ්ධලඳහරන අධිකහරිශ  ඵරතුන්ශේ 

ඕනෆ එඳහක) අනු.   

අපි උතුරු භළද ඳශහත මනිමු. උතුරු භළද ඳශහත ශක් ලන්ද්ර 

කයශමන කුමඩු ශයෝමඹ ළරඳීශ) ප්රලසනඹක් ල තිශඵනහ. මභ 

නළඟුභ ළඩටවනට ශන් න ශකෝටි ප්රශකෝටි මණනක අයමුද ද 

කුමඩු  ශයෝමඹට ශවේතු හධක න පිරිසිදු ඳහ නීඹ ජරඹ 

ශනොභළතිකභ ශනුශන් ශන් කයන්න පුළුන්. නමු්න 

ඔඵතුභන්රහ මභ නළඟුභ ළඩටවශනන් 2012 අවුරු්ධශ්ධ ඳහනීඹ 

ජර ළඩටවන්රට ශන් කයරහ තිශඵන්ශන් ඉතහභ ශොචිච) 

මුදරක් ල.   නිහ, ශ) ප්රමුඛ්තහ  තීන්දු කිරීශ) ක්රභශේදඹ කදහද 

ජනතහශේ ඕනෆ එඳහක) දිවහ ඵරරහ ක්රිඹහ්නභක කයන්ශන්? 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

ගු  සුවන්ත පුංිකනිමේ මශතා 
(நளண்புநழகு சுசந்த புஞ்சழழசந) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
මරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ ශ) ප්රලසනඹ ඳටරහ ශමන තභයි 

කථහ කයන්ශන්. මභ නළඟුභ ළඩටවන ඹටශ්න ඳහනීඹ ජරඹ වළභ 
තළනටභ ශදනහ කිඹන ික දඳඹ ළරැදියි.  කට ජර )ඳ්න 
භණ්ඩරඹ තිශඵනහ.   අභහතයහගලඹ ඹටශ්න කයන යහඳතති 
ශනභ තිශඵනහ. ඊට අභතය තභයි අපි යහඳතති වඳුනහශමන,   
කුඩහ ම)ර තිශඵන ඳහනීඹ ජර ප්රලසනඹ වින්න්න, කුමඩු 
ශයෝමඹ නළති කයන්න්න ප්රතිඳහදන රඵහ දීරහ තිශඵන්ශන්. කුමඩු 
ශයෝමඹ තිශඵන අනුයහධපුය දිසත්රික් ලකඹට අඹ්න ඳදවිඹ, 
ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික් ලකඹට අඹ්න කන්තශ ද, හන් සශ, ඳදවි              
ශ්රී පුය, මුරතිේ දිසත්රික් ලකඹට අඹ්න ළලිඔඹ ප්රශ්ධලරට ඳහනීඹ 
ජරඹ රඵහ දීශ) ළඩටවනක් ල -මරු දිශන්ස ගුණර්ධන 
අභහතයතුභහ ශේ අභහතයහගලඹ ඹටශ්න යහඳතතිඹක් ල - දළනටභ්න අපි 
ඳටන් අයශමන තිශඵනහ. අපි 2015 ය අන් ශන්න ශඳය   
කටයුතු අන් කයන්න කටයුතු කයශමන ඹනහ.  

මරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ශ) ළශේ ඳටරහ ශමනයි අශඳන් 
ප්රලසන අවන්ශන්. "අඳට ඳහනීඹ ජර යහඳතතිඹක් ල ශදන්න" කිඹරහ 
ම)මු ඉ දලුශෝන "එක මභකට එක ළඩක් ල" ළඩටවන ඹටශ්න 
අපි  ක රඵහ ශදනහ,   මිනිසුන්ශේ කුමඩු ශයෝමශඹන් මිදීභට 
ශදන අ්න උදේක් ල ලශඹන්. එශවභ නළති අශප් අභහතයහගලඹ 
ජර )ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශ  ළඩ කටයුතු 
)පර්ණශඹන් කයන්න ඹන්ශන් නළවළ.  

 
නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලසන අගක 10-2858/'12-(1), මරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ. 

 
ගු රවි කුණානායක මශතා 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භහ   ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගු මකමශිතය රඹු්කලැල්  මශතා (ජනමාධය ශා ප්රලතත්ති 

අමාතයුරමා) 
(நளண்புநழகு தகதலலின பம்புக்தயல் - தயகுச ஊடக, 

தகயல் அகநச்சர்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of  Mass 

Media and  Information) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භහ   ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ 

වහ තිඹක කහරඹක් ල ඉ දරහ සිටිනහ. 

 
ප්රනනය මුර ිමනකදී ඉිමරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
யழளகய நற்தளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

 
මන මර ච්මනෝමල් ගල් අඟුු බාගාරය : යාන්ත්රික 

මදෝ 
தகபச்சசளக அல் நழன் உற்த்தழ ழகனம் : 

இனந்தழபங்கள் தசனலிமப்பு 
NORACHCHOLAI COAL POWER PLANT : MECHANICAL 

DEFECTS 
2871/'12 

11. ගු දයාසිරි ජයමවේකර මශතා 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
විදුලිඵර වහ ඵරලක් ලති අභහතයතුමිඹශමන් සූ  ප්රලසනඹ - (1) :  

(අ)  (i) ශනොශයොචිශචෝශ ද ම ද අඟුරු ඵරහමහයශ  වි 
කශ ඹන්ත්ර ිනඹනඹ කශ යට කශර්ද; 

 (ii) එභ ඹන්ත්ර නිසඳහදනඹ කයන රද භහම) 
කශර්ද; 

 (iii)  හ නිසඳහදනඹ කය සති ර්  කශර්ද; 

 (iv)   වහ රඵහ දී සති මකීශ) කහර ීමභහ 
(Warranty Period) කශර්ද;  

 (v) එභ ඹන්ත්ර ශනුශන් රඵහ දී සති මකී) වතික 
ඉදිරිඳ්න කයන්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුමිඹ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ි) (i) ඳසු ගිඹ කහරශ දී ශනොශයොචිශචෝශ ද විදුලි 
ඵරහමහයඹ අක්රිඹ  වභට ශවේතු කශර්ද; 

 (ii) එභ ඵරහමහයශඹන් නිසඳහදනඹ කිරීභට 
ඵරහශඳොශයෝනතු න උඳරිභ විදුලිඵර ප්රභහණඹ 
ශභමහශොට් ශකොඳභණද; 

 (iii) එභ උඳරිභ ලක් ලති ප්රභහණඹ ජහතික විදුලිඵර 
ඳ්ධධතිඹට රඵහ ශදන දිනඹ කශර්ද; 

 ඹන්න එතුමිඹ වන් කයන්ශනහිද? 

(ස) ශනොඑශේ න),   භන්ද? 
 

நழன்யலு, ளழசக்தழ அகநச்சகபக் சகட்ட யழள: 
(அ) தகபச்சசளக அல் நழன் உற்த்தழ ழகனத்தழல் 

தளபைத்தப்ட்டுள் இனந்தழபங்கள், 

 (i) இக்குநதழ தசய்னப்ட்ட ளடுகள் னளகய 

ன்கதபெம்; 

 (ii) உற்த்தழ தசய்னப்ட்ட ழபொயங்கள் னளகய 

ன்கதபெம்; 

 (iii) உற்த்தழ தசய்னப்ட்ட ஆண்டுகள் 

னளகயதனன்கதபெம்; 

 (iv) இயற்பொக்களக யமங்கப்ட்டுள் உத்தபயளத 

கள யகபனக (Warranty  per iod )  

னளததன்கதபெம்; 

 (v) சநற்டி இனந்தழபங்களுக்களக யமங்கப்ட்டுள் 

உத்தபயளதச் சளன்ழதழ்கக சநர்ப்ழப்ளபள 

ன்கதபெம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) (i) கடந்த களங்கழல் தகபச்சசளக நழன் 

உற்த்தழ ழகனம் தசனலிமந்தகநக்கள 

களபணங்கள் னளகயதனன்கதபெம்; 

 (ii) சநற்டி நழன் உற்த்தழ ழகனத்தழன்பம் 

உற்த்தழ தசய்யதற்கு தழர்ளர்க்கப்டும் 

உனர்ந்தட்ச நழன்சக்தழனழன் அவு த்தக 

தநகளசயளட்கள் ன்கதபெம்; 

 (iii) சநற்டி உனர்ந்தட்ச நழன்சக்தழ சதசழன 

நழன்சக்தழ கட்டகநப்புக்கு யமங்கப்டும் தழகதழ 

னளததன்கதபெம் 

 அயர் இச்சகனழல் அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்சல், ன்? 
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asked the Minister of Power and Energy:  

(a) (i) Will she inform this House in regard to the 

machinery fixed at the Norachcholai coal 

power plant - 

 (ii) the country from which they were imported; 

 (iii) the companies which manufactured them; 

 (iv) the years of manufacture; 

 (v) the warranty period attached to them; and 

 whether warranty papers pertaining to such 

machinery will be submitted? 

(b) Will she state - 

 (i) the reason why the Norachcholai power 

plant went defunct recently; 

 (ii) the maximum amount of megawatt of 

electricity expected to be generated by this 

power plant; and 

 (iii) the date on which such maximum power 

will be added to the national grid? 

(c) If not, why? 

 

ගු ඳවිත්රාමද්වී ලන්නිආරච්ික මශත්ය ය (විදුලිබ ශා 

බ්කති අමාතයුරය ය) 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளசதயழ யன்ழஆபச்சழ - யலு, சக்தழ 

அகநச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 

Power and Energy)  

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය 

ශදනහ. 

(අ)  (i)  භවජන චීන ජනයජඹ. 

       (ii)  ශඵොයිශ දරු, ටර්ඵයිනඹ, ශජනශර්ටයඹ ිදී 
ප්රධහන ඹන්ත්ර චීනශ  වර්බින් මව යහඳහයඹ 
විසින් නිසඳහදනඹ  කය සත. 

 (iii)  2009 ර්ඹ. 

 (iv)  ය ශදකක කහරඹක් ල ශදෝ ශනුශන් ම 
කීභද, අභතය ය තුනක කහරඹක් ල භර කෆශභන් 
ියක් ලහ ශනුශන් ම කීභද රඵහ දී සත. 

 (v) රගකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ව චීනශ  ජහතික 
ඹන්ශත්රෝඳකයණ ිනඹන අඳනඹන භහමභ අතය 
අ්නන් කය සති ගිවිසුශභහි ශභභ මකීභ 
පිළිඵ කරුණු සතුශ්න කය සත. 

(ි)  (i)  1. ම ද අඟුරු සමරු) ඹන්ත්රශ  සති න 
හසපීකයණ ද්රයඹන් නිහ සිදු න ක් ලණික 
ගිනි මළනීභ. 

  2. සිසිරන ඳ්ධධතිශ  අඳද්රය ශඳයනශ  
ශදෝඹක් ල නිහ සිදු වූ බි ළටීභ. 

  3.  හයු ඳගකහ (air draft fan), ශඵඹහරිගහි 
ශදෝඹක් ල නිහ සිදු වූ බි ළටීභ. 

  4.  ශඵොයිශ දරු ශඵයශඹහි ඳහරක ශදෝඹක් ල 
නිහ සිදු වූ බි ළටීභ. 

  5.  ජර සිසිරන තහඳ හුභහරු ඹන්ත්රශ  

ශදෝඹක් ල නිහ සිදු වූ බි ළටීභ. 

  6. ශේඹන්ශමොඩ ශකොටුශමොඩ )ශප්රේණ 

භහර්මශ  සති වූ ශදෝඹක් ල ශවේතුශන් විදුලි 

භහර්මඹ වින්ධි  වභ නිහ එක ය ඵළය අඩු 

 වභ නිහ ඵරහමහයඹ වදිසි නළළ්න වභ ශවේතු 

ශකොට සති වූ ශඵඹහරිග ශදෝඹක් ල නිහ සිදු වූ 

බි ළටීභ. 

  7.  හුභහරඹ කහන්දු  වභක් ල නිහ සිදු වූ බි ළටීභ. 

  8.  ශනොශයොචිශචෝශ ද ශේඹන්ශමොඩ )ශප්රේණ 

රැවළන් භහර්මඹ වදිසිශ  වින්ධි වූ 

අසථහක ඹන්ත්ර නළළ්න වභ වහ නළත ඳණ 

මළන් වභට ශඳය රැවළන් භහර්මඹ ඳරීක් ලහ 

කිරීශභන් අනතුරු නළත ඳණ මළන් වභ. 

  9.  ඳහරක විදුලි රිශ ද උඳකයණර ශදෝ නිහ 

සිදු වූ බි ළටීභ. 

 (ii)  දළනට ක්රිඹහ්නභක ඵරහමහයශ  ඳශමු අදිඹය තුළින් 

රඵහ ශදන ශභමහශොට් ප්රභහණඹ ශභමහශොට් 

300කි. එභ ප්රභහණඹ 2011 ශඳඵයහරි භ සිට 

රඵහ මළ ශන්. ශදන අදිඹයද අහන කිරීශභන් 

ඳසු උඳරිභ ශභමහශොට් ප්රභහණඹ ශභමහ ශොට් 

900කි. ශභභ ඵරහමහයශ  ශදන පිඹය ඹටශ්න 

ඉතිරි ඹන්ත්ර වි කිරීභ 2014 අශප්රේ ද භ දී අහන 

කිරීභට ළරසු) කය සත. 

 (iii)  2014 අශප්රේ ද භ. 

(ස)  ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගු දයාසිරි ජයමවේකර මශතා 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මරු සභතිතුමිඹනි ඔඵතුමිඹශේ පිළිතුශයන් ඳළවළදිලි 

ශඳශනනහ, ශ) ශමනළවි්න තිශඵන්ශන් 2009 නිසඳහදනඹ කශ 

ඹන්ත්රූ ත්ර ඵ. ශ) )ඵන්ධ කහයණහ ටික කිේහට  ඔඵතුමිඹට 

ශඵොශවොභ සතුතියි. ශ) ඹන්ත්රර ඳහරක විදුලි රිශ ද ළඩ 

කයන්ශන් නළවළ; හුභහරඹ කහන්දු ශනහ; හසපිකයණ ගිනි 

මළනී) සති ශනහ; ශඵොයිශ දරුශහි ශදෝ තිශඵනහ; සිසිරන 

ඳ්ධධතිශ  ශදෝ  තිශඵනහ.  හ එක් ලක තභයි ශ) ඹන්ත්ර ූ ත්රර 

ප්රලසනඹක් ල තිශඵන්ශන්. ස්නතටභ ශ) ඹන්ත්ර ූ ත්ර 2009 දී ශමනහපු 

 හ කිඹහ ඔඵතුමිඹ විලසහ කයනහද? නළ්නන) ඊට කලින් 

ශමනහපු  හ කිඹහද විලසහ කයන්ශන්? ශ) ඹන්ත්රූ ත්රරට අදහශ 

ශදෝ 10ක් ල විතය ඔඵතුමිඹ දළන් කිේහ.   ශදෝ දවඹභ ශ) 

ිඹතනශ  ළඩරට ඵරඳහනහ. ඳහවිචි ම කයපු ඹන්ත්ර  ශමනහපු 

නිහ තභයි ශ) ශදෝ  තිශඵන්ශන්. අලු්න  හශ  ඔඹ හශේ 

ශදෝ එන්න විධිඹක් ල නළවළ. මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, 

ඔඵතුභහ්න දන්නහ ශන්. කහර් එකක එන්ජින් එකක  වුණ්න 

එකඳහයට රිශ ද එක ළඩ කයන්ශන් නළතු ඹන්ශන් නළවළ. අලු්න 

ශඵොයිශ දරුක් ල ළඩ කයන්ශන් නළතු ඹන්ශන් නළවළ. 

හසපිකයණ ගිනි මළනී) සිදු න්ශන් නළවළ. ශ) brand එශක් ල 

ප්රලසනඹකු්න තිශඵනහ. ඳහවිචි ම කයපු ඹන්ත්ර ශමනහහභ්න 

හභහනයශඹන් ඔඹ හශේ ප්රලසන සති ශනහ. ඳහවිචි ම කයන්ශන් 

නළති ශඵඹහරින් ඹන්න විධිඹක් ල නළවළශන්. 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

ගු ඳවිත්රාමද්වි  ලන්නිආරච්ික මශත්ය ය 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளசதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

මරු භන්ත්රීතුභනි, ඹ)කිසි කහරඹක් ල ඳහවිචි ම කයන විට ශකොයි 

ඹන්ත්රශ  වුණ්න ඹ) ඹ) ප්රලසන එනහ.   ජර විදුලි ඵරහමහයඹක 

වුණ්න, තහඳ විදුලි ඵරහමහයඹක වුණ්න එශවභයි. ශභහි න 

තහක් ල බි ළටී) සිදු ශරහ තිශඵනහ. 

 
ගු දයාසිරි ජයමවේකර මශතා 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

විසිඑක් ල තහක් ල බි ළටිරහ තිශඵනහ. 

 
ගු ඳවිත්රාමද්වි  ලන්නිආරච්ික මශත්ය ය 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளசதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
 හභහනයශඹන් ශ)හ ඹන්ත්රඹක් ල ඳහවිචි ම කයන විට එන ශදෝ. 

  නිහ ඔඵතුභන්රහ විග්රව කයන්න එඳහ, ඳහවිචි ම කයපු  හ 

ශමනහහඹ කිඹරහ.  

 
ගු දයාසිරි ජයමවේකර මශතා 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Brand new   හ ශමනහහ න) - 

 
ගු ඳවිත්රාමද්වි  ලන්නිආරච්ික මශත්ය ය 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளசதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ඔඵතුභහශේ ප්රලසනඹ භට කිඹන්නශකෝ. 

 
ගු දයාසිරි ජයමවේකර මශතා 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ත ඳළවළදිලි කිරීභක් ල ඕනෆ නිහයි භභ කිඹන්ශන්.  

ඳහවිචි ම ශනොකශ  හ ශන් ශමනළවි්න තිශඵන්ශන්; brand new  

ශන්. එශවභ  හ  විසිඑක් ල තහක් ල කළශඩන්න තය)  ශදෝ  

තිබුශණ් ශකොශවොභද කිඹරහයි භභ අවන්ශන්.  කහරඹක් ල ඳහවිචි ම 

කශහට ඳසශේ න) එශවභ ශනහ. වළඵළයි,  ශ)හ ඳහවිචි ම කය 

තිශඵන්ශන් භහ කීඹද? 

 
ගු ඳවිත්රාමද්වි  ලන්නිආරච්ික මශත්ය ය 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளசதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

මරු භන්ත්රීතුභනි, විසි එක් ල තහක් ල බි ළටීභක් ල කිඹන්ශන් 

හභහනයශඹන් trip switch  එක off ශනහ කිඹන එක ශන්න්න 

පුළුන්. හභහනයශඹන්  ක අශප් ශමදයක වුණ්න currrent එශක් ල 

සති න ශභොකක් ල වරි ප්රලසනඹකදී සි්ධධ ශන ශදඹක් ල. 

තමුන්නහන්ශේරහ ශ)හ උලුප්ඳහ උලුප්ඳහ, „ශනොශයොචිශචෝශ ද‟ 

„ශනොශයොචිශචෝශ ද‟ කිඹනහ.  

මරු භන්ත්රීතුභනි, 1982 දී ශ..ිර්. ජඹර්ධන භව්නභඹහ 

ත්රිකුණහභරශ  ම ද අඟුරු ඵරහමහයඹක් ල වදන්න වළදුහ, කයන්න 

ඵළරි වුණහ. 1992 දී ශප්රේභදහ භව්නභඹහ දකුශණ් වදන්න වළදුහ, 

කයන්න ඵළරි වුණහ. ඊශඟට චන්ද්රිකහ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ 

1999 දී වදන්න වළදුහ, කයන්න ඵළරි වුණහ. ඉතින්, ි්නභ 

වධර්ඹඹක් ල තිශඵන, ශ) යටට ිදයඹ කයන, අඩු මිරට විදුලිඹ 

නිඳදන්න ඕනෆඹ කිඹහ තීන්දු කයපු යහජය නහඹකඹහ ශ්ධලඳහරන 

හසි ඵරන්ශන් නළතු ම ද අඟුරු ඵරහමහයඹ වළදුහ.   මළන තුටු 

ශන්න. තමුන්නහන්ශේරහ ඳන්ද) අයශමන ගිහි දරහ ඳ්නතු කය 

ශමන උ්ධශඝෝණ කයන්ශන් නළතු   මළන න්ශතෝ ශන්න. 

තමුන්නහන්ශේරහ ඳන්ද) ස දලුශේ එ දටීටීඊ එකටශන්. එශවභ 

ඳන්ද) ස දලි දර කයන්ශන් නළතු තමුන්නහන්ශේරහ 

ශනොශයොචිශචෝශ ද ඵරහමහයඹ ශඟට ගිහි දරහ ජහතිශඹන් භහ 

ඉ දරන්න, "අශන් අඳට භහ ශන්න, අඳට ශ)හ වදන්න ඵළරි 

වුණහ, භහින්ද යහජඳක් ල භළතිතුභහට වධර්ඹඹක් ල තිබුණහ ශ)ක 

වදන්න" කිඹරහ.   විධිඹට ජහතිශඹන් භහ ඉ දරන්න. න 

ළයඹක් ල බි ළටීභ කිඹන්ශන් ශරොකු බි ළටී භක් ල ශනොශයි. 

 
නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

දළන් ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ. දළන් ඳන්දභ ශනස කයන්න. 

 
ගු දයාසිරි ජයමවේකර මශතා 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ සහුශේ ශ)කයි. එතුමිඹ කිේහ, " කට ලක් ලතිඹක් ල තිශඵන 

නහඹකශඹක් ල" හශේ කථහ.  හ ඔක් ලශකෝභ වරි. [ඵහධහ කිරීභක් ල] 

ශඳොේඩක් ල ඉන්නශකෝ භභ කිඹන්න. අපි ඳින්න ඕනෆ නළවළ. 

එශවභ එකක් ල ශ) යටට ශමනළ දරහ 21 තහක් ල කළඩුණහභ, යටට 

විදුලි ඵරඹ ශදන්න ඵළරි ශනොශයොචිශචෝශ ද තහඳ ඵරහමහයඹ 

ශමනහපු  ඔඵතුමිඹරහ  අඳට ඳින්න ඕනෆ; ශ) යශට් ඉන්න 

ජනතහට ඳින්න ඕනෆ. අපි ඳින්න ඕනෆ නළවළ. ශභොකටද අපි 

ඳින්ශන්? 

 
ගු ඳවිත්රාමද්වි  ලන්නිආරච්ික මශත්ය ය 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளசதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

එභ ඵරහමහයශඹන් ශභමහශොට් 300ක විදුලි ධහයහක් ල 

නියන්තයශඹන් අශප් විදුලි ඳ්ධධතිඹට එකතු ශනහ. ඹ) කිසි බි 

ළටීභක් ල වුණ්න, ඳසු  ක වළශදනහ. අවුරුදු මණනක් ල ළඩ කයන 

ශකොට ඕනෆභ machine එකක එශවභ ශදඹක් ල සි්ධධ ශන්න 

පුළුන්. 

 
ගු දයාසිරි ජයමවේකර මශතා 
(நளண்புநழகு தனளசழழ ஜனசசகப) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න). 

මරු සභතිතුමිඹනි, 2012 ර්ඹට එභ ඵරහමහයශඹන් 

ගිමහශොට් ඳළඹ 1,800ක් ල ඵරහශඳොශයෝනතු වුණහ. ස්නතටභ 

රළබුශණ් ගිමහශොට් ඳළඹ 1,100යි. එතශකොට ශ) යටට ගිමහශොට් 

ඳළඹ 700ක් ල තහඳ ඵරහමහයලින්, එශවභ නළ්නන) ශත දලින් 

ළඩ කයන ී. ද ඵරහමහයලින් නිඳදන්න අඳට සි්ධධ වුණහ. 

එතශකොට   මණන නිඳදන ශකොට,   කිඹන්ශන් ගිමහශොට් ඳළඹ 

700ක් ල රඵහ මන්න ශකොට හභහනයශඹන් එක  කකඹක් ල 

නිඳද වභට රුපිඹ ද 20 මණශන් මණන් වදරහ ඵළලුශෝන -

හභහනයශඹන් ශත දලින්  කකඹක් ල නිඳදන්න රුපිඹ ද 30ක් ල 

විතය ළඹ ශනහ. නමු්න රුපිඹ ද 20ක් ල ළඹ ශනහ කිඹරහ 

හිතමු- ඳසු ගිඹ 2012 ශර් විතයක් ල රුපිඹ ද මිලිඹන 14,000ක් ල 

ශ) යටට ඳහඩු ශරහ තිශඵනහ. ශවො ඹන්ත්ර ශමන්න්ශන් 

නළතු ශ) හශේ කළශඩන ඹන්ත්ර ශමනළ දරහ 2012 දී ශ) යටට 

වුණු රුපිඹ ද මිලිඹන 14,000ක ඳහඩුට කවුද ම කිඹන්ශන්? 
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ගු ඳවිත්රාමද්වි  ලන්නිආරච්ික මශත්ය ය 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளசதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

මරු භන්ත්රීතුභහ, තමුන්නහන්ශේ   මළන වරිඹට දන්ශන 

නළතුශන් කථහ කයන්ශන්. ශනොශයොචිශචෝශ ද ම ද අඟුරු 

ඵරහමහයශඹන් නිඳදන මුළු capacity එකභ විදුලිඵර ඳ්ධධතිඹට 

වළභ ශරහශේභ එකතු න්ශන් නළවළ.   )පර්ණ capacity 

එකභ එශවභ එකතු කයන්න්න ඵළවළ. විදුලිඹ රඵහ දී ශ)දී විදුලිඵර 

ඳ්ධධතිඹට ශනොශයොචිශචෝශ ද ඵරහමහයශ  තිශඵන ශභමහශොට් 

300භ දිමටභ ශදන්න්න ඵළවළ.  ශකන් මන්න ප්රභහණඹක් ල 

තිශඵනහ.   මන්ශන් නළති ප්රභහණඹ මළන තමුන්නහන්ශේ 

ශකොශවේ්න තිශඵන ගඛ්යහ ශ දඛ්න ටිකක් ල අයශමන සවි දරහයි 

ප්රලසන කයන්ශන්. තමුන්නහන්ශේශේ ප්රලසනශඹන් එශවභ එකක් ල 

අවරහ්න නළවළ.   එකතු කයන්ශන් නළති ප්රභහණඹ යටට වුණු 

ඳහඩුක් ල ශර මණන් මන්න ඵළවළ. ඔඵතුභහ වරිඹට දන්ශන නළතු 

කථහ කයන්න එඳහ.  

 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අතුරු ප්රලසන තුන අහනයි. 

 

 
වවුිම අරාබිම  අතරමං ව ශ්රී ාංිරක ගතශ 

මවේවිකාලන් : ිළයලර 
சவூதழ அசபழனளயழல் அளதபயளகழபெள் இங்ககப் 

ணழப்தண்கள் : டயடிக்கக 
SRI LANKAN HOUSEMAIDS STRANDED IN SAUDI ARABIA : 

ACTION TAKEN 

3435/‟13 

14.ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

විශ්ධල රැකිඹහ ප්රර්ධන වහ සුබහධන අභහතයතුභහශමන් සූ  

ප්රලසනඹ - (2) :   

(අ) වුදි අයහබිශ  රිඹහ්ධහි මතව ශේවිකහක ලශඹන් ශේඹ 
කය ශභයටට ඳළමිණි ශකො)ඳඤසඤ වදිශ  අන්ර් ෂිඹහනහ 
භව්නමිඹ විසින් ශවළි කයන රද ශතොයතුරු අනු එයශට් 
සිය කය තඵහ ශමන සිටින ශ්රී රහගකික මතව ශේවිකහන් 
50ක් ල ඳභණ මණිකහ ත්නතිශඹහි ශඹොදමින් සිටින ඵ 
එතුභහ දන්ශනහිද? 

(ි) (i) එශේ න),   පිළිඵ ශ වභට ශමන සති පිඹය 
කශර්ද; 

 (ii) එභ පිරි මුදහ ශමන වහභ ශ්රී රගකහට ශමන්හ 
මළනීභට ශමන සති ක්රිඹහ භහර්ම කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ස) (i) ඉවත වන් මතව ශේවිකහන් පිරි අතයභග 
කිරීභට ක්රිඹහ කශ විශ්ධල ශේහ නිශඹෝජිත 
 ජන්සිකරුන්ට වහ එඹට භළදිව්න වූ අශනකු්න 
අඹට එශයහි ම්න ක්රිඹහ භහර්ම  කශර්ද; 

 (ii) එභ කහන්තහන්ශේ ඳවු දර ියක් ලහ, 
සුබහධනඹ ව ිර්ථිකඹ නගහීයභ වහ 
ප්රහශඹෝගික ළඩපිළිශශක් ල ක් ලණික ක්රිඹහ්නභක 
කිරීභට කටයුතු කයන්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද? 

(ඈ) ශනොඑශේ න),    භන්ද? 

தயழளட்டு சயகயளய்ப்பு ஊக்குயழப்பு, சளம்புகக 

அகநச்சகபக் சகட்ட யழள: 

(அ) சவூதழ அசபழனளயழன் ளழனளதழல் வீட்டுப் ணழப் 

தண்ணளகச் சசகயனளற்ழயழட்டு இங்ககக்கு 

யபைககதந்துள் தகளம்ழத்ததபைகயச் சசர்ந்த 

தழபைநதழ அன்யர் சழனளள தயழனழட்டுள் 

தகயல்களுக்கு அகநன அந்ளட்டில் சழககயக்கப் 

ட்டுள் இங்கக வீட்டுப் ணழப்தண்கள் சுநளர் 

50 சர் யழசளபத் ததளமழலில் ஈடுடுத்தப்டுய 

ததன்கத அயர் அழயளபள? 

(ஆ) (i )  ஆதநழல், அது ததளடர்ளக கண்டழயதற்களக 

சநற்தகளள்ப்ட்டுள் டயடிக்கககள் னளகய 

ன்கதபெம்; 

 (ii) இயர்கக யழடுயழத்து உடடினளக 

இங்ககக்கு அகமத்துயபையதற்கு 

சநற்தகளள்ப்ட்டுள் டயடிக்கககள் னளகய 

ன்கதபெம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) (i )  சநற்டி வீட்டுப் ணழப்தண்கக 

அளதபயள ழகனழல் ககயழடுயதற்குச் 

தசனற்ட்டுள் தயழளட்டு சயகயளய்ப்பு 

பகயர்கள் நற்பொம் அதற்குப் ங்கழப்புச் 

தசய்துள் கசனளபைக்கு தழபளக 

சநற்தகளள்ப்ட்ட டயடிக்கககள் னளகய 

ன்கதபெம்; 

 (ii) சநற்டி தண்கது குடும்ங்கழன் ளதுகளப்பு, 

ன்புளழ நற்பொம் தளபைளதளபத்கத 

சநம்டுத்துயதற்கள கடபகச்சளத்தழனநள 

சயகத்தழட்டதநளன்க உடடினளக 

அபல்டுத்த டயடிக்கக சநற்தகளள்யளபள 

ன்கதபெம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஈ) இன்சல், ன்? 

 

asked the Minister of Foreign Employment Promotion 

and Welfare:  

(a) Is he aware that around 50 Sri Lankan housemaids 

are imprisoned and being employed in prostitution 

in Saudi Arabia according to the information 

revealed by Ms. Anvar Shiyana of Slave Island, 

who worked as a housemaid in Riyadh in Saudi 

Arabia and has come back to the country? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the steps that have been taken to look into 

it; and 

 (ii) the measures that have been taken to get 

them released and bring them back to Sri 

Lanka? 

(c) Will he state - 

 (i) what action was taken against the foreign 

employment agents who have worked to 

leave the above group of housemaids 

stranded and against  others who associated 

with it; and 
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 (ii) whether a practical course of action will be 

adopted immediately in order to ensure 

security of the families of these women and 

to enhance their welfare and economy? 

(d) If not, why? 

 

ගු ි ාන් මඳමර්රා මශතා (විමද් රැිරයා ප්රලර්ධන ශා 

සුබ වාධන අමාතයුරමා) 
(நளண்புநழகு டிளன் தசபபள - தயழளட்டு சயகயளய்ப்பு 

ஊக்குயழப்பு, சளம்புகக அகநச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 
මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය 

ශභශේයි. 

(අ) ඔේ. ශභළනි සි්ධධිඹක් ල ශ්ධශීඹ භහධය භඟින් හර්තහ කය 
සත. 

(ි) (i) ශ්රී රගකහ විශ්ධල ශේහ නියුක් ලති කහර්ඹහගලඹ භඟින් 
ශ) පිළිඵ භහධය වයවහ දුන් ශතොයතුරු අනු 
ශකො)ඳඤසඤ වදිශ  අන්ර් ෂිඹහනහ භව්නමිඹ 
කළහ සඹශමන් ළඩිදුය ශතොයතුරු රඵහ මන්නහ 
රදී. 

 (ii)   අනු වුදි ඵරධහරීන්ශේ වහඹ රඵහ ශමන එභ 
සථහනඹ ළටීයභට කටයුතු කිරීභ වහ රිඹහ්ධහි ශ්රී 
රගකහ තහනහඳති කහර්ඹහරඹට උඳශදස රඵහ ශදන 
රදී.   අනු තහනහඳති කහර්ඹහර නිරධහරින් අදහශ 
ප්රශ්ධලඹට ශමොස දින 03ක් ල (2013 භහර්තු 6,7 ව 
8) එහි නළතී ශ්රී රහගකික ශේවිකහකශේ (අන්ර් 
ෂ්ඹහනහ භව්නමිඹශේ ඥහතිඹකු න නයහ අෂ්ක් ල 
ජවූෂර් මිඹ) වහඹ රඵහ ශමන එභ සථහනඹ ටරහ 
සත. ඔවුන් එභ සථහනඹ ටරන විට කිසිභ 
රැවිශඹක් ල එහි සිට නළත. 

(ස) (i) එළනි මතව ශේවිකහන් කණ්ඩහඹභක් ල එහි රැඳී 
ශනොසිටි ත්න්නඹක් ල තුශ ශභභ ප්රලසනඹ භඟින් 
අනු රඵන මළටලුද ඳළන ශනොනඟී. 

 (ii) මරු භන්ත්රීතුභහ කිඹන ිකහයශ  ත්නතිශඹහි 
ශඹදුණු කට්ටිඹක් ල   සථහනශඹන් වසු වුශණ් නළති 
වු්න හභහනයශඹන් මතව ශේවිකහන් විශ්ධලමත 
වුණහට ඳසු විශ්ධලමත ඳවු දහි ියක් ලහ, 
සුබහධනඹ වහ ිර්ථිකඹ නගහීයභ උශදහ 
කහර්ඹහගලඹ භඟින් ශේක සුබහධන අයමුදරක් ල 
පිහිටුහ සති අතය විවිධ අසථහන්හිදී එභ 
අයමුදලින් විශ්ධලමත රමිකඹන්ශේ ඳවු දර 
හභහජිකඹන් ශත ශභන්භ රමිකඹහ ශත ප්රතිදහන 
රඵහ ශදනු රඵයි. විශලේශඹන්භ රමිකශඹකු 
භයණඹට ඳ්න වුශණෝන ලිඹහ ඳදිග ම වූ කහරඹ තුශ 
න) රුපිඹ ද රක් ල වතයක මුදරක් ල රඵහ ශදනහ.  

ලිඹහ ඳදිග ම කහරඹ ඉක් ලභරහ න) රුපිඹ ද 150,000ක් ල ශදනහ. 

ලිඹහ ඳදිග ම කහරඹ තුශ රමිකඹහ )පර්ණ ිඵහධිත ත්න්නඹට 

ඳ්න වුශණෝන රුපිඹ ද රක් ල ශදකක් ල ශදනහ. ලිඹහ ඳදිග ම කහරඹ 

ඉක් ලභරහ න) රුපිඹ ද 150,000ක් ල ශදනහ. රමිකඹහ අනීඳ 

ත්න්නඹක් ල භත ඳළමිණිශඹෝන ිඳසු එන්න ළඹ කශ ටිකට් ඳශ්න 

මුදර වහ වදය ිධහය රඵහ ශදනහ. රමිකඹහ අහධය ත්න්නශ  

ශයෝම ඹකින් ඳළමිණිශඹෝන රුපිඹ ද 120,000ක් ල රඵහ ශදනහ. ඊට 

අභතය, එශේ අනීඳ ත්න්නශඹන් ව ිඵහධිත ත්න්නශඹන් 

ඳළමිශණන විමභණික රමිකඹන් වහ ශ්රී ජඹර්ධනපුය 

ශයෝවශරන් ප්රතිකහය රඵහ ශදන අතය එභ විඹද) )පර්ණශඹන් 

කහර්ඹහගලඹ දයනහ. එශේභ ජහතික ශයෝවශ ද ප්රතිකහය වහ 

ශඹොමු වූ වහ ශඹොමු කශ ශයෝගීන්ශේ අලයතහ පිළිඵ 

)පර්ණශඹන් අපි ශොඹහ ඵරහ කටයුතු කයනහ.   හශේභ 

පර්ණ ිඵහධිත ශයෝගීන් ශනුශන් ටිනහ නික් ල කහර්ඹහගලඹ 

භඟින්භ වදරහ ශදනහ.   හශේභ ඔවුන් වහ සඹග රැකිඹහ 

ිධහය රඵහ දීභට විවිධහකහයශඹන් කටයුතු කයනහ.  

යහජය ඵළගකු වහ )ඵන්ධ විමභණික රමිකඹන් වහ රුපිඹ ද 
රක් ල 5ක් ල දක් ලහ උඳරිභඹකට ඹට්න වන ශඳොීය ඹටශ්න නිහ 
ණඹ ඳවසුක) රඵහ ශදන අතය එභ ශඳොලිශඹන් තුශනන් ශදකක් ල 
කහර්ඹහගලඹ ශමනහ. 

2013 ර්ශ  ඉරහ භත්ධධි අධිකහරිඹ එක් ලක )ඵන්ධ 
ශරහ අපි රුපිඹ ද රක් ල තුනක ණඹ මුදරක් ල රඵහ ශදනහ.   අඹ 
පිට්න ශන්නට ශඳය   ණඹ මුදර වන ශඳොලිඹට රඵහ දීරහ භහ 
වඹක් ල සතුශත භත්ධධි අධිකහරිඹ්න එක් ලක එකතු ශරහ   ශම ද 
වළදීශ) යහඳහයඹ ිය)බ කයරහ තිශඵනහ.   හශේභ විශ්ධලමත 
ශ්රී රහගකික රමිකඹන්ශේ ද දරුන් ශනුශන් "යටවිරු දරු දිරි" 
නමින් ළඩටවනක් ල ක්රිඹහ්නභක න අතය   අඹශේ දරුන් 
හර්ෂික ඳව ය ෂ්ය්නඹ භ්න වුශණෝන රුපිඹ ද 15,000ක් ල 
ඵළගින්ද, අශඳො හභහනය ශඳශ භ්න වුශණෝන රුපිඹ ද 
20,000ක් ල ඵළගින් ද,  අශඳො උස ශඳශ භ්න  ව විලසවිදයහර 
අධයහඳනඹ රඵන සිසුන් ශනුශන්  රුපිඹ ද 30,000 ඵළගින් ද 
මරයභඹ ෂ්ය්න පිරිනභනු රඵනහ. එශේ 2012 ශර්දී 
ඳභණක් ල ෂ්ය්න වහ ශමුන් 2,715ක් ල ශනුශන් රුපිඹ ද ද 
රක් ල ඳනසශදකකට ළඩි මුදරක් ල ප්රදහනඹ කයරහ තිශඵනහ.  

විමභණික රමිකඹන්ශේ ද දරුන්ශේ විඹ භමහමී කුරතහ 
සමය ) කයනු ස නර්තන, යචනහ, මහඹනහ, කථික වහ  මත්ර තයම 
ඳ්නනු රඵන අතය ශභයින් ජඹග්රවණඹ කයනු රඵන ද දරුන් 
වහ රුපිඹ ද 50,000, රුපිඹ ද 30,000 වහ රුපිඹ ද 20,000 ඳශමු, 
ශදළනි, ශතළනි සථහන වහ ද, කුරතහ දක් ලන ද දරුන් 
වහ රුපිඹ ද 10,000 ඵළගින් ද පිරිනභනු රඵනහ. ඊට අභතය 
ශ්රී එෂසඑ) නහලිකහ ව සර්ණහහිනී නහලිකහ ඹටශ්න   
අඹශේ කුරතහන් අපි ප්රචහයඹ කයන්න අසථහ රඵහ දීරහ 
තිශඵනහ.  

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, GCE (Ordinary Level), 
GCE (Advanced Level)  විබහම භ්න න දරුන්ට විතයක් ල 
ශනොශයි,   අඹශේ දරුන් ශන්න තහක් ලණික ිඹතනඹක ඹ) 
කිසි ඳහා භහරහක් ල වදහයන්න අශඳන් මුද ද ඉ දරහ හිටිශඹෝන  අපි 
  වහ්න අලය කයන ෂ්ය්න පිරිනළමීභ ිය)බ කයරහ 
තිශඵනහ.  

සිඹලුභ ප්රහශ්ධශීඹ කහර්ඹහර භට්ටමින් දළන් යටවිරු ගවිධහන 
වදරහ   ෆභ ප්රහශ්ධශීඹ ශ දක) කහර්ඹහරඹකටභ අලුශතන් ඵහ 
ම්න උඳහධිධහරීන් තුන් ශදනහ ඵළගින් අනුයුක් ලත කයරහ   අඹට 
විශලේ පුහුණුක් ල රඵහ දීරහ  දිසත්රික් ලක භට්ටමින් භහනසික ව 
හභහජික උඳශදස අලය න)   වහ්න දළන් කටයුතු කයශමන 
ඹනහ.   හශේභ තහනහඳති කහර්ඹහරරට ඳළමිශණන ශ්රී රහගකික 
කහන්තහන්ශේ මළටලු නියහකයණඹ කයන ශතක් ල ඔවුන් 
කහර්ඹහගලඹ විසින් නඩ්නතු කයන අතය, තහනහඳති කහර්ඹහරශ  
ියක් ලෂිත භධයසථහනශ  -safe house එශක් ල - යහ මන්නහ. 

හභහනයශඹන් ශරෝකඹ පුයහ යට ද මණනහකභ -වළභ 
යශට්භ ඳහශවේ- ශ) හශේ 1,000ක් ල 1,200ක් ල අතය පිරික් ල අපි 
ශඵොශවෝ විට රැක ඵරහ මන්නහ.   හශේභ   ියක් ලෂිත 
සථහනර යහශමන ඉන්න අඹ )ඵන්ධශඹන් භතු න මළටලු 
විඳීභ,   අඹශේ කටයුතු )ඵන්නකයණඹ කිරීභ හශේ 
කහර්ඹඹන් තහනහඳති කහර්ඹහරශ  විශලේ නිරධහරින් ශඹොදහ 
ශමන විශ්ධල කටයුතු අභහතයහගලඹ ඹටශ්න්න, අශප් අභහතයහගලඹ 
ඹටශ්න්න, ක)කරු අභහතයහගලඹ ඹටශ්න්න සිදු කයනහ.  

(ඈ)  ඳළන ශනොනඟී.  
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ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, මරු සභතිතුභහට ශඹොමු 

කයන භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභශේයි. මරු සභතිතුභහ 

ව ඵළසි ද යහජඳක් ල භළතිතුභහ ශමන ඹන නිහ ශඹෝජනහ ක්රභඹට 

ප්රථභශඹන්භ ප්රලගහ කයනහ. එඹ කහශරෝ මත ශවො පිඹයක් ල. යට 

විරුන්ට ශම ද රඵහ දීභ )ඵන්ධශඹන් කුවක 

ශ්ධලඳහරනශඹන් ශතොය භභ සුබ ඳතනහ. "යට විරුන්" කිඹන 

  රමික කහන්තහන්ට දළනට ශම ද කීඹක් ල රඵහ දීරහ තිශඵනහද 

මරු සභතිතුභනි?   

 
ගු ි ාන් මඳමර්රා මශතා 
(நளண்புநழகு  டிளன்  தசபபள) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශම ද 800ක් ල ෆදීභ 

ිය)බ කයරහ තිශඵනහ.  

 
ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ශ) න විට ශම ද කීඹක් ල රඵහ දීරහ තිශඵනහද?  

 
ගු ි ාන් මඳමර්රා මශතා 
(நளண்புநழகு  டிளன்  தசபபள) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

අඳ ශ) ළඩ පිළිශශ ඳටන් ශමන භහ ශදකයි. දළනට ශම ද 

800ක් ල වදන්න ඳටන් ශමන තිශඵනහ.  

 
නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශදන අතුරු ප්රලසනඹ.  

 
ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

භශේ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ ශභශේයි මරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි. අශප් මරු සභතිතුභහ භහධය තුළින් ප්රචහයඹ 

කයරහ තිශඵනහ -භහධයශඹන් හර්තහ වුණහ- වුදි අයහබිඹට රමික 

කහන්තහන් ඹළ වභ එතුභහ ශවට සිට  තවන) කශශෝන, එතුභහ 

රගකහශේ ජනප්රිඹභ සභතියඹහ ඵට ඳ්න ශේවි කිඹරහ. එතුභහ 

එළනි ප්රකහලඹක් ල කයරහ තිබුණහ. එයින් කිඹන්ශන්, රි-ි නීතිඹ 

තක් ලකඩි විධිඹට ශඹොදහ මන්නහ භළදශඳයදිම වුදි යටට රමික 

කහන්තහන් ඹළ වශභන් කයදයඹක් ල, දණඹක් ල, අඳයහධඹක් ල 

ශනහඹ, ඵරව්නකහයශඹන් මණිකහ භඩ)රට ශඹොදනහඹ 

කිඹරහ භහජශ  ශරොකු කථිකහක් ල තිශඵන ඵ එතුභහ ඍජු ශවෝ 

ක්රහකහය පිළිමන්නහ ඵයි. එතුභහ කිඹනහ- [ඵහධහ කිරීභක් ල]  

 
ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවනලර් මශතා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.] 
 
ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

සභතිතුභහ කිඹනහ, එඹ නළළ්නතුශෝන එතුභහ ජනප්රිඹභ 

සභතියඹහ ශනහ කිඹරහ.    

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවනලර් මශතා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer. What is your point of 

Order?  
 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවනලර් මශතා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

Hon. Deputy Speaker, the Shariah Law is God‟s law. 

It is Divine law. He cannot say, “thakkadi" law. He is  

insulting. You are a „thakkadiya’.  
 

[මූාවනම  අණ ඳරිිම ඉලත් කරන දී.  
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔඵතුභහ වළභ දහභ ඔඹ කහයණඹ කිඹනහ ශන්.  
 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

If there is anything against the Standing Order, that 

will be expunged from the Hansard.  
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ශඵ දර කඳරහ රිහනහ භළරුහ. ශකොශවොභද තක් ලකඩි 
ශනොන්ශන්?  
 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවනලර් මශතා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

ඔඵතුභහශේ ශඵ දර විතයක් ල ශනොශයි, ශන්න ශ්ධලු්න 
කළශඳයි.  
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔඵතුභහශේ කඳරහ ඉයයි ශන්. [ඵහධහ කිරීභක් ල]  

 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මරු භන්ත්රීරුන් කරුණහකය ඳහර්ලිශ)න්තුශේ මළරරිශ  
ඳහ ද ෂ්ය ෂ්යහන් ද සිටිනහ ඵ ශ්නරු) ශමන කථහ කයන්න.   

 

ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භශේ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ 
ශභශේයි. මරු සභතිතුභහභ කිඹනහ, "වුදි අයහබිඹට කහන්තහන් 
ඹන එක න්නන්න ඕනෆ. එතශකොට භභ ජනප්රිඹභ සභතියඹහ 
ශේවි." කිඹරහ.     
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

ඉතින් භහ අවන්ශන්, සුඩහනඹ, ඉතිශඹෝපිඹහ ළනි දුප්ඳ්න 

යට ද ඳහ  ක)කරු නීති නළති, රි-ි නීතිඹ තිශඵන වුදි 

අයහබිඹට කහන්තහන් ඹළ වභ තවන) කය තිබිඹදී්න, ශන්ඳහරනඹ, 

ඵගේරහශ්ධලඹ, ඳහකිසතහනඹ, ඉන්දිඹහ ළනි යට ද ද වුදි 

අයහබිඹට කහන්තහන් ඹළ වභ න්නහ තිබිඹදී්න, අපි විතයක් ල රක් ල 

වඹක ජනතහශේ ජීවිත අඳු ශර් දභහ තිශඵනහ. එහි ඹන 

කහන්තහන් එක දිමට දණඹ කයනහ, භයනහ, කඳනහ, 

ශකොටනහ, මණිකහ භඩ)රට ශඹොදනහ.  ්න එතුභහ කිඹනහ, 

ජනප්රිඹ සභතියශඹක් ල ශන්න්න පුළුන්ලු, වුදි අයහබිඹට 

කහන්තහන් ඹළ වභ න්නන්ශන්්න නළවළයිලු. භහ අවන්ශන්, වුදි 

අයහබිඹට කහන්තහන් ඹළ වභ න්නන්ශන් කදහද කිඹරහයි.  

 

ගු ි ාන් මඳමර්රා මශතා 
(நளண்புநழகு  டிளன்  தசபபள) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මරු නි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, එතුභහ අහ තිශඵන 

ප්රලසනඹට ශභභ අතුරු ප්රලසනඹ අදහශ ශනොවුණ්න භහ එඹට පිළිතුයක් ල 

ශදන්න). ඳශමුන කහයණඹ ශභඹයි, මරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි. විඳක් ල නහඹකතුභහ්න ඉදිරිපිටභ ත්න යටක -

වුදි අයහබිශ - නීතිඹට නින්දිත ශර ඳරිබ කිරීභ තුළින් 

එක් ල්න ජහතික ඳක් ලශ  භතඹ ප්රකහල වුණහ. භහ හිතන වළටිඹට 

භළද ශඳයදිම යටර ව මුසලි) යටර සිඹලු ශදනහභ ඉතහභ 

ශවොඳින් දළන මනීවි, එක් ල්න ජහතික ඳක් ලඹ   යට ද මළන 

ඵරන්ශන් ශකොයි විධිඹටද කිඹරහ. එක් ල්න ජහතික ඳක් ලශ  භතඹ 

ප්රකහල කිරීභ )ඵන්ධශඹන් යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රීතුභහට 

සතුතින්ත නහ.  

 

ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

භශේ භතඹ. 

 
ගු ි ාන් මඳමර්රා මශතා 
(நளண்புநழகு  டிளன்  தசபபள) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශ) ප්රලසනඹ තුශ වුණ්න 
එතුභහ ශ) යශට් අහිගක කහන්තහන් මණිකහන් ඵට ප්රකහල 

කය තිශඵනහ. එඹ )පර්ණශඹන්භ අතයයි. ශ) ප්රලසනඹ තුළින් 
වුණ්න එතුභහ උ්නහව කය තිශඵන්ශන් අහිගක අ)භරහ, අහිගක 

නගගිරහ මණිකහන් වළටිඹට ප්රකහල කයන්නයි. නමු්න එශවභ 
ශරහ නළවළ. අපි ශ) පිළිඵ ළටීය) තුනක් ල කශහ. [ඵහධහ 

කිරීභක් ල] භහ දළන් ඔඵතුභහශේ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ. ඔඵතුභහ 

එඹ අවශමන ඉන්නට ඕනෆ. එතුභහ ප්රලසනඹ්න එක් ලක දීර්ඝ 
ළ දටහයභක් ල කිේහ. භහ එඹ අවශමන සිටිඹහ ශන්. ඉතින්   

ප්රලසනඹට උ්නතය ශදන ශකොට්න අවශමන ඉන්න තය) ඉීමභක් ල 
නළ්නන)  කට භට කයන්න ශදඹක් ල නළවළ. භහ දළන් ප්රලසනඹට 

උ්නතයඹ ශදනහ. ප්රලසනඹ සහුහ න) උ්නතයඹ අවමන්නට 
තභන්ට වළදිඹහක් ල, විනඹක් ල තිශඵන්නට ඕනෆ. ශභඹ  මත්රඳටඹක් ල 

ශනොශයි; ශභඹ ඳහර්ලිශ)න්තු. ශභඹ ඵඹසශකෝප් භඩුක් ල 

ශනොශයි; ශභඹ ඳහර්ලිශ)න්තු.  

මරු නි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අහිගක අ)භරහ, අහිගක 

නගගිරහ, අශප් ශවෝදය ශවෝදරිඹන් )පර්ණශඹන්භ 

මණිකහන් වළටිඹට ප්රකහල කයරහයි ශ) ප්රලසනඹ අවරහ 

තිශඵන්ශන්. අපි   )ඵන්ධශඹන් ළටීය) තුනක් ල කශහ. ශභතුභහ 

කිඹන එභ කහන්තහ න) කයපු වහඹකඹකු්න එක් ලක ගිහින් වුදි 

අයහබිශ  ළටීය) තුනක් ල කශහ. එශවභ එකක් ල තිබුශණ් නළවළ. 

තභන්ශේ ඳටු ශ්ධලඳහරන හසි තකහ ශ) යශට් ඉන්න අශප් 

අහිගක අ)භරහ, අක් ලකරහ මණිකහන් වළටිඹට ප්රකහල කයන 

භට්ටභට ඳ්න ශරහ තිශඵනහ.   අඹශේ දුක් ල කඳුළු, යහඳහයඹක් ල - 

business එකක් ල- කය ශමන,  හ ශඳන්හ ශමන අයමුද ද වදරහ 

මුද ද ව)ඵ කයන අඹ  හ කශහට කභක් ල නළවළ. වළඵළයි ශ) 

අහිගක කහන්තහන් මණිකහන් වළටිඹට ප්රකහල කයන්න එඳහ. 

ශ) අශප් අ)භරහ, ශ) අශප් අක් ලකරහ මණිකහන් වළටිඹට ප්රකහල 

කයන්න එඳහ. ශභොකක් ල ශවෝ ප්රලසනඹක් ල භතු වුණහභ   ප්රලසනඹට 

පිළිතුරු ශොඹනහ විනහ තභන්ශේ ඵඩට දින ශකොට, ශ) අඹශේ 

කඳුළු ශඳන්හ  දලි ව)ඵ කය මළනීශ) යහඳහයඹට දින ශකොට, 

ශ) විධිඹට අහිගක අඹ මණිකහන් වළටිඹට වගඩු මවන එක 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අභහතයයඹහ වළටිඹට්න, 

අභහතයහගලඹ වළටිඹට්න, ඳහර්ලිශ)න්තු භන්ත්රීරුන් වළටිඹට්න අපි 

කවුරු්න පිළිමන්ශන් නළවළ.  

මතව ශේවිකහන් වළටිඹට පිට යට ඹළ වභ තවන) කිරීභ 

ශනොශයි කශ යුතු න්ශන්. තවන) කශශෝන ශඵොශවොභ ඵහර 

විධිඹට, ශඵොශවොභ රහබ විධිඹට,  මත්රඳටඹක යඟඳහන විධිඹට ඳළඹ 

විසිවතශයන් භට ජනප්රිඹ ශන්න පුළුන්. වළඵළයි යටකට  

සභතියශඹක් ල ඕනෆ,   විධිඹට  මත්රඳටඹක යඟ ඳහනහ හශේ 

ඵහර ළඩ කයන්නද? ඵයිසශකෝප් එකක ශඳන්නහ හශේ ඳළඹ 

විසිවතශයන් ප්රලසන ඔක් ලශකොභ  විරහ,  මත්රඳටඹ ඉය වුණහට 

ඳසශේ ශමදය සවි දරහ ිශඹ්න ඳහයක් ල ප්රලසන කශර් ඵළ මන්නද? 

නළවළ. යටකට සභතියශඹක් ල ඕනෆ, මතව ශේවිකහනට 

තිශඵන්නහ වූ ප්රලසනරට පිළිතුරු ශොඹන මභන්, මතව 

ශේවිකහන් වළටිඹට ඹන අඹ  මතව ශේවිකහන් - housemaids - 

වළටිඹට ශනොශයි,    ත්න්නශඹන් එවහට අයන් ඹන්ශන් 

ශකොශවොභද කිඹරහ ඵරන්න. දළන් අපි  කට පිළිඹ) ශඹොදරහ 

තිශඵනහ. ඊශඟ භහශ  ඳශමුන දහ  ඉරහ වුදි අයහබිඹට 

housemaidරහ ඹන්ශන් නළවළ. වළඵළයි ඹන අඹ ඹන්ශන් NVQ 

Level - 3 pass ඳහස ශරහ  නිහ   අඹ ඹන්ශන් House-Keeping 

Assistantරහ වළටිඹටයි.   අඹශේ පිට යට ඹෆභ තවන) කයනහ 

ශනුට,   අඹ  ඹන එක න්නනහ ශනුට,   අඹ මතව 

ශේවිකහන් වළටිඹට ශනොශයි, නමු්න ඊට ඩහ ළඩිශඹන් ඳඩි 

රඵන,   හශේභ   යශට් භහජ ියක් ලණ කටයුතුරට භළදිව්න 

ශන්න පුළුන් ිකහයශ  NVQ Level - 3 භට්ටශ) පුහුණුක් ල 

දීරහ House-Keeping Assistantරහ  වළටිඹටයි ඹන්ශන්. අන්න 

එශවභයි ශ) ප්රලසනරට පිළිතුරු ශොඹන්න ඕනෆ. එශවභ නළතු 

ශභතුභහ කිඹන ිකහයඹට   අඹ මණිකහශෝ විධිඹට වගඩු 

මවරහ,   අහිගකඹන්ශේ නභට, න)බුට, කීර්තිඹට වහනිඹක් ල 

න ිකහයඹට කටයුතු කයමින් ශනොශයි ශ) ප්රලසනරට පිළිතුරු 

ශොඹන්නට ඕනෆ.  

 

ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, එතුභහ ශනභ අර්ථ 

කථනඹක් ල නිරඳණඹ කයන්න වළදුහ. භභ රමික කහන්තහන්ට 

කදහ්න මණිකහන් කිඹරහ කිේශේ නළවළ. එතුභහ තභයි  ක 

හ ශමන කන්ශන්.  

භශේ තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. මරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි, ශ) තිශඵන්ශන් ශ්රී රගකහ විශ්ධල ශේහ 

නියුක් ලති කහර්ඹහගලශ  2011 ශදළ)ඵර් 31  න දිශනන් අන් 

න ර්ඹ වහ වූ විමණකහධිඳති හර්තහ. ශ) හර්තහශේ 

වන් නහ මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, මරු 

සභතිතුභනි, ශභන්න ශභශවභ:   

"2.2.6 භතශේදඹට තුඩු ශදන මනුශදනු විශ්ධල ශේහ නියුක් ලති 

කහර්ඹහගලශ  අයමුණු ලින් ඵළවළය වූ ශොලි ශඵෝ ද ක්රීඩහ ශනුශන් 

රුපිඹ ද 9,721,189ක් ල විඹද) කය   තුර ශොලිශඵෝ ද ගමභඹ විසින් දළරිඹ යුතු 

රු.2,654,304 ක් ල ිඹතනඹ විසින් දයහ තිබුණි." 
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දළන් ශභොකක් ලද ශ)ශක් ල අයමුණ? එතුභහ ශොලිශඵෝ ද ගමභශ  

බහඳතියඹහ. අය අහිගක රමික කහන්තහන් භළරි භළරී ළඩ 

කයරහ ශමනහපු  දලි දභනහ, ශ) ශොලිශඵෝ ද ගමභඹට.   

සුළුඳටු මණනක් ල ශනොශයි. ශ) විමණන හර්තහ.  
 

ගු ි ාන් මඳමර්රා මශතා 
(நளண்புநழகு  டிளன்  தசபபள) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,  ප්රලසනඹට අදහශ නළවළ. 
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

භශේ ප්රලසනඹ අවරහ ඉය නළවළ.  
 

ගු ි ාන් මඳමර්රා මශතා 
(நளண்புநழகு  டிளன்  தசபபள) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශභඹට අදහශ නළවළ.  
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Sir, I rise to a point of Order.  භශේ ප්රලසනඹ  අවරහ ඉය 

නළවළ. 
 

ගු ි ාන් මඳමර්රා මශතා 
(நளண்புநழகு  டிளன்  தசபபள) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

අවන ප්රලසනඹ අදහශ නළවළ. 

   

ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ස්නත කථහ කය්ධදී "අදහශ නළවළ" කිඹනහ. ශවොයක) මළන  

කිඹ්ධදි "අදහශ නළවළ"කිඹනහ.  
 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මරු භන්ත්රීතුභහ, අතුරු ප්රලසනඹක් ල සසිඹ වළක් ලශක් ල,  මුලික 

ප්රලසනශඹන් වහ එහි පිළිතුශයන්  ඳළන නළ ශඟන කහයණහක් ල 

)ඵන්ධ  ඳභණයි.  ඉතහභ ශකටිශඹන් අවන්න.  
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා 
(நளண்புநழகு பன்ஜன் பளநளனக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ශ) ිපු අඹට න්දි ශමහ නළවළ.  භශේ ප්රලසනඹ න්දි 

ශමන්ශන්  නළති,   මුද ද ශන ශ්ධ දරට  විඹද) කිරීභයි. 

[ඵහධහ කිරී)] 

 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

දළන් පිළිතුරු ශදන්න.  

 

ගු ි ාන් මඳමර්රා මශතා 
(நளண்புநழகு  டிளன்  தசபபள) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

පිළිතුය මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,  භට කයන්නට 

ශදඹක් ල නළවළ, මරු භන්ත්රීතුභහ ශභතළන කෆ මවරහ තභන්ශේ 

වළකිඹහ ව ශනොවළකිඹහ  ශඳන් වභ )ඵන්ධශඹන්. මරු 

නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශ) ප්රලසනඹට අදහශ  ශනොවුණ්න භභ 

පිළිතුරු ශදන්න). මරු ඳහර්ලිශ)න්තු භන්ත්රී සුනි ද වඳුන්ශන්නති 

භන්ත්රීතුභහ ගිඹ අඹළඹ විහදශ දී  ශ) කහයණඹ  පිළිඵ භතු 

කයරහ,   පිළිඵ  අඳ පිළිතුරු දීරහ තිශඵනහ.   දළන් ශ) 

ශනශකොට විමණකහධිඳතිතුභහ අශප් පිළිතුය බහය අයශමන 

තිශඵනහ. "ශකොප්" එශක් ල ඳක් ල විඳක් ල ශේදඹකින් ශතොය   

පිළිතුය බහය අය ශමන තිශඵනහ.   ඳශමු න කහයණඹ. 

ශදන කහයණඹ,  භහ  ජහතික ශොලිශඵෝ ද ගමභශ   බහඳති 

වුණ්න, ශනොවුණ්න භහ  පිළිමන්නහ කහයණඹක් ල තභයි, ජහතික 

භට්ටශ) ක්රීඩක ක්රීඩිකහන්ට ඳභණක් ල ශනොශයි. - විශ්ධල ශේහ 

නියුක් ලති කහර්ඹහගල ශ  ශේහ, යහඹ අධිකහරිශ  ශේහ, ගුන් 

වමුදහශේ ශේහ,  ගුන් ශතොටුශඳොශශේ  ශේහ, විදුලිඵර 

අභහතයහගලශ  ශේහ,   වළභ ක්රීඩකශඹකු ටභ උදවු කයන්නට  

ඕනෆඹ කිඹන කහයණඹ.  ක ශේදඹක් ල නළවළ.  ක භහ විශ්ධල ශේහ 

නියුක් ලති කහර්ඹහගලශ  හිටිඹ්න කයනහ. යහශ  හිටිඹ්න කයනහ. 

ශභොකද, ක්රීඩහශන් ශ)  ජහතික භට්ටභට එන දරුශෝ එන්ශන් 

මශ) ඉරහ.   භවය දරුශෝ "යට විරුන්ශේ" දරුශෝ. වළඵළයි. 

එක කහයණඹක් ල කිඹන්න ඕනෆ. විශ්ධල ශේහ නියුක් ලති 

කහර්ඹහගලශ  භහ ඉන්න තහක් ල ක ද  එක එක gigoloරහට 
 

[මූාවනම  අණ ඳරිිම ඉලත් කරන දී.  
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඕනෆ විධිඹට අශප් අහිගක කහන්තහන් මණිකහන් කයන්නට 

ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ  කිඹන කහයණඹ භහ ඳළවළදිලි කිඹනහ  මරු 

නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි.   [ඵහධහ කිරී)] 

 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලසන අගක 15-3441/'13-(2),  මරු (ි චහර්ඹ) වර් ද සි දහ භවතහ. 
 

ගු (ආනාර්ය) ශර් ද සිල්ලා මශතා 
(நளண்புநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,  භහ එභ ප්රලසනඹ නළත 

හයඹක් ල අවනහ. 

 
ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, යහඹ වහ භවහභහර්ම 

අභහතයතුභහ ශනුශන් එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය  දීභ දවහ  ති 

ශදකක් ල ක ද ඉ දරනහ. 

 
ප්රනනය මුර ිමනකදී ඉිමරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
யழளகய நற்தளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශදන ටඹ- ප්රලසන අගක 1- 1850/'11-(3), මරු යවි 

කරුණහනහඹක භවතහ 

 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මරු  නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.  
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, යහඹ වහ භවහභහර්ම 

අභහතයතුභහ ශනුශන්   එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ  ති 

ශදකක් ල ක ද ඉ දරනහ. 
 
ප්රනනය මුර ිමනකදී ඉිමරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
யழளகய நற்தளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලසන 6-3061/'12-(1),මරු අකිර වියහ. කහරිඹ) භවතහ. 

 

ගු මජෝන් අමරුරංග මශතා 
(நளண்புநழகு சஜளன் அநபதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, මරු අකිර වියහ. 

කහරිඹ) භවතහ  ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,  අධයහඳන අභහතයතුභහ 

ශනුශන් එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දිභ වහ ති ශදකක් ල ක ද 

ඉ දරනහ.  
 
ප්රනනය මුර ිමනකදී ඉිමරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
யழளகய நற்தளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down 
 

 

මැතිලරණ මක ය න් වභාල : වාමාජිකයන් 
சதர்தல்கள் ஆகணக்குள : அங்கத்தயர்கள் 

ELECTIONS COMMISSION:  MEMBERS 

      3065/‟12 

7. ගු මජෝන්  අමරුරංග මශතා  (ගු අජිත් පී. මඳමර්රා 

මශතා  මලනුල )        
(நளண்புநழகு சஜளன் அநபதுங்க - நளண்புநழகு அஜழத் பீ. 

தசபபள சளர்ளக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P. 

Perera) 

අග්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ිමමික කටයුතු 

අභහතයතුභහශමන් සසු ප්රලසනඹ- (2) ; 

(අ) (i) ිණ්ඩුක්රභ යසථහ ප්රකහය භළතියණ 
ශකොමින් බහ වහ ඳ්නකශ යුතු හභහජිකඹන් 
ගඛ්යහ ශකොඳභණද; 

 (ii) එභ හභහජිකඹන් තු මකී) කශර්ද; 

 (iii) එභ හභහජිකඹන් ඳ්නකිරීභ පිළිඵ මකීභ 
ිණ්ඩුක්රභ යසථහ භඟින් ඳයහ සති අඹ 
කවුරුන්ද; 

 (iv) භළතියණ ශකොමින් බහශේ හභහජිකඹන් ශ) 
න විට ඳ්නකය තිශ්ලද; 

 (v) ශනොඑශේ න), එභ යසථහපිත මකී) ඳළවළය 
වළරීභට ශවේතු කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද? 

(ි)  ශනොඑශේ න),   භන්ද? 

ழபதந அகநச்சபைம், தத்த சளச, நத அலுயல்கள் 

அகநச்சபைநளயகபக் சகட்ட யழள:  

(அ) (i) அபசழனகநப்ழன் ழபகளபம் சதர்தல்கள் 

ஆகணக்குளவுக்கு ழனநழக்கப்டசயண்டின 

அங்கத்தயர்கழன் ண்ணழக்கக னளததன்கத 

பெம்; 

 (ii) சநற்டி அங்கத்தயர்களுக்குளழன கடகநகள் 

னளகய ன்கதபெம்; 

 (iii) சநற்டி அங்கத்தயர்கக ழனநழக்கும் 

தளபொப்பு அபசழனகநப்ழன் பம் னளபைக்கு 

எப்கடக்கப்ட்டுள்து ன்கதபெம்; 

 (iv) சதர்தல்கள் ஆகணக்குளயழன் அங்கத்தயர்கள் 

ற்தகசய ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர்கள 

ன்கதபெம்; 

 (v) இன்சல், இந்தச் சட்டப் தளபொப்புக்ககப் 

புக்கணழப்தற்கள களபணம் னளததன்கதபெம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) இன்சல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of members that should be 

appointed to the Elections Commission as 

per the Constitution; 

 (ii) the responsibilities of those members; 

 (iii) the person in authority who has been 

assigned with the responsibility of 

appointing those members by the 

Constitution; 

 (iv) whether members of the Elections 

Commission have been appointed by now; 

and 

 (v) if not, the reason for the negligence of this 

statutory responsibility? 

(b) If not, why? 

 
ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ 

ලහන වහ ිමමික කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් එභ  ප්රලසනට 

භහ පිළිතුය   වභාගත*  කයනහ.  
 

* වභාමේවය මත තබන ද ිළිතුරර: 
* சளபீடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) 03යි.  

 (ii) "නිදවස වහ හධහයණ ඡන්ද විභීම) ව ජනභත විචහයණ 
ඳළළ්න වභ" ඹන භළතියණ ශකොමින් බහශේ 
ඳයභහර්ථඹන් ඉසට න ඳරිදි ිණ්ඩුක්රභ යසථහ           
ව ත්නකහරශ   ඵරඳ්නනහ  අශනකු්න නීතීන් භඟින් 
භළතියණ ශකොමින්  බහ ශත ඳළරී සති සිඹලු  
ඵරතර,  කහර්ඹඹන් වහ කර්තයඹන් ක්රිඹහ්නභක කයීයභ 
වතික කය මළනීභ.  
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 (iii) ඳහර්ලිශ)න්තු බහශේ නිරීක් ලණ ළරකි දරට ශමන  ශ්රී  
රගකහ ප්රජහතහන්ත්රික භහජහදී ජනයජශ  ජනහධිඳතියඹහ 
ශත  ඳළරී සත.  

 (iv) නළත.  

 (v) යසථහපිත මකී) ඳළවළය වළරීභක් ල සිදු  ව ශනොභළත.                          
යශට් මලික ිණ්ඩුක්රභ යසථහනුකර යුවඹන්  ්නභන් 
අලයතහනට රිරන ත්න්නඹකට ඳ්න කයීයශ) 
අයමුණින් ිණ්ඩුක්රභ යසථහ ප්රතිගසකයණඹන්හි  
ශඵොශවෝ අගලඹන් මළඹුරින් අධයඹනඹ කයනු පිණි 
ඳහර්ලිශ)න්තු විශලේ කහයක බහක් ල ඳ්න කිරීභට  යජඹ 
දීර්ඝ කහරඹක් ල තිසශේ  භව්න ඕනෆකමින් සිටි ඵළේ ජනතහ 
භළනවින් දන්නහ කරුණකි. අහනහකට ශභන් ශඵොශවෝ 
අසථහන්හිදී  ශභකී ිය)බක  කහර්ඹඹ ක ද දළමිභට සිදු 
වූශ  කහයක බහශේ කහර්ඹඹන්ට වබහගි වශභහිරහ 
එකඟ්නඹකට එශශමන්නට විඳක් ලශ  කණඩහඹ) 
මණහක් ල ප්රභහද  වශ) ශවේතුශනි. ශභන් ත්න්නඹක් ල 
ඹටශ්න, කහයක බහ කළ වභට්න එකඟතහශන් වඳුනහමනු 
රඵන ප්රමුඛ්තහ  ඳහදක ශකොටශමන, යුවමත  වහ කහර 
නිලස මත    ි කහයඹකින් කහයක බහශේ කටයුතු 
කඩින) කිරීභට්න යජඹ දළන් තීයණඹ කය සත. 

  ශභභ ත්න්නඹ ළරකි දරට මනිමින්. දළනටභ්න රැස ව) 
අයමහ සති ඳහර්ලිශ)න්තු    විශලේ කහයක බහශේ 
තීයණඹන් රළශඵනශතක් ල පුළු ද  ඳයහඹක  කරුණු 
)ඵන්ධශඹන්  ශනස කශ ශනොවළකි ිකහයශ  
ක්රිඹහභහර්ම මළනීභ ඳසුට ක ද තළබීභ සුඳළවළදිලි භ  දයදර්ෂ් 
න්නකි. භළතියණ  ශකොමින් බහට අදහශ කරුණු  
ශභකී කහයක බහශේ  අධහනඹට ශඹොමුනු සතළයි 
අශප්ක් ලහ කිරීභ හධහයණ ශයි. එහි නිමභන යජඹට දළනු)  
ශදනු රළබ විට නිසි ක්රිඹහභහර්මඹක් ල මළනීභ රකහ ඵළශරනු 
සත. 

(ි) අදහශ ශනොශේ.  

 
මුරගම කුමාර මලල්ගම මාලත: කැඩ කඩ කාමර  

நத்துகந குநளப தயல்கந நளயத்கத : உகடக்கப்ட்ட 

ககடகள் 
MATHUGAMA KUMARA WELGAMA MAWATHA:  

DEMOLISHED MARKET STALLS 

3164/‟12 

12.ගු මජෝන් අමරුරංග මශතා (ගු ඳාලිත මතලරප්මඳුම 

මශතා මලනුල ) 
(நளண்புநழகு சஜளன் அநபதுங்க - நளண்புநழகு ளலித 

ததயபப்தபைந சளர்ளக)  

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Palitha 

Tewarapperuma) 
ඳශහ්න  ඳහරන  වහ  ඳශහ්න  බහ අභහතයතුභහශමන්  සූ  

ප්රලසනඹ - (3) :  

(අ) (i) භතුමභ හන්ත ශ)රි භහත ශරසින් ශඳයදී 
වළඳින්වූ ්නභන් කුභහය ශ දමභ භහශ්න, 1991 දී 
තහකහලික ඉදි කය ඳසු 2005.03.30 දිනළති 
ප්රහශ්ධශීඹ බහ අනුභතිඹ අනු සථිය තනහ විදුලි 
ළඳයුභ ද රඵහ ශමන තිබ කඩ කහභය 70 ක් ල 
වදිසිශ භ කඩහ ඉ්න කය සති ඵ්න; 

 (ii) එභ නිහ ඳවු ද  70ක හභහජිකයින් ශ) න විට 
අයණ සති ඵ්න; 

 (iii) න කඩ කහභය රඵහ දීභ වහ ප්රහශ්ධශීඹ බහ 
විසින් එක් ල කඩ හිමිශඹකුශමන් රු.100,000.00ක් ල 
ඵළගින් අ්නතිකහය) මුද ද රඵහ ශමන සති ඵ්න; 

 (iv) න කඩ කහභය ඉදි කිරීභට ප්රහශ්ධශීඹ බහ තු 
ඉඩභක ඳස ඳරීක් ලහ කය සති නමු්න ශභශතක් ල  හ 
ඉදි කය ශ ශශඳුන්ට රඵහ ශනොදීභ නිහ ඔවුන් 
විශයෝධතහ ක්රිඹහ භහර්මඹන්ට ශඹොමු  ව සති ඵ්න; 

 එතුභහ දන්ශනහිද? 

(ි) (i)  ඉවත වන් කඩ කහභය කඩහ ඉ්න කිරීභට 
උඳශදස දුන් අඹ කවුරුන්ද; 

  (ii) න කඩ කහභය රඵහ දීභට අඹකශ අ්නතිකහය) 
මුද ද )ඵන්ධශඹන් ශමන සති ක්රිඹහ භහර්ම 
කශර්ද; 

 (iii) න කඩ කහභය ඉදි ශනොකිරීභට ශවේතු කශර්ද; 

 (iv) කඩ කහභය අහිමි වූ ශශශඳුන්ට න කඩ කහභය 
රඵහ ශදන දිනඹ කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද? 

(ස)  ශනොඑශේ න),   භන්ද? 

 
உள்ளுபளட்சழ, நளகளண சககள் அகநச்சகபக் சகட்ட 

யழள: 

(அ) (i) நத்துகந புழத சநளழ வீதழ  பன்பு 

அகமக்கப்ட்ட தற்சளகதன குநளப தயல்கந 

நளயத்கதனழல் 1991ஆம் ஆண்டு தற்களலிகநளக 

ழர்நளணழக்கப்ட்டு ழன்ர் 2005.03.30ஆம் 

தழகதழ ழபசதச சக அங்கவகளபத்தழன்டி 

ழபந்தபநளக ழர்நளணழக்கப்ட்டு 

நழன்சளபத்கதபெம் தற்ழபைந்த 70 ககடகள் 

தழடீதப உகடத்து அகற்ப்ட்டுு்ள் 

ன்கதபெம்; 

 (ii)  இதன் களபணநளக  70 குடும்ங்ககச் சசர்ந்த 

அங்கத்தயர்கள் தற்சளது ழர்க்கதழக்கு 

உள்ளகழபெள்ர் ன்கதபெம்; 

 (iii)  புதழன ககடககப் தற்பொக் தகளடுப்தற்களக 

ழபசதச சகனளது எவ்தயளபை ககட 

உளழகநனளர்கழடநழபைந்து  பள 100,000.00  

பற்ணத் ததளகககனப் 

தற்பொள்ததன்கதபெம்; 

 (iv)  புதழன ககடகக ழர்நளணழப்தற்களக ழபசதச 

சகக்குச் தசளந்தநள களணழதனளன்ழல் நண் 

ளழசசளதக கடதற்பொள்சளதழலும் 

இதுயகப இகய ழர்நளணழக்கப்ட்டு 

யழனளளளழகளுக்கு யமங்கப்டளதகநனழளல் 

அயர்கள் தழர்ப்பு டயடிக்கககழல் 

ஈடுட்டுள்ர் ன்கதபெம் 

 அயர் அழயளபள? 

(ஆ) (i) சநற்டி ககடகக உகடத்து அகற்பொயதற்கு 

ஆசளசக யமங்கழசனளர் னளயர் ன்கதபெம்; 

 (ii)  புதழன ககடககப் தற்பொக் தகளடுப்தற்களக 

அயழடப்ட்ட பற்ணத் ததளகக சம்ந்தநளக 

டுக்கப்ட்டுள் டயடிக்கககள் 

னளகயதனன்கதபெம்; 

 (iii)  புதழன ககடகள் ழர்நளணழக்கப்டளகநக்கள 

களபணம் னளததன்கதபெம்; 

 (iv)  ககடகக இமந்த யழனளளளழகளுக்கு புதழன 

ககடகள் யமங்கப்டும் தழகதழ னளததன்கதபெம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(இ) இன்சல், ன்? 

 
asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

(a) Is he aware that - 

 (i) 70 market stalls on the Kumara Welgama 

Mawatha earlier known as Mathugama St. 

Mary‟s Road, which were built temporarily 

in 1991 and made permanent building with 

electricity supply subsequently as per the 

Pradeshiya Sabha approval dated 

30.03.2005, have been suddenly 

demolished;  

 (ii) members of 70 families have been rendered 

helpless as a result; 

 (iii) the Pradeshiya Sabha has charged an 

advance of Rs. 100,000/- from each shop 

owner in order to provide new market stalls; 

and 

 (iv) the soil of a land belonging to the 

Pradeshiya Sabha has been tested in order 

to build new market stalls but as they have 

not yet been built and handed over to the 

traders, they have resorted to various means 

of protest ? 

(b) Will he state - 

 (i) the names of the persons who gave 

instructions to demolish the market stalls 

mentioned above; 

 (ii) the action taken with regard to the advance 

charged for providing new market stalls; 

 (iii) the reasons for not building new market 

stalls; and 

 (iv) the date on which new market stalls will be 

provided for those traders who lost market 

stalls ? 

(c) If not, why ? 

 
ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,  ඳශහ්න ඳහරන වහ ඳශහ්න 

බහ අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභාගත* 

කයනහ. 
 

* වභාමේවය මත තබන ද ිළිතුරර: 
* சளபீடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) නළත. 

              බහ භඟින් සති කය ම්න ගිවිසුභ ඹටශ්න ඉ්න කිරීශ) 
වළකිඹහ සත. අඳවසුතහක් ල සති  වභ ශක් ලහ මළනීභ වහ 
භතුමභ රණහමහය ූමමිශ  ශශශළ ද ඳ්නහ ශමන 
ඹහභට ඉඩ දී සත.  

       (iii) ඔේ. 

       (iv) නිළයදිඹ. ඹ) ප්රභහදඹක් ල ඳ්නනහ ඵ තයඹකි. 

(ි) (i) ීම/ භතුමභ ලහන්ත භරිඹහ භහත ශශශ ගමභඹ වහ 
භතුමභ ප්රහශ්ධශීඹ බහ භඟ සති කය ම්න ගිවිසුභකට 
අනු කඩහ ඉ්න කිරීභට සිදු  ව සත. 

 (ii) එභ මුද ද ප්රහශ්ධශීඹ බහශේ  ගිණුභක තළන්ඳ්න කය සත. 

 (iii) මීට අදහශ අධිකයණශ  නඩු විබහමඹක් ල ඳතින ශවයින්. 

 (iv) නඩු  ක්රිඹහ භහර්ම අන් වූ ඳසු ඉදිරි කටයුතු කයනු 
සත. 

(ස) ඳළන ශනොනඟී. 

 
අ ල  හුේබුළුල - නැ මෙනහිර මඳෞරාණික ලැල: 

වංලර්ධනය  
அவ்ய, லஶம்புலுய கழமக்கு புபளத கும் : 

அழயழபைத்தழ  
ANCIENT TANK IN ALAWWA, HUMBULUWA-EAST : 

DEVELOPMENT 

3406/‟12 

13.ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවනලර් මශතා (ගු ාන්ත 

බණ්ඩාර මශතා) 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர் - நளண்புநழகு சளந்த 

ண்டளப சளர்ளக) 

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

Shantha Bandara) 

ිර්ථික ගර්ධන අභහතයතුභහශමන් සූ  ප්රලසනඹ- (2): 

(අ) (i) කුරුණෆමර දිසත්රික් ලකශ , අරේ ප්රහශ්ධශීඹ 
ශ දක) ඵර ප්රශ්ධලඹට අඹ්න හු)බුළු 
නළශමනහිය ග්රහභ නිරධහරී ශ) ශඳෞයහණික 
ළක් ල පිහිටහ සති ඵ්න;  

 (ii) ශ) න විට එභ ළශේ ශකොටක් ල ශමොඩ කය සති 
ඵ්න;  

 (iii) එභ ළ ගර්ධනඹ කිරීභ තුළින් ශමො වන් විලහර 
ගඛ්යහකට  ශත ළරශන ඵ්න; 

 එතුභහ දන්ශනහිද? 

(ි) (i) එභ ළ අඹ්න ඉඩභ තු න්ශන් කවුරුන්ටද; 

 (ii) අයිතිකරුන් සිටී න), ඊට අදහශ ලිපි ශ දඛ්න 
ඉදිරිඳ්න කයන්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ස) ශනොඑශේ න),   භන්ද? 

 
தளபைளதளப அகநச்சகபக் சகட்ட யழள: 

(அ) (i)  குபைளகல் நளயட்டத்தழன் அவ்ய ழபசதச 

தசனளர் ஆளுககப் ழபசதசத்தழற்குளழன 

லஶம்புலுய கழமக்கு கழபளந உத்தழசனளகத்தர் 

ழளழயழல் புபளத குதநளன்பொ 

அகநந்துள்ததன்கதபெம்; 

 (ii)  தற்சளது சநற்டி குத்தழன் எபை குதழ 

ழபப்ப்ட்டுள்து ன்கதபெம்; 

 (iii)  சநற்டி குத்கத அழயழபைத்தழ தசய்யது தபைம் 

ண்ணழக்ககனள யழயசளனழகளுக்கு 

ன்கநனக்குதநன்கதபெம் 

 அயர் அழயளபள? 
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(ஆ) (i)  சநற்டி கும் அகநந்துள் களணழ னளபைக்கு 

உளழத்தளபெள்து ன்கதபெம்; 

 (ii)  உளழகநனளர்கள் இபைப்ழன், அதற்குளழன 

ஆயணங்கக சநர்ப்ழப்ளபள ன்கதபெம் 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்சல், ன்? 

 

asked the Minister of Economic Development:  

(a) Is he aware that - 

 (i) there is an ancient tank in the Humbuluwa-

East Grama Niladhari Division that belongs 

to the Alawwa Divisional Secretary's 

Division in the Kurunegala District; 

 (ii) a part of the tank has been reclaimed by 

now; and 

 (iii) a large number of farmers will be benefited 

by developing this tank? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the name of the person who owns this 

land in which the aforesaid tank is located; 

and 

 (ii) whether the relevant documents will be 

submitted if there are owners? 

(c) If not, why ? 

 

ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்புநழகு  தழசஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ිර්ථික ගර්ධන 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභාගත* 

කයනහ.  
 

* වභාමේවය මත තබන ද ිළිතුරර: 
* சளபீடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) කුරුණෆමර දිසත්රික් ලකශ , අරේ ප්රහශ්ධශීඹ ශ දක) ඵර 
ප්රශ්ධලඹට අඹ්න හු)බුළු නළ ශඟනහිය ග්රහභ නිරධහරි ශ) 
ශඳෞයහණික ළක් ල පිහිටහ තිබ ඵට හධක සති අතය, එඹ 
යජඹට අඹ්න ඵට තවවුරු කිරීභ වහ හක් ලෂි ශනොභළත. 

 (ii) ළක් ල තිබ ඵට හධක සති ප්රශ්ධලශ  කුඹුරු ඹහඹක් ල 
අස්ධදහ සත. 

 (iii) එභ කුඹුරු අස්ධදහ සති ශමො වන් වහ ශමොවි ගවිධහන ළක් ල 
ඉදි කිරීභ වහ සකළභළ්නත රඵහ ශදන්ශන් න) යජඹට   
වහ භළදිව්න විඹ වළක.  

(ි) (i) 2000 ශර් මිනින්ශදෝරු ශදඳහර්තශ)න්තු භඟින් කයන 
රද භළනු) කටයුතුරදී ශභභ ළ අඹ්න ඉඩශභහි 
හිමික)රහභීන් ශර හු)බුළු යජභවහ විවහයශ  දහඹක 
බහ සතුළු ශමො වන් 20  ශදනකුශේ නහභ ශ දඛ්නඹක් ල 
දක් ලහ සත. 

 (ii) ඉවත ශ දඛ්නඹට අදහශ ශභභ ඉඩ) ශකොටශේ 
හිමික)රහභීන් ශර වන් කය සති හිමිකරුන්ශේ නහභ 

ශ දඛ්නඹ ඇු ුමමහි* වන් සත.  

(ස) අදහශ ශනොශේ. 
 

*  පුවනතකාම  තබා ඇත. 
*  தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවනලර් මශතා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 

 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, what is your point of Order? 

 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවනලර් මශතා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

Sir, I would refer to the Standing Order No. 31, 

especially 31(7) and 31(10). I want to raise the propriety 

of entertaining a Question of this nature to which a 

comprehensive answer  has  already been given by the 

Minister.  

Standing Order No. 31(7) states, I quote: 

“A question may not ask for an expression of opinion, or for the 

solution of an abstract legal question or of a hypothetical proposition.”  

Standing Order No. 31(10) states: 

“A question making or implying a charge of a personal character 

shall be disallowed.” 

So, how can this Member purport to ask a question in 

this House from the Hon. Minister whether he knows that 

these women are being made use for prostitution, which 

cannot be entertained. Sir, this is not a good 

Parliamentary procedure that we are trying to follow. Not 

only that, this Member has a habit of insulting the Shariah 

Law, the Divine law, Allah's law. He is always abusing 

and insulting the great Kingdom of Saudi Arabia which 

has close friendly relationship with Sri Lanka. 

 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, I will bring this to the notice of the 

Hon. Speaker for appropriate action. Thank you very 

much.  

 

 
ඳනත් මකටුේඳත් ිළිතගැන්වීම 

சநர்ப்ழக்கப்ட்ட சட்டபங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
ඳෂාත් ඳාන ආයතනල පුරප්ඳාඩු ිළරවීමේ 

(විමේ විධිවිධාන) ඳනත් මකටුේඳත  
உள்ளூபதழகளப சககள் தயற்ழடங்கக ழபப்புதல் 

(யழசசட ற்ளடுகள்) சட்டபம் 
LOCAL AUTHORITIES FILLING OF VACANCIES (SPECIAL 

PROVISIONS) BILL 

"(262 න අධිකහයඹ වූ) ඳශහ්න ඳහරන ිඹතන ඡන්ද විභීම) ිඥහඳනත 

ඹටශ්න ශ්නරීඳ්න වූ ඳශහ්න ඳහරන ිඹතනර නමයහධිඳති, නිශඹෝජය 

235 236 



ඳහර්ලිශ)න්තු 

නමයහධිඳති ශවෝ භිකඹකුශේ ධුයශඹහි පුයප්ඳහඩු පිය වභ වහ ද;   වහ 

)ඵන්ධ ශවෝ ඊට ිනුගගික කහයණහ වහ ද විධිවිධහන ළරළස වභ 

පිණි වූ ඳන්න ශකටු)ඳතකි." 
 

ිළිතගන්ලන ද්මද්  ඳෂාත් ඳාන ශා ඳෂාත් වභා අමාතයුරමා 
මලනුල  ගු ිමමන්න ගුණලර්ධන මශතා  විසිනි. 

2013 ජූලි 23 ලන අෙශුලාදා  මදලන ලර ිරයවිය යුුර යයි ද  
එය ු ද්රණය කෂ යුුර යයි ද නිමයෝග කරන දී.  

உள்ளூபளட்சழ, நளகளண சககள் அகநச்சர் சளர்ழல் நளண்புநழகு 

தழசஷ் குணயர்த அயர்களல் சநர்ப்ழக்கப்ட்டது. 

2013 பேக 23, தசவ்யளய்க்கழமகந இபண்டளம் பக 

நதழப்ழடப்ட சயண்டுதநவும் அச்சழடப்ட சயண்டுதநவும் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

Presented by the Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the 

Minister of Local Government and Provincial Councils;  

to be read a Second time upon 23rd July, 2013  and to be printed. 
 

 

 

මඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්මප ඳනත් මකටුේඳත් 
தழ உபொப்ழர் சட்டபங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

ර/කුුවි  මධය මශා විදයාය ය ආිම ශිය වංගමය 

(වංවනාාගත ිරීමමේ) ඳනත් මකටුේඳත 
இப/குபையழட்ட நத்தழன நகள யழத்தழனளன கமன 

நளணயர் கமகம் (கூட்டிகணத்தல்) சட்டபம் 
R/KURUWITA CENTRAL COLLEGE PAST PUPILS 

ASSOCIATION (INCORPORATION) BILL 
 

ගු ජානක බණ්ඩාර මශතා  
(நளண்புநழகு ஜளக ண்டளப) 

(The Hon. Janaka Bandara) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ 

ඉදිරිඳ්න කයනහ: 

"ය/කුරුවිට භධය භවහ විදයහරය ඹ ිදි ෂ්ය ගමභඹ ගසථහමත කිරීභ 
වහ වූ  ඳන්න ශකටු)ඳත ඉදිරිඳ්න කිරීභට අය දිඹ යුතු ඹ" 
 

ගු එවන. සී.  ු ුරකුමාරණ මශතා 
(நளண்புநழகு ஸ்.சவ. பத்துகுநளப)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
 

 

විසින් වනථිර කරන දී. 
ஆசநளதழத்தளர். 

Seconded. 
 

ප්රනනය විමවන ිමන් වභා වේමත විය. 
ඳනත් මකටුේඳත ඊ  අනුකූල ඳෂු ලන ලර ිරයලන ිමන්  එය 

ු ද්රණය ිරීමම  නිමයෝග කරන දී.  
ලාර්තා ිරීමම වශා 47(5) ලන වනාාලර නිමයෝගය ය මත් ඳනත් 

මකටුේඳත අධයාඳන   අමාතයුරමා මලත ඳලරන දී. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

இதன்டி, சட்டபம் பதன்பக நதழப்ழடப்ட்டு, அச்சழடப்டக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

சட்டபம் ழகக்கட்டக இ. 47(5) இன்டி கல்யழ 

அகநச்சபைக்கு அழக்கக தசய்னப்டுதற்களகச் சளட்டப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Education for report. 
 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඊශඟට මරු තිරගම සුභතිඳහර භවතහශේ ඳන්න ශකටු)ඳත 

ඉදිරිඳ්න කිරීභ  - එතුභහ ඳළමිණ නළත.   

ශඹෝජනහ පිළිඵ දළනු) දීභ ව දිනට නිඹමිත කටයුතු. 

ආණ්ඩුක්රම ලයලවනාාල ය මත් ීරරණය : 
විගණකාධිඳතිලරයාමප ලැටුඳ 

அபசழனகநப்ழன்கவமள தவர்நளம் : 

கணக்களய்யளர் தககந அதழதழனழன் 

சம்ம் 
DETERMINATION UNDER THE CONSTITUTION:  

SALARY OF AUDITOR-GENERAL 

 
 

[අ.බහ. 2.15] 

 
ගු ඒ.ඩී. සුසිල් මප්රේමජයන්ත මශතා (ඳරිවර ශා 

පුනර්ජනනීය බ්කති අමාතයුරමා) 
(நளண்புநழகு .டி. சுசழல் ழசபநஜனந்த - சுற்ளடல், 

புதுப்ழக்கத்தக்க சக்தழ அகநச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,   අග්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ 

ලහන වහ ිමමික කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ ඳවත 

වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්න කයනහ: 

"2011.08.15 දින සිට ඳ්න කයනු රළබ ්නභන් විමණකහධිඳතියඹහ න 

එචි. .එස. භය වය භවතහශේ ළටුඳ ශ්රී රගකහ ප්රජහතහන්ත්රික භහජහදී 

ජනයජශ  ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 153(2) යසථහ අනු ඳවත 

වන් ඳරිදි විඹ යුතු ඹළයි ශභභ ඳහර්ලිශ)න්තු නිලසචඹ කයයි.   

විමණකහධිඳති එචි.  . එස. භය වය භවතහ එභ තනතුයට ඳ්නකශ 

2011.08.15 දින සිට SL- 4 - 2006 ළටුප් ඳරිභහණශ  2 ළනි පිඹය න 

රු. 48,940.00 පිඹශර් පිහිටුහ ළටුප් ශම වභ, තනතුයට හිමි අශනකු්න 

දීභනහ ශම වභ ව ළටුප් ඳරිභහණශ  වන් ඳරිදි හර්ෂික ළටුප් ර්ධක 

ශම වභ කශයුතු ඹළයි ද ශභභ ඳහර්ලිශ)න්තු තදුයට්න නිලසචඹ කයයි.  

(අභහතය භණ්ඩරශ  අනුභතිඹ දන්හ තිශ්ල.)" 

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, විමණකහධිඳති එචි. .එස. 

භය වය භවතහ ට ශමවිඹ යුතු ළටුඳ )ඵන්ධශඹන් ජහතික ළ ටුප් 

වහ ශේක ගඛ්යහ ශකොමින් බහශන් නිරීක් ලණ කළන රද 

අතය, ිඹතන ගග්රවශ  7 න ඳරිචිශදදශ  5 න මන්තිශඹහි 

විධිවිධහනඹන්ට අනු SL- 4 - 2006 ළටුප් ඳරිභහණශ  ශදන 

පිඹය න රුපිඹ ද 48,940.00 පිඹශර් පිහිටුහ ළ ටුප් ශම වභ 

සුදුසු ඵ එභ ශකොමින් බහ නිර්ශ්ධල කය තිශඵනහ. එභ 

ශතොයතුරු සතුශ්න අභහතය භණ්ඩර න්ශ්ධලඹක් ල ඉදිරිඳ්න කශ 

අතය, විමණකහධිඳති එචි. .එස. භය වය භවතහ එභ තනතුයට ඳ්න 

කශ 2011.08.15 න දින සිට SL- 4 - 2006 ළටුප් ඳරිභහණශ  

ශදන පිඹය න රුපිඹ ද 48,940.00ක පිඹශර් පිහි ටුහ ළටුප් 

ශම වභ ව ශදන කහයණඹ න ළටුප් ඳරිභහණශ  වන් ඳරිදි 

හර්ෂික ළටුප් ර්ධක ශම වභ, තුන්න කහයණඹ න ඉවත 1 ව 

2 වහ ඳහර්ලිශ)න්තුට ශඹෝජනහක් ල ඉදිරිඳ්න කිරීභ පිණි 

2012.08.22ළනි දින ඳළළ්නවුණු අභහතය භණ්ඩර රැස වශ)දී 

අනුභළතිඹ ශදන රද ඵ අභහතය භණ්ඩරශ  ශ දක)ශේ අගක 

අභඳ/12/1010/501/025 වහ 2012 අශමෝසතු භ 30ළනි දිනළති 

ලිපිශඹන් දන්හ තිශඵනහ.   අනු තභයි ශභභ ශඹෝජනහ 

ඉදිරිඳ්න කය තිශඵන්ශන්.  

ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 153 න යසථහශේ 

විමණකහධිඳතියඹහ පිළිඵ වන් ශනහ. එහි 153 (1) අනු 

යසථහ අනු අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් 

විමණකහධිඳතියඹහ ඳ්න කයනු රඵනහ.   හශේභ 

විමණකහධිඳතියඹහ ඹථහ ඳළළ්නශභන් සිටින තහක් ල සකීඹ ධුයඹ 

දයනහ. ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 154 (1) අනු යසථහ අනු 

237 238 
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විමණකහධිඳතියඹහ විසින් ිණ්ඩුශේ සිඹලුභ ශදඳහර්තශ)න්තුර 

ගිණු)ද, අභහතය භණ්ඩර කහර්ඹහරශ , අධිකයණ ශේහ 

ශකොමින් බහ කහර්ඹහරශ , යහජය ශේහ ශකොමින් බහ 

කහර්ඹහරශ , ඳරිඳහරන කටයුතු පිළිඵ ඳහර්ලිශ)න්තු 

ශකොභහරිසයඹහශේ කහර්ඹහරශ , ඳහර්ලිශ)න්තු භව ශ දක) 

කහර්ඹහරශ  ව භළතියණ ශකොභහරිසයඹහශේ කහර්ඹහරශ , 

ඳශහ්න ඳහරන ිඹතන කහර්ඹහරර ව යහජය ගසථහ 

කහර්ඹහරර ගිණු)ද, ඹ) කිසි ලිඛිත නීතිඹක් ල ඹටශ්න ිණ්ඩුට 

ඳළරී සති ශශශ යහඳහයර ශවෝ ශන්න යහඳහයර ගිණු)ද 

විමණනඹ කශ යුතු ශනහ.   අනු ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 

ප්රතිඳහදන ඹටශ්නභ විමණකහධිඳතියඹහශේ ඵරතර ව 

කහර්ඹඹන් පිළිඵ වන් කය තිශඵනහ. ශ) වනතික 

අලයතහ ඉටු කිරීභ වහ තභයි ශ) ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්න කය 

තිශඵන්ශන්.  

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිශ)න්තුශේ සථහය 

නිශඹෝම ඹටශ්න යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක බහ - Public 

Accounts Committee එක - ක්රිඹහ්නභක ශනහ. යජශ  

ශදඳහර්තශ)න්තුර, අභහතයහගලර ව ශකොමින් බහර ගිණු) 

කටයුතු විමණනඹ කයරහ, අදහශ කහර්ඹ ඳරිඳහටිඹ  අනුමභනඹ 

කයමින්   විමණන හර්තහ ඉදිරිඳ්න කශ ඳසු Public Accounts 

Committee එශක් ල දී එභ  විමණන විභසු) පිළිඵ ඳරීක් ලහ කය 

ඵරහ එභ කහයක බහශේ බහඳතිතුභහ විසින් ශභභ මරු බහට 

හර්ෂික හර්තහක් ල  ඉදිරිඳ්න කයනු රඵනහ.  

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,    හශේභ   ශඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ කහයක බහශේ - Committee on Public Enterprises -  

බහඳතිතුභහ්න, එභ කහයක බහශේ හභහජික හභහජිකහනු්න 

විසින් යහජය යහඹන් පිළිඵ හර්ෂික විමණකහධිඳතියඹහ 

විසින් ඉදිරිඳ්න කයනු රඵන හර්තහ,   හශේභ භවය යහජය 

යහඹන්  විමණනඹ කිරීශභන් ඳසු   පිළිඵ භත ප්රකහල 

කයමින් ඉදිරිඳ්න කයන   හර්තහ ඳදන) කයශමන    පිළිඵ 

ඳරීක් ලහ කයනු රඵනහ. ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේ 

බහඳතියඹහ වළටිඹට අශප් මරු ඩිේ ගුණශේකය අභහතයතුභහ  එභ 

හර්තහ ශභභ මරු බහට ඉදිරිඳ්න කයනහ. ශ) ර්ඹ තුශදී   

ඳරීක් ලහ කශ 252ක් ල ඳභණ න යහජය යහඹන් පිළිඵ හර්තහ 

කස කයරහ එඹ බහමත කිරීභ වහ  ශ) න විට කටයුතු 

)ඳහදනඹ කයශමන ඹනහ.  

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 

153 ළනි  යසථහ ඹටශ්නයි විමණකහධිඳතියඹහ පිළිඵ 

වන් න්ශන්. ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ දවව්න ළනි 

ඳරිචිශදදශ   යහජය මරය පිළිඵ වන් නහ. 148 න 

යසථහශන් එඹ ිය)බ නහ.   අනු යහජය මරය පිළිඵ 

මකීභට ඳහර්ලිශ)න්තු  ඵළඳී සිටිනහ.    නිහ තභයි සථහය 

නිශඹෝම ඹටශ්න ශ) කමිටු ශදක ක්රිඹහ්නභක කයරහ යහජය 

ිඹතනර ම ව) )ඵන්ධශඹන්, එශවභ නළ්නන) එහි 

තිශඵන්නහ වූ ශදෝ, අඩු ඳහඩු )ඵන්ධශඹන් ඳරීක් ලහ කයරහ 

ඳහර්ලිශ)න්තුට හර්තහ කිරීභ සිදු න්ශන්.   හශේභ අලය 

අසථහරදී ශ) පිළිඵ බහණ්ඩහමහයශ  අධහනඹ ශඹොමු 

කිරීභ්න, අලය න) නීතිඳතිතුභහට ශඹොමු කිරීභ්න, දණ 

කටයුතුරදී අ දරස ශදඳහර්තශ)න්තුට ශඹොමු කිරීභ්න ළනි  

ක්රිඹහ භහර්මඹන් මනු රඵනහ. ශභභ ශකොමිටි ශදශක් ලභ කහර්ඹ 

බහයඹන් හර්ථක කය මළනීභ වහ විමණකහධිඳතියඹහ ව 

විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තු සුවිශලේ වූ කහර්ඹ බහයඹක් ල ඉටු 

කයනහ.  

ඳසු ගිඹ ය කිහිඳඹ තුශදී  ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක 

බහශේ්න,  ඊට කලින් යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක බහශේ්න 

හභහජිකඹකු වළටිඹට භහ  කටයුතු කය තිශඵනහ.    නිහ අපි 

දන්නහ, විමණකහධිඳතියඹහ ශකොයි තය) ශශවකය 

කටයු්නතක නියුක් ලත නහද කිඹරහ.  

භවය විට  ඳහර්ලිශ)න්තු ශනොඳළළ්නශන දිනරදී ඳහ 

උශ්ධ  අපි කමිටු විධිඹට රැස ශරහ, අනු කමිටු විධිඹට රැස 

ශරහ යහජය යහඹඹන් පිළිඵ්න, යජශ  ගිණු) පිළිඵ 

කහයක බහශේදී යජශ  ශදඳහර්තශ)න්තු, අභහතයහගල ව 

අශනකු්න ිඹතන )ඵන්ධශඹනු්න විමණන විභසු)රට අදහශ 

කටයුතු කිරීභ්න සිදු කයනු රඵනහ. ශ) තුළින් ඵරහශඳොශයෝනතු 

න්ශන් යජඹක් ල විසින් හර්ෂික ඉදිරිඳ්න කයන අඹ ළඹ 

ශ දඛ්නශ    ශීර් ඹටශ්න ශන් කයන රද  -ව්යව්ායන්වව්ට  

ශන් කයන රද- යහජය මුද ද ඉවශ ප්රතිලතඹකින් ශඳොදු භවජන 

මුද ද වළටිඹට ශඹදවුණහද කිඹහ ශොඹහ ඵළීයභයි. ශ) මුද ද 

නිසිඹහකහයඹකින් ශඹදවුණහද, ළරසු) වමත ළඩ පිළිශශකට 

ශඹදවුණහද, එහිදී ඳරිඳහරන ශයගුරහසි වහ මරය ශයගුරහසි අනු 

කටයුතු කශහද,   හශේභ භවහ බහණ්ඩහමහයශ  චක්රශ දඛ් අනු 

ව අශනකු්න යසථහභඹ ප්රතිඳහදනරට අනු ශඹදවුණහද 

කිඹන කහයණඹ ඳරීක් ලහ කයනු රඵනහ. එඹ ඳහර්ලිශ)න්තුශේ 

අශප් මකීභයි.   මකීභ ඉටු කිරීභ වහ අලය ඳසුබි) වහඹ 

රඵහ ශදන්ශන් විමණකහධිඳතිතුභහ ව විමණකහධිඳති 

ශදඳහර්තශ)න්තුයි. ඕනෆභ යහජය යහඹක ශවෝ යහජය 

ිඹතනඹක ඹ) ිකහයඹක මරය අක්රමිකතහක් ල සිදු වුණහ න)   

විඹඹ බහය අභහතයයඹහට  කමිටුක් ල ඳ්න කයරහ   මළන 

ශොඹන්න පුළුන්. එශවභ නළ්නන) ශකළින්භ 

විමණකහධිඳතිතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු කයරහ විශලේ කහර 

ඳරිචිශදදඹක් ල )ඵන්ධශඹන් ශවෝ ශනභ හර්තහක් ල රඵහ ශමන 

  අනු කටයුතු කයන්නට පුළුන්. එභ නිහ විමණකහධිඳතිතුභහට 

ඳළරී තිශඵන   මකීභ ඉටු කිරීශ)දී විමණකහධිඳතියඹහශේ 

ළටුප් තීයණඹ කිරීභ ඳහ ඳහර්ලිශ)න්තුශන් සිදු කශ යුතුයි කිඹන 

යසථහභඹ ප්රතිඳහදනඹ සති කයරහ තිශඵනහ.  

  නිහ භභ ශභහිදී වන් කයන්නට කළභළති කහයණඹක් ල 

තිශඵනහ. අපි දන්නහ අද ඵහුර ශර හකචිඡහ න කහයණඹක් ල 

තභයි යහජය යහඹන්ර, යහජය ිඹතනර දණ, ගචහ පිළිඵ 

කහයණඹ.   ිඹතන බහය සිටින ශ්ධලඳහරනඥඹහට ප්රවහය එ දර 

කිරීභ වහ එඹ ශඵොශවෝ දුයට උඳශඹෝගී කය මන්නහ.  

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අද හර්තහ අයශමන 

ඵළලුශෝන, ඛ්නිජ ශත ද නීතිමත ගසථහශේ ශභඳභණ ප්රභහණඹක 

අරහබඹක් ල සිදු ශරහ තිශඵනහ; රගකහ විදුලිඵර භණ්ඩරශ  

ශභතය) ප්රභහණඹක අරහබඹක් ල සිදු ශරහ තිශඵනහ ිදී ලශඹන් 

වන් ශනහ. ශ)ක යහජය ප්රතිඳ්නතිඹ්න භඟ ඹ) ිකහයඹක 

)ඵන්ධතහක් ල තිශඵනහ. උදහවයණඹක් ල වළටිඹට ඛ්නිජ ශත ද 

නීතිමත ගසථහශන් ශත ද ිනඹනඹ කයනහ; ශඵොය ශත ද 

ිනඹනඹ කයනහ; පිරිඳවදු කශ ශත ද ිනඹනඹ කයනහ. 

ශඵොය ශත ද ිනඹනඹ කයරහ කයන්ශන් පිරිඳවදු භඟින් පිරිඳවදු 

කයරහ එයින් සති න්නහ වූ පිරිඳවදු ශත ද, ශඳට්ර ද, ී. ද, 

ගුන්ඹහනහ ශත ද, ූමමිශත ද, නළෂසතහ ව මෆස වහ බහවිතහ 

කිරීභයි. භභ හිතන වළටිඹට දකට මෆස ශටොන් 75ක් ල ඳභණ 

එනහ.  හ ලිශට්රෝ ව රහෂස කිඹන භහම) ශදකට ශදනහ. ශ) 

ිදී ලශඹන් යහඳහයඹක් ල කයනහ. Iranian Light crude oil 

ලින් න), පිරිඳවදු කයරහ මන්න පුළුන් න්ශන් සිඹඹට 40යි. 

ඉතිරි සිඹඹට 60  නිමි ශත ද වළටිඹට -පිරිඳවදු කශ ශත ද වළටිඹට- 

විතත ශශශ ශඳොශශන් ශටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ අනු ිනඹනඹ 

කයන්නට ඛ්නිජ ශත ද ගසථහට සිදු ශනහ. උදහවයණඹක් ල 

වළටිඹට පිරිඳවදු කශ ී. ද ීයටයඹක් ල ශමනළ්න යහශඹන්  ශමොඩ 

ඵහනහ. අපි සිඹලුභ මිර මණනඹ කයරහ ම්නතහභ ශත ද ීයටයඹක් ල 

රුපිඹ ද 110ක් ල ශනහ කිඹරහ හිතනහ න), එතළන සිට එකතු 

න tax එක රුපිඹ ද 25යි, ගුද) මහසතු, යහඹ මහසතු සිඹ දරභ 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

එකතු ශරහ තභයි අහන ලශඹන් ශශශ ශඳොශට එන විට 

එහි මිර තීයණඹ න්ශන්.  

අද ශඳට්ර ද ීයටයඹක මිර රුපිඹ ද 157යි.  ක විචරනඹ නහ. 

අපි හිතමු ිනඹනඹ කයන ී. ද ීයටර් එකක් ල ශමොඩ ඵහන 

අසථහශේ රුපිඹ ද 110ක් ල න)  කට tax එක එකතු ශරහ 

රුපිඹ ද 121ක් ල නහ. විඹලි කහරගුණඹක් ල ිහභ විදුලි 

ඵරහමහයරට ශත ද නිකු්න කයන්නට සිදු ශනහ. රුපිඹ ද 121ක 

මිරකට ශත ද ීයටර් එකක් ල මණනඹ කයරහ විදුලිඵර ක් ලශේත්රඹට 

දුන්ශනෝන, අද  ී. ද බහවිත කයරහ ජනනඹ කයන විදුලි  කකඹක 

පිරිළඹ රුපිඹ ද 40ක් ල ශනහ න), මණනඹ කයරහ ඵළලුහභ 

ී. දලින් විදුලි  කකඹක් ල ජනනඹ කිරීශ) පිරිළඹ ඊට ඩහ 

විලහර ප්රභහණඹක් ල ශනහ. අපි එභ මණන රුපිඹ ද 120ක් ල කිඹරහ 

මත සශතෝන හභහනයශඹන් ී. ද ීයටයඹකට විදුලි  කක 4යි 

නිසඳහදනඹ කයන්නට පුළුන්. එශවභ න) එතළනදී විදුලි 

 කකඹක් ල නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ ඉන්ධනරට ඹන මිර රුපිඹ ද 

30ක් ල ශනහ. එතශකොට අශනක් ල මහසතු භඟ එකතු වුණහභ 

රුපිඹ ද 40 ඉක් ලභහ ඹනහ.  වළඵළයි දළන් යජශ  ප්රතිඳ්නතිඹ අනු 

ඳශමුන  කක 30 ඳහරිශබෝගිකඹන්ට විකුණන්ශන් කීඹටද? 

 කකඹක් ල රුපිඹ ද 3.60  ඵළගිනුයි. විදුලි  කකඹකට රුපිඹ ද 40ක 

පිරිළඹක් ල ඹනහ. නමු්න ඳශමුන  කක 30 ඳහරිශබෝගිකඹහට 

ශදන්ශන් රුපිඹ ද 3.60  ඵළගිනුයි. ශදන  කක 30 -60 දක් ලහ- 

විකුණන්ශන්  කකඹක් ල රුපිඹ ද 5.40 ඵළගිනුයි.  තුන්න භට්ටභට 

එනශකොට - කක 90 දක් ලහ- විකුණන්ශන්  කකඹක් ල රුපිඹ ද 

7.90 ඵළගිනුයි. ජරශඹන් විදුලිඹ ජනනඹ කශහ න)  කකඹක 

පිරිළඹ රුපිඹ ද 2.60යි. විඹළි කහරගුණඹක් ල ඹටශ්න එශවභ 

කයන්න පුළුන් ශන්ශන් සිඹඹට 20ක් ල ඳභණයි. ඉතිරි සිඹඹට 

80භ එන්ශන් ඉන්ධනලිනුයි. එශවභ න) ජරඹ, ම ද අඟුරු, තහඳ 

ඹන ශ) සිඹ දරභ එකතු කයරහ හභහනයඹ ම්නශතෝන විදුලි 

 කකඹක පිරිළඹ රුපිඹ ද 22ක් ල ශනහ. රුපිඹ ද 22ක නිසඳහදන 

පිරිළඹක් ල තිශඵ්ධදි ඳශමුන  කක 30 ශදන්ශන්   කකඹක් ල 

රුපිඹ ද 3.60 ඵළගිනුයි. ශදන  කක 30,  කකඹක් ල රුපිඹ ද  

5.40ක් ල ඵළගින් ව තුන්න  කක 30  කකඹක් ල රුපිඹ ද 7.90  

ඵළගිනුයි ශදන්ශන්. ඉතින් ඕකට ඳන්ද) ඳ්නතු කයශමන ගිහින් 

ළඩක් ල නළවළ.  ක තභයි ඹථහර්ථඹ. සයි එශවභ කයන්ශන්? යජශ  

ප්රතිඳ්නතිඹ අනු විදුලි  කකඹක පිරිළඹ රුපිඹ ද 22ක් ල වුණ්න  

 ක අඩුට විකුණනහ. ශභතළනදී න අරහබඹ ශකොවහටද 

ඹන්ශන්? ව 6.30 ඉරහ රෑ 11.30 නශතක් ල - peak hoursර - 

ඳරිශබෝජනඹ වහ  දකට විදුලිඹ  ශභමහ ශොට් 2100 - 2400 

අතය ඉ දලුභක් ල තිශඵනහ. ශ) ශභමහ ශොට් මණන ඳරිර්තනඹ 

කයරහ,  කක පිරිළඹ අනු ශන ඳහඩු මණනඹ කශහභ ඳහඩුශේ 

ප්රභහණඹ  ඵරහ මන්න පුළුන්. ශත ද වුණ්න එශවභයි. ශමනහ 

මිරටභ ශනොශයි ශත ද විකුණුශේ. අඩුශන් විකුණුහ. එශවභ 

කශශේ ඊශඟට   මිර විචරනඹ ශේවිඹ -අඩු ශේවිඹ- කිඹහ අපි 

ඵරහශඳොශයෝනතු වුණු නිහයි. නමු්න එශවභ වුශණ් නළවළ. වළඵළයි 

අහන ලශඹන්  ශක් ල ඵය එන්ශන් ිඹතනඹටයි. ිඹතනඹට 

එන ඵය අහන ලශඹන්  බහණ්ඩහමහයඹට ඹනහ. එභ  නිහ 

ශත ද ගසථහ, විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ ළනි ිඹතනරට යජශ   

ප්රතිඳ්නතිඹ අනු වනහධහයඹක් ල ශදන්න තීන්දු කශහභ   ක්න අද 

ළයදිඹට ශඳන්නු) කයනහ, ශ)ක ගචහක් ලඹ, දණඹක් ලඹ, ශ) 

ඳහඩු වුශණ් ශභශවභයි   කිඹහ. නළවළ, ඳහඩු වුණු විධිඹ මණනඹ 

කය ඵරන්න.  

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, දකට furnace oil ශටොන් 

4000ක් ල  විදුලි ඵර ක් ලශේත්රඹට නිකු්න කයන්න ඕනෆ. ශටොන් 

4000ක් ල කිඹන්ශන් ීයටර් මිලිඹන 4ක් ල. එක ීයටයඹකින් සිදු ශන 

ඳහඩු රුපිඹ ද 30ක් ල න),  දකට ීයටර් මිලිඹන 4ක් ල නිකු්න 

කයනහ න)  දක ඳහඩු රුපිඹ ද මිලිඹන 120යි.  ක තභයි 

ශත ද ගසථහ, විදුලි ඵර ක් ලශේත්රඹට නිකු්න  කයන furnace 

oilලින් විතයක් ල ශන ඳහඩු. දකට සිදු ශන ඳහඩු රුපිඹ ද 

මිලිඹන 120ක් ල න)   ක දස  365න් ළඩි කශහභ  අවුරු්ධදකට 

සිදු ශන ඳහඩු ශකොචචියද කිඹහ දළන මන්න  පුළුන්.  වළඵළයි 

 ක ශ්ධලඳහරනඹ ඳළ්නතට අයශමන කෆ මවන්ශන් ගචහ, 

දණඹ කිඹහයි.  එක එක භට්ට)ර tender proceduresර ඹ) 

ඹ) ප්රලසන භතු වුශණෝන ඹ) ඹ) කටයුතු ශන්න පුළුන්.  නමු්න 

ශභතය) ප්රභහණඹක අරහබඹක් ල වුශණ් වනහධහය මිරකට විදුලි 

ඵර ක් ලශේත්රඹට ශත ද රඵහ දීභ්න, ඳහරිශබෝගිකඹන්ට ශත ද රඵහ 

දීභ්න ඹන කරුණු ශදක නිහයි.  වළභ ීයටයඹක් ලභ ත 10ක් ල  ළඩි 

මිරකට විකුණුහ න) කදහ්න ඳහඩු ශන්ශන් නළවළ.   නිහ   

කහයණඹ්න භහ ශ) අසථහ ශේදී වන් කයන්න ඕනෆ.  

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අද දින ශ) ශඹෝජනහ 

ඉදිරිඳ්න කයරහ තිශඵන්ශන් විමණකහධිඳතියඹහශේ ළටුප් ළඩි 

කිරීභ වහයි. එතුභන් ව විමණකහධිඳති ශදඳහර්ත ශ)න්තු 

ප්රධහන කහර්ඹ බහයඹක් ල ඉටු කයනහ. සථහය නිශඹෝම අනු 

පිහිටුහ තිශඵන  යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක බහ - Public 

Accounts Committee එක- ව ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක 

බහ ඹන ශ)  කමිටු ශදශක් ලදී එතුභන්රහ   කහර්ඹ බහයඹ ඉටු 

කයනහ.   නිහ අද කහරඹට මළශශඳන ිකහයඹට 

විමණකහධිඳතිතුභහශේ ළටුඳ නිලසචඹ කශ යුතු  තිශඵනහ.   

වහ අදහශ  කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ අනුමභනඹ කයමින් ශ) ශඹෝජනහ 

ශ) මරු බහශේ අනුභත කිරීභ යසථහභඹ කහර්ඹ බහයඹක් ල න 

නිහ ශ) අසථහශේදී භභ ශ)  කරුණු ටික ඉදිරිඳ්න කයමින්  ශ) 

ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්න කයනහ.  
 
ප්රනනය වභාිමු ඛ කරන දී. 
யழள டுத்தழனம்ப்தற்து. 

Question proposed. 

 

[අ.බහ. 2.31] 

 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,  මරු  සුසි ද ශරේභජඹන්ත 

සභතිතුභහශේ කථහශන් ඳසු කථහ කයන්නට රළබීභ භහ ඉතහභ්න 

අමඹ කයනහ.  එතුභහ COPE එශක් ලදී්න ඉතහ ඕනෆකමින් කටයුතු 

කයන පු්ධමරශඹක් ල. සභතිකභ ශකශේ ශවෝ ශේහ ශඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ කහයක බහශේදී අපි නිර්ශ්ධලඳහරනීකයණඹක් ල තුළින් 

තභයි කටයුතු කයන්ශන්. ශ) අසථහශේදී භහ මරු ඉයහන් 

වික්රභය්නන භන්ත්රීතුභහට සතුතින්ත ශනහ. ශභොකද, එතුභහ 

තභයි අද විඳක් ලශඹන් ඳශමුශන්භ කථහ කයන්න හිටිශ . නමු්න 

භට  දිගමත  ව. . සුමතදහ භළතිතුභහශේ 40න ගුණහනුසභයණ 

උ්නඹට වබහගී ශන්න ඹන්න තිශඵන නිහ මරු ඉයහන් 

වික්රභය්නන භන්ත්රීතුභහට සතුතින්ත ශමින් ශ) අසථහශේදී 

චන ස දඳඹක් ල කථහ කයන්නට භහ ඵරහශඳොශයෝනතු ශනහ.  

ශ) අසථහශේදී, භභ ඉසශ දරහභ එචි. .එස. භය වය 

භළතිතුභහ මළන චන ස දඹක් ල කථහ කයනහ. එතුභහ යර්න 

මණකහධිකහරීයශඹක් ල. යර්න මණකහධිකහරීයඹකු වළටිඹට භභ 

ස්නත ලශඹන්භ ශ) අසථහ ශේදී කිඹහ සිටින්ශන්, ශ) විධිඹට 

ශොචිචභක් ල ළඩි ශනොකය, මීට ඩහ ළඩි ප්රභහණඹකින් එතුභහශේ 

ළටුඳ ළඩි කශ යුතුයි කිඹන එකයි. ශ) ප්රභහණඹ භදි. ශ) 

කයන්ශන් අශමෞයඹක් ල. ළටුඳක් ල ළඩි කයනහ න) අඩු මණශන් 

ජී්න ශන්න පුළුන් විධිඹකට ළඩි කයන්න ඕනෆ. එතුභහශේ 

කහර්ඹ භණ්ඩරශ  1,800 ශදශනක් ල ඉන්න ඕනෆකභ තිබිඹදී දළනට 

ඉන්ශන් 1,384 ශදනක් ල ඳභණයි. ත සඵෆර්තු 500ක් ල තිශඵනහ.   

241 242 

[මරු  .ී.. සුසි ද ශප්රේභජඹන්ත භවතහ] 
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යර්න මණකහධිකහරීයඹකු අද රුපිඹ ද රක් ල වඹ, වත, අට, 

නඹ ලශඹන් ළටුප් මන්නහ. එශේ තිබිඹදී ශභතුභහට රුපිඹ ද 

වතළිසඅටදවස  නසිඹඹක ළටුඳක් ල ශදනහඹ කිඹන එශකන් 

ළඩක් ල නළවළ.  

ඔඵතුභන්රහ ඉසශ දරහභ ශ) ළටුප් ශම වභ )ඵන්ධශඹන් 

ිණ්ඩුක් ල ලශඹන් කටයුතු කයන්න අලයයි.  ක තභයි 

කයන්න අලය න්ශන්. ඔඵතුභන්රහශේ ිණ්ඩුශේ සභතිරු 65 

ශදනකු ඉන්නහ.  යජශ  ශේකඹහට ජී්න ශන්න පුළුන් න 

විධිශ  ළටුඳක් ල දුන්ශන් නළ්නන), දණඹ ඳටන් මන්ශන් 

එතළනින්.  

ස්නතටභ එතුභහ ශ) තනතුයට ඳ්න කිරීභ මළන භභ තුටු න 

ඵ නළත්න කිඹනහ. මුරදී   ඳ්න වභ )ඵන්ධශඹන් ප්රලසනඹක් ල 

තිබුණහ. නමු්න ඳසු වරි ගිඹහ. ශ) disclaimer reports, adverse 

impact reports ඵළලුහභ, යර්න මණකහධිකහරීයඹකු ලශඹන් 

ශකොන්දක් ල සති එතුභහ   reports ඉදිරිඳ්න කය තිශඵනහඹ 

කිඹන එක භහ ශ) අසථහශේදී භතක් ල කයනහ.  

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,   හශේභ, ශඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ කහයක බහ වයවහ යජශ  යහඳහය කයන ිඹතන 

ඳරීක් ලහ කයමින් කයන ශේඹ ශනුශන් විමණකහධිඳති 

ශදඳහර්තශ)න්තුශේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹට අශප් සතුතිඹ පුද කයන්න 

කළභළතියි. නමු්න ඊට්න ඩහ කහර්ඹ බහයඹක් ල කයන්න ඕනෆ. සිඹඹට 

10ක, 15ක, 20ක විතය ඹ) විධිශ  අක්රමිකතහ  ශොඹහ ශමන 

තිශඵනහ හශේභ, ඹ) ඹ) තළන්ර සති දණ ශ වශ)දී 

ිණ්ඩුශේ ග්රවණඹට වසු ශරහද කිඹරහ හිශතනහ. ඹ) ඹ) 

තළන්ර ඹ) ඹ) කටයුතු )ඵන්ධශඹන් නිලසල්ලද සිටින ඵ්න 

අපි භතක් ල කයන්න කළභළතියි. විමණකහධිඳතිතුභහ මළන චන 

ස දඳඹක් ල කථහ කශ නිහ, ිණ්ඩුශේ තිශඵන අක්රමිකතහ ව 

දණ මළන චන ස දඳඹක් ල භහ කථහ කයන්න කළභළතියි.   

ත්රසතහදඹ තිශඵන අසථහශේදී කිේහ, ''යශට් ිර්ථික යු්ධධඹ 

දිනුශෝන අපි සිඹලුභ යු්ධධ දිනනහ" කිඹරහ.  ක තභයි අද 

තිශඵන ප්රලසනඹ. ත්රසතහදී යු්ධධඹ ජඹග්රවණඹ කශහට ිර්ථික 

යු්ධධඹ තභ ජඹග්රවණඹ කයරහ නළවළ. ප්රබහකයන්ට නළති කයන්න 

ඵළරි වුණු යශට් ිර්ථිකඹ භහින්ද යහජඳක් ලශේ ිණ්ඩුශන් 

අවුරුදු වතයකින් නළති කය තිශඵනහඹ කිඹන එක  හධක අනු 

ශඳශනන්න තිශඵනහ.  

මරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, විමණකහධිඳතිතුභහ මළන 

කථහ කයන ශ) ශභොශවොශ්න භහ කරුණු තුන වතයක් ල මළන 

විශලේශඹන් කිඹන්න කළභළතියි. ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක 

බහශේ බහඳති, මරු ඩිේ ගුණශේකය සභතිතුභහ  ශ) අසථහශේ 

බහශේ සිටිනහ. භහ අමඹ කයනහ, එතුභහ ශ්ධලඳහරන ශ්ලදශඹන් 

ශතොය නහඹක්නඹක් ල ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහට දීභ 

මළන. හභහනයශඹන් ශභළනි ශ්ධ ද කිඹන්ශන් ස්නත 

ලශඹන්භ ඹභක් ල - 

 

නිමයෝජය කාානායකුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! The Deputy Chairman of Committees 

will now take the Chair.    
  

අනුරුල නිමයෝජය කාානායකුරමා මූාවනමයන් ඉලත් 
වුමයන්  නිමයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා ගගු ු ුමපසු නන්ද්රකුමාර් 
මශතා  ු ාවනාරූඪ විය. 

அதன் ழகு, ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள் அக்கழபளசத்தழழன்பொ 

அகசய, குளக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள் [நளண்புநழகு  

பபைசகசு சந்தழபகுநளர் ]  தககந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 

CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
ගු රවි කුණානායක මශතා 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, you seem to 

have a knack for controlling the voices of this House 

because when the Deputy Speaker was in the Chair, there 

was a problem but no sooner you came, there is stony 

silence. So, it is nice to see that you are able to control 

matters.       

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, යශට් ිර්ථිකඹට 

වරිඹහකහය නහඹක්නඹක් ල ශදන්න ඵළරි ත්න්නඹක් ල සති ශරහ 

තිශඵන නිහයි ශ) ප්රලසන සති ශරහ තිශඵන්ශන්. අද යශට් 

නීතිඹක් ල නළවළ. අනීතිඹ තභයි යජ ශරහ තිශඵන්ශන්. අද 

ශඳොීයසිශ  DIGsරහ ශකොන්ත්රහ්න ක්රභඹට භයන්න ඳටන් අයශමන 

තිශඵනහ. මිනීභළරු) කය තිශඵනහ. අද යශට් ත්න්නඹ  

ඵරන්න. ශ) නිහ තභයි යශට් ිර්ථිකඹ )ඵන්ධශඹන් ප්රලසන 

සති ශරහ තිශඵන්ශන්. ඵරන්න, පු්න ඳ්නර වන් න 

ශ්ධ ද. "ර්ජන අතය හකචිඡහ ඵළවළ" කිඹරහ කුභහය ශ දමභ 

සභතිතුභහ  කිඹහ  තිශඵනහ.    හශේභ, "දු)රිඹ ර්ජනඹ අන් 

ශ්ධදී ඵස ර්ජනඹ සයශේ" ඹනුශන්  වන් නහ. ත්න 

වන් නහ, "හසශේ - DIG ශේ- පුතහ ශඳොීයසිශඹන් ශොඹයි" 

කිඹරහ.   

Then, there is another  headline, “Cabinet Minister‟s 

brother released due to pressure from above”. It refers to 

one of the Cabinet Ministers from Kandy. Then, the 

"Daily Mirror" of 9th July, 2013 states, "Kama Colombo" 

nightclub was illegal - Excise Department" If it is illegal, 

why is it permitted to stay?  

Yesterday, the Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, 

Minister of Investment Promotion informed this House 

that gambling is illegal and no licences are given for 

casinos. But, he has given approval for mixed 

development and if there are casinos and any other vices 

taking place, what can he do?  ''භතට තිතක් ල'' කිඹමින්, ශඵොරු 
කය කය, ශරෝකඹට එකක් ල කිඹරහ රගකහට ත්න එකක් ල කිඹමින් 
අන්තහදඹ පුයහශමන ඹන අසථහක් ල ශ).  

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි,   හශේභ, අශප් විභ ද 

 වයගල සභතිතුභහ ඳශහ්න බහරට )ඵන්ධ ඉඩ) ව ශඳොලිස 

ඵරතර පිළිඵ ප්රලසන තිශඵනහඹ කිඹනහ. ච)පික යණක 

සභතිතුභහ්න  ක කිඹනහ.   හශේභ, "උතුය භළද ඳශහ්න බහ 

භන්ත්රීරුන් යට හරිඹක" කිඹරහ දස තුන වතයකට 

ඉසශ දරහ  පු්න ඳ්නර ඳශ වුණහ. නමු්න ඊට ඳසශේ කිඹනහ, 

"උතුරු භළද ඳශහ්න බහශේ භන්ත්රීරුන්ශේ යට හරිඹ  

ජනහධිඳති න්නයි'' කිඹරහ.   ඳශහශ්න භව සභති කයන ශ) 

හශේ ක්රිඹහක් ල න්නන්න ජනහධිඳතිට පුළුන් න) සයි ශ) 

සභතිරු ශඵොරුට ඵශඹන් ඳශහ්න බහ පිළිඵ බි දශරක් ල 

භන්න වදන්ශන්?   

දවඅටන ිණ්ඩුක්රභ යසථහ ගශලෝධනඹ තුළින් 

දවව්නන ිණ්ඩුක්රභ යසථහ ගශලෝධනඹ නළති කිරීශ)  

ප්රතිවිඳහක මළන චන ස දඳඹක් ල කථහ කයන්න අලයයි. මරය 

ඳහරනඹ තිශඵන්ශන් ඳහර්ලිශ)න්තුට. විමණකහධිඳති සහනන 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

ඳ්න කයරහ තිබුණහ න) ශ) ප්රලසන සති න්ශන් නළවළ.   

සහනන්නඹ තභයි නළත සති කයන්න අලය න්ශන්.   නිහ 

ඉඩ) ප්රලසන, ශඳොලිස ඵරතර හශේ  බි දශරෝ භන්ශන් නළති 

නීතිඹ අනු ක්රිඹහ  කයන්න.  

දවව්නන ිණ්ඩුක්රභ යසථහ ගශලෝධනඹ නළත 

ශමශනන්න ඕනෆඹ කිඹරහ අපි ඔක් ලශකොභ කෆ මළහුහ න) ශ) 

ප්රලසන ඹ) විධිඹකට වි ශනහ. භහ කිඹන්ශන් නළවළ, දවව්නන 

ිණ්ඩුක්රභ යසථහ ගශලෝධනඹ අගම )පර්ණයි කිඹරහ. නමු්න 

අඩු මණශන්   තුළින් මරය විනඹක් ල සති ශයි; ශඳොීයසිඹ ෂ්සට 

)ඳන්න විධිඹට කටයුතු කයන්න ඳටන් මනියි; නීතිඳති 

ශදඳහර්තශ)න්තු ජනහධිඳති අශ්න තිඹහශමන ළඩ කයන එක 

නතියි. යශට් කටයුතු ශ) හශේ  දභ්න ශරහ තිශඵන 

අසථහක, banana republic කිඹන title එකක් ල අශප් යටට 

රළබිරහ තිශඵනහ. සු්ධශදෝ යටට ිශෝන භයනහ; දණඹ 

කයනහ. ඊට ඳසශේ කිඹනහ, "නළවළ, එශවභ ප්රලසන නළවළ" 

කිඹරහ.    හශේ ප්රලසන සති ශනොන විධිඹට අපි ළඩ කටයුතු 

කයන්න අලයයි.  

ඵරන්න, අද යශට් තිශඵන ගර්ධනඹ ශභොන හශේ ඳව්න 

භට්ටභට ළටිරහ තිශඵනහද කිඹරහ. ගිඹ සුභහශන්  ඳ්නතයඹක 

ශභශවභ තිශඵනහ: 

''ිලසචර්ඹභ්න ශකොශම නමයඹට අගම )පර්ණ ශඳොදු 

නීඳහයක් ලක ඳ්ධධති 7ක් ල''  

  කිඹන්ශන් ළසිකිළි වතක් ල ිය)බ කයනහ. ශ)ක කයරහ 

තිශඵන්ශන් අතිමරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් ල ශ්රීභතහණන්ශේ 

භඟ ශඳන් වභ ඹටශ්න, යහජය ියක් ලක වහ නහමරික ගර්ධන 

අභහතයහගලශ  ශ දක) ශමෝාහබඹ යහජඳක් ලශේ ශභශවඹ  වභ 

අනු. අශප් සුසි ද ශප්රේභජඹන්ත භළතිතුභහ  ක  විතත කයනහ.  

 

ගු ්කනමන් ිරරිඇල්  මශතා 
(நளண்புநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වහඹක. 

 
ගු රවි කුණානායක මශතා 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වහඹක. විළිර.ජහක් ල නළ්ධද සුසි ද ශප්රේභජඹන්ත 

සභතිතුභහට. ශ) යහඳතතිඹ උදුයහ මන්ශන් ශකොශවන්ද? උදුයහ 

ම්නශ්න ශකොශම නමය බහශන්. ශකොශම නමය බහ ඳ්න 

කයරහ තිශඵන්ශන් කවුද? ජනතහ; එක් ල්න ජහතික ඳක් ලඹ. අශප් 

නමයහධිඳති  කට ඉඩ දීභ )ඵන්ධශඹන් හශේභ   මළන 

චනඹක් ල්න කථහ කශශේ නළති එක )ඵන්ධශඹන් භහ 

)පර්ණශඹන් විරු්ධධ්නඹ ප්රකහල කයනහ. නමු්න  ක 

ශනොශයි තිශඵන ප්රලසනඹ. නමය බහට අයිති ළසිකිළි වතක් ල 

ඵරව්නකහයශඹන් අයශමන, ඊට ඳසශේ යජශ  ජනහධිඳති ව 

ශ දක)රහ භඟින් ප්රතිගසකයණඹ කයරහ විතත කයනහ. ශ)කද 

යශට් තිශඵන ගර්ධනඹ? ශභන්න ශ) හශේ ප්රලසන තිශඵන නිහ 

තභයි අද යශට් දණඹ සති ශරහ තිශඵන්ශන්.  

දළන් ඵරන්න. විමණකහධිඳතිශේ ශදඳහර්තශ)න්තුශන් 

ඵරන්ශන් නළති ශ්ධ ද තිශඵනහ. Cost Benefit Analysis එක, 

එකක් ල. ශ)හ  ඔක් ලශකොභ historical evidence, balance sheet 

එශක් ල   තිශඵන ප්රලසන. නමු්න ස්නත ත්න්නඹ අනු ශ) යශට් 

Cost Benefit Analysis එකක් ල වරි, economic loss of a 

particular project එකක් ල මළන වරි විමණකහධිඳති 

ශදඳහර්තශ)න්තු තභ විසතය ඵරරහ නළවළ. භහ ශ) 

අසථහශේදී   ඉ දීයභක් ල කයනහ, යජඹ තුළින් විමණකහධිඳති 

ශදඳහර්තශ)න්තුට. ශ) හශේ economic impact එකක් ල- [ඵහධහ 

කිරීභක් ල] අය ිර්ථික ඝහතකශඹෝ ඉන්නහඹ කිඹන එක.  ශක් ල 

ශකොටක් ල තභයි ශ)ක.   කිඹන්ශන් licence එකක් ල ශදන්ශන් 

නළති තිඹහ ම්නශතෝන ශකෝටි මණන් නළති ශන්න පුළුන්.   

)ඵන්ධශඹන් විමණකහධිඳතිට ඹභක් ල කයන්න ඵළවළ. ශඳොදු 

යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේ බහඳතිතුභහ අඳට   මළන ප්රලසන 

කයන්න ඉඩ දීරහ තිශඵනහ. දළන් ශ) බහශේ ශඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ කහයක බහශේ බහඳතිතුභහ ඉන්න නිහ භහ ඉ දීයභක් ල 

කයනහ, ශ) )ඵන්ධශඹනු්න විභර්ලනඹක් ල කයන්න පුළුන් 

වළකිඹහ සති කයන්න කිඹරහ. 

භහ උදහවයණඹක් ල කිඹන්න). ශ) යශට් satellite තිශඵනහ. 

ශ) satellite එක යටට හසියි. ිණ්ඩුශේ කවුරු වරි -ජනහධිඳති 

වරි, අමභළති වරි, සභති භණ්ඩරශ  කවුරු වරි- ශ)කට licence 

එකක් ල දුන්නහභ නික)භ  ක ක්රිඹහ්නභක කිරීභ ශන් තිශඵන්ශන්. 

යටට රුපිඹ ද ශකෝටි මණනින් මුද ද නළති න එශක් ල ප්රතිවිඳහකඹ 

ඵරන්න අලයයි.    හශේ  හ තභයි අපි ශොඹහ ඵරන්න අලය 

න්ශන්. අඬ ශඵය මවරහ ඉන්දිඹහශන් Krrish Towers ශමනහහ. 

භළයි භහශ  30ළනිදහට ඉසශ දරහ ශමන්න මුදරක් ල තිබුණහ. 

නමු්න තභ   මුදර ශමරහ නළවළ.   )ඵන්ධශඹන් යජඹට 

කිට්ටු, ශකොටස ශශ ශඳොශශේ ප්රලසනඹක් ල සති වුණු 

පු්ධමරශඹකුශේ )ඵන්ධකභ තුළින්  ඊට ළඩිඹ ප්රතිරහබ රඵහ 

මන්න පුළුන් විධිඹක ළඩ පිළිශශක් ල සති ශරහ තිශඵනහ. ශ) 

)ඵන්ධශඹන් විමණකහධිඳතිතුභහ ශොඹහ ඵරනහද, නළ්ධද? 

විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තුශන්   මළන ශොඹහ ඵරන්න 

අලයයි. ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේ බහඳතිතුභහ 

ශභතළන සිටින නිහ එතුභහශමන් භභ ඉ දීයභක් ල කයනහ, ශභන්න 

ශ)හ මළන තභයි අපි ශොඹහ ඵරන්න අලය න්ශන් කිඹරහ. 

ශභළනි ක්රිඹහ නිහ අශප් යටට ඹ) මුද ද ප්රභහණඹක් ල අහිමි නහ. 

 ක තභයි භභ කිේශේ විමණකහධිඳතිතුභහට රුපිඹ ද රක් ල වඹක් ල 

ශනොශයි, රක් ල දවඹක් ල දුන්න්න ප්රලසනඹක් ල නළවළයි කිඹරහ.  

ශභොකද   ශදඳහර්තශ)න්තු තුළින් රුපිඹ ද ශකෝටි සිඹඹක 

විඹදභක් ල වරි, දණඹක් ල වරි න්නන්න පුළුන් නිහ.   ශ්ධ ද 

කයන්ශන් විමණකහධිඳතිතුභහ ඳභණක් ලඹ කිඹරහ භභ කිඹන්ශන් 

නළවළ. එතුභහ ඹටශ්න සි ටින යර්න මණකහධිකහරීරුන්ට්න   

හශේභ market-oriented salary එකක් ල ශදන්න ඕනෆඹ කිඹන 

එක භභ ශ) අසථහශේදී භතක් ල කයනහ. ශභොකද එතළන 

ශඵොශවොභ ඕනෆකමින් ව භවන්සිශඹන් ඔවුන් ෆභ ශදනහභ ළඩ 

කයනහ. භභ විශලේශඹන්   මළන කිඹන්ශන් ශ) යශට් ශඵොශවෝ 

ශදශනක් ල කථහ කයන්ශන් නීතිඥශඹෝ මළන නිහයි. අද ඔවුන් 

ශ්ධලඳහරනශ  එක ශකොටක් ල ශරහ. නීතිඥශඹෝ හිටිශඹෝන 

ඔක් ලශකොභ වරි. අද යශට් ප්රලසන රැක් ල තිශඵන්ශන් නීතිඥශඹෝ 

නිහයි. වළභ ශ්ධකභ ප්රලසනඹක් ල තිශඵනහ. උහවි ගිඹහභ එතළනින් 

ශවේතු වමත උ්නතයඹක් ල රළශඵනහ මික් ල ප්රලසනඹට විඳුභක් ල 

රළශඵන්ශන් නළති එක තභයි තිශඵන ප්රලසනඹ. යර්න 

මණකහධිකහරීරුන්ට්න  නිසි තළන රඵහ ශදන්න අලයයි කිඹන 

ඳදනශභන් තභයි භභ ශ) කරුණු වන් කයන්ශන්.  

දළන් ිණ්ඩු වළභ ශකනහ්න එක් ලකභ ටන් කය කය ඹනහ. 

විඳක් ලඹ්න එක් ලක ඳභණක් ල ශනොශයි. සශභරිකහ එක් ලක්න  

ප්රලසනඹක් ල, යුශයෝපීඹ වවුර එක් ලක්න ප්රලසනඹක් ල.  ශකන් Labour 

GSP එක නළති වුණහ. දළන් IATA එක් ලක්න  ප්රලසනඹක් ල සති කය 

ශමන ඹනහ. භභ හිතන්ශන් ශ) ශමො දරන් ළිශේ සිටින ශම)ශඵෝ 

හශේයි. ශරෝකශ  ශභොනහද ශන්ශන් කිඹරහ දන්ශන් නළවළ. 

IATA එශක් ල තිශඵනහ, දස වතකින් ශමන්න තිශඵන ශදඹක් ල. 

ශ)ශක් ල  Director-General නිභරසිරි භළතිතුභහ කිඹනහ, "අඳට 

කභක් ල නළවළ, දස වත ශරෝකඹ පිළිම්නතහ වුණහට රගකහශේ දස 

245 246 

[මරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ] 
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10ක් ල කයන්න ඕනෆ."  කිඹරහ. දළන් ශභොනහද කයරහ තිශඵන්ශන්? 

ශ)ක ඉන්දිඹහ හශේ දවතුන්න ිණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ගශලෝධනඹ අපි අශවෝසි කයනහ, ශනස කයනහභයි කිඹරහ 

ශරොකුට ්ධද කයරහ ඊට ඳසශේ ශවමින් ශඳොඩි ඵලු කුක් ලශකෝ 

හශේ සවි දරහ ෂ්ේ ලගකර් ශභනන් සවි දරහ ගිඹහ ශන්ද, 

ශභොනහද කිේහ ශන්ද කිඹනහ හශේභ IATA කිඹනහ, 

රගකහශන් withdraw නහ කිඹරහ. එශවභ වුණහට ඳසශේ ශ) 

යටට ශභොනහද ශන්ශන්? ශ)හ මළන තභයි විමණකහධිඳතිතුභහ 

ශොඹහ ඵරන්න අලය න්ශන්. ශ) ශ්ධ ද යජශ  නිරධහරි 

වරිඹට ක්රිඹහ්නභක කයන්ශන් නළති වුණහභ ශ) යටට අ්න න 

ප්රතිවිඳහකඹ ශභොකක් ලද? IATA ශ) යශටන් withdraw වුශණෝන 

භ්නතරට fuel ටළගකිඹක් ල නළවළ කිඹරහ තිශඵන  හට අය දීරහ 

තිශඵන්ශන් කවුද? ශ) නිභරසිරි භළතිතුභහ. එතුභහභ IATA එකට 

විරු්ධධ කටයුතු කයන්න ගිඹහභ ශ) ප්රලසන සති නහ.   

)ඵන්ධශඹන් ඵරන්න අලයයි. 

  හශේභ තභයි   "DailyFT" of 3rd July, 2013 ඳ්නතයශ  

තිශඵනහ, "fiscal fumble!" කිඹරහ.   කිඹන්ශන් යශට් ිර්ථික  

ත්න්නඹ මළන ප්රලසනඹක් ල තිශඵනහ.  භභ හිතන්ශන් ශ) 

ඳ්නතයශ  ශ)ක වරිඹට හර්තහ කයරහ තිශඵනහ. It states, I 

quote:  

"Govt. misses revenue target by Rs. 51.2 b or 14% up to April; 
expenditure overshot by Rs. 16 b or 2.5% Year on Year dip in 

revenue is 4% expenditure up by 7% " 

So, the gap is 11 per cent. Now, this 11 per cent in 

reflection of the total GDP of the country, basically 

represents a huge figure. You all are not talking of rupees 

and cents. It is like the exchange rate depreciation.    

අපි ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ භතක් ල කශහ, රුපිඹශ ද අමඹ අප්රභහණඹ 

 වභ නිහ යටට රුපිඹ ද බිලිඹන 285ක් ල නළ්නන) රුපිඹ ද ශකෝටි 

28,500ක අරහබඹක් ල වුණහ කිඹරහ.   කිඹන්ශන් රුපිඹර 

අප්රභහණඹ  වභ නිහ. ශ)කට ශවේතු කෆහද, බීහද, ශජොලි කශහද 

කිඹන එක ශනොශයි. ශ), ශඩොරයඹට හශප්ක් ල රුපිඹශ ද අමඹ 

117 සිට 125ට අප්රභහණඹ  වභ නිහ සති වුණු ප්රලසනඹක් ල. දළන් එභ 

අමඹ 125 සිට 134ට අප්රභහණඹ ශරහ තිශඵනහ. ගිඹ අවුරු්ධදට 

ළඩිඹ ශ) අවුරු්ධශ්ධ ශ) ණඹඵයතහ රුපිඹ ද බිලිඹන 345ක් ල 

නළ්නන) රුපිඹ ද ශකෝටි 34,500ක් ල ළඩි නහ. භව ඵළගකුශේ්න, 

මුද ද අභහතයහගලශ ්න ශ) හශේ ප්රලසන තිශඵන ශකොට 

ශකොශවොභද ශ) යශට් ගර්ධනඹක් ල සති කයන්න පුළුන් 

න්ශන්? එතශකොට විභ ද  වයගල සභතිතුභහ කිඹන, ිර්ථික 

ඝහතකඹන් එක් ලශකශනක් ල ශනොශයි, ශදන්ශනක් ල ශභතළන 

සිටිනහ.    නිහ ඹ) විධිඹකට එතුභහ කිඹන ශ්ධ සිඹඹට 50ක් ල 

ස්නතයි කිඹන ප්රලසනඹ්න සති නහ. නමු්න ප්රලසනඹ න්ශන් 

ිර්ථික ඝහතකඹහ සිටින එක ශනොශයි. එභ ඝහතකඹහ කළබිනට් 

භණ්ඩරශ  සිටිනහ න), ඉ්න  කයන්න ඕනෆ. ශ) යශට් අග්ර 

විනිලසචඹකහයරිඹ ඳළඹ 24න් ඉ්න කයන්න පුළුන් වළකිඹහක් ල 

තිබුණහ න) ශ) ිර්ථික ඝහතකඹහ ජනහධිඳති ඹටශ්න සිටිනහ 

න), සයි ඉ්න  කයන්න ඵළරි න්ශන්?  නළවළ.   ශදකභ අලය 
හධක. ශඵොරුට  පු)ඵනහ. ජනතහට ශඳන්න්න වදනහ ශ) 

යජශ  නිරධහරින් ප්රලසන සති කයනහඹ කිඹහ. ිර්ථික ඝහතකශඹෝ 

ශනොශයි. යට  ියක් ලහ න්ශන් ිර්ථික ඝහතකශඹෝයි කිඹන 

පු්ධමරශඹෝ නියි. නමු්න භව ඵළගකුශේ ිර්ථික ඝහතකඹහ මළන 

චනඹක් ල කථහ කයන්ශන් නළවළ.   ශමො දරන්ට ඕනෆ ශ්ධ 

කිඹනහ. නමු්න වළන්ද තිශඵන්ශන් මුද ද අභහතයහගලශ  ශ දක) 

භත නිහ, ප්රලසනඹ එතළනින් ඳටන් මන්නහ නිහ  ක ශන්න 

ඳළ්නතකට ශමන ඹන්න වදනහ.  

විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තුට balance sheet එශක් ල 

තිශඵන items විතයක් ල ශනොශයි,   balance sheet එකට එන්න 

තිශඵන items මළන විලසශ දණඹ කිරීභට්න අලයතහක් ල 

තිශඵනහ. "Treasury confident of containing fiscal deficit at 

5.8 per cent by year end as announced in 2013 Budget" කිඹහ 

කිේහට, ඳසු ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ ඕක කිඹරහ අන්තිභට සිඹඹට 6.3 

කිඹන එක 6.9ක් ල වුණහ.  ක ශරොකු ප්රභහණඹක් ල. ශභන්න ශ)හ 

)ඵන්ධශඹන් විඳක් ලශ  අපි කිඹපු ශ්ධ ද අද සථිය ශරහ 

තිශඵනහ. ිණ්ඩු ශන්ශන් නළවළයි කිේ්න,    ශන්න 

තිශඵන ශ්ධ ද මළන තභයි ඉදිරි දළක් ලභක් ල ලශඹන් අපි කිඹන්ශන්.  

විමණකහධිඳතියඹහශේ ළටුඳ මළන විහද කයන ශ) 

ශභොශවොශ්න ශ) බහශේ සිටින්ශන් ශජයසා සභතිරු 

ශදශදශනක් ල විතයයි. සභතිරු 65 ශදශනක් ල සිටිඹ යුතු නමු්න 

ශජයසා සභතිරු ශදශදශනක් ල විතයයි  ශ) ශභොශවොශ්න ශභතළන 

ඉන්ශන්. නිශඹෝජය මුද ද වහ ක්රභ)ඳහදන අභහතයයඹහ ශභතළන 

නළවළ. ශ) බහ ශමන ඹන්න ිණ්ඩුශේ quorum  එකක් ල 

තිශඵනහද?  ක අපි සහුශෝන ප්රලසනඹක් ල භතු න නිහ අපි  

අවන්ශන් නළවළ. ශ) හශේ ළදම්න කහයණඹක් ල මළන කථහ කයන 

විට මීට ඩහ විධිභ්න කටයුතු කශ යුතුයි. ිණ්ඩුක් ල ලශඹන් 

ිර්ථිකඹ නළ්නතටභ නළති කය තිශඵන අසථහක   ළරැ්ධද 

නිළරැදි කයන්න උදේ කයන්න අලයයි. අන්න  ක තභයි අලය 

න්ශන්.  

ජහතයන්තය භට්ටමින්  “ Moody‟s”  කිඹන  ිඹතනඹ සවි්න 

රගකහශේ තිශඵන  rating එක අඩු කය තිශඵනහ. ඵළරි ශරහ්න 

ශභහි ර්ධනඹක් ල සිදු වුණහ න) ශරොකුට ල්ලද කයන ිණ්ඩු, 

ශ)ක downgrade කශහභ   )ඵන්ධශඹන් කිසි චනඹක් ල 

කිේශේ නළවළ. නමු්න ස්නත ත්න්නඹ ශවළිදයවු ශරහ තිශඵනහ. 

ජනහරි භහශ  01 න දහ සිට අශප්රේ ද භහශ  30 න දහ දක් ලහ 

විලසශ දණඹ අනු සති ශරහ තිශඵන කරුණු ශවළිදයවු කශහභ 

ඳසු ගිඹ අවුරු්ධදට ඩහ ඉතහභ දරුණු ත්න්නඹක් ල ශ) අසථහශේදී 

උ්ධමත ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන එක තභයි ශ)  “ Moody‟s”  

කිඹන ිඹතනඹ කිඹන්ශන්. ශ)ක තුටු ශන්න ශදඹක් ල 

ශනොශයි. ළරැ්ධදක් ල වුණ වළටිශ භ විඳක් ලඹක් ල වළටිඹට 

ශඳන්න්න වදන්ශන් ශ)ක ඉසභතු කය දක් ලන්න ශනොශයි. 

නමු්න ිණ්ඩු විසින් තභන්රහ දළනු්න ප්රලසන සති කයන විට 

අපි ශ්ධලශප්රේමී ක්රිඹහක් ල වළටිඹට ශ)ක ශඳන්හ දුන්නහ.  

කරුණහකය, දළන්්න සස සයරහ ශ) ිර්ථික කහන්දු, ප්රලසනඹ 

නිළයදි කිරීශ) භහර්මඹට ශඹොමු ශන්න කිඹන එක තභයි භභ ශ) 

ශභොශවොශ්න කිඹන්ශන්.  

IMF එශක් ල ශකෝෂි භතහයි ශ) ිණ්ඩුට පුදුභ විධිඹට කශේ 

ඹන  පු්ධමරශඹක් ල. නමු්න  ශකන් ණඹ මන්න ඵළරි ශරහ 

තිශඵනහ.  ශකන්, ශ) ිණ්ඩු මළන ශවො කිඹරහ අන්තිභට 

ණඹ මන්න ඵළරි ත්න්නඹක් ල සති ශරහ තිශඵනහ. එතුභහ 

කිඹනහ,   "Sri Lanka‟s cost of living is on the up" කිඹහ. අශප් 

භව ඵළගකුශේ අධිඳති නිර්ශ්ධලඳහරනීකයණඹක් ල සතු කටයුතු 

කයන පු්ධමරශඹක් ල.  එතුභහ කටයුතු කයන්න ගිහින් සති ශරහ 

තිශඵන ප්රතිවිඳහකශ  ශකොටක් ල ලශඹන් දළන් උ්ධධභනඹ ළඩි 

ශනහ කිඹරහ කිේහභ ිණ්ඩු ශ) )ඵන්ධ කයන්න වදන 

ක්රිඹහ ශභොකක් ලද?  

 
නිමයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා 
(குளக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only one minute left. 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I was informed that the Hon. Dayasiri Jayasekara 

will not be speaking. He has been allotted 15  minutes. 

Out of that, I will take eight minutes and the balance will 

be given to the Hon. Eran Wickramaratne.  ඳනසවඹ යක 
කහරඹක් ල සිඹඹට 4.5ක භට්ටශ) ඳළළති අශප් ිර්ථික ර්ධන 
ශේමඹ ඳසු ගිඹ ය වතක කහරශ දී  සිඹඹට 7.5ක් ල දක් ලහ ළඩි 
ශරහ තිශඵනහලු. ශ)ක අමලික අතයඹක් ල. නමු්න            
ගඛ්යහ ශ දඛ්න අනු වරි.  ක ළඵෆක් ල. භභ පිළිමන්නහ. නමු්න 
ඳනසවඹ යක කහරඹක් ල  සිඹඹට 4.5ක් ල කිේහභ  ශක් ල ළඵෆ 
ර්ධන ශේමඹක් ල තිශඵනහ. ඹ) විධිඹකට ගඛ්යහ ශ දඛ්න එක් ලක 
ප්රලසන කයන්න ගිහින්, අද ිර්ථිකශ  දශ ශ්ධශීඹ නිසඳහදිත 
ිදහඹභ සිඹඹට 13.2කට අඩු ශරහ තිශඵන්ශන් ශභන්න ශ) දශ 
ශ්ධශීඹ නිසඳහදනඹ්න එක් ලක ශ දර) කයන්න ගිහින් සති ශරහ 
තිශඵන ප්රලසනඹ  නියි.  

ශ) අසථහශේදී භභ ඉශනොක් ල ිඹතනඹ මළන අවනහ. අශප් 

හිටපු ඛ්නිජ ශත ද කර්භහන්ත අභහතය   සුසි ද ශප්රේභජඹන්ත 

භළතිතුභහ ඹට  ශ්න ශ)  ඉශනොක් ල ිඹතනඹ  තිබුණහ. ඉශනොක් ල 

ිඹතනඹ )ඵන්ධශඹන්    ශනොශඹක් ල ශනොශඹක් ල ප්රලසන තිශඵනහ. 

ශ) ිඹතනඹ ඵහර ශත ද යටට ශමශනනහ. ශ) )ඵන්ධශඹන් 

  අභහතයතුභහ  ශභොනහද කය තිශඵන්ශන්?   අභහතයතුභහ 

විතයක් ල ශනොශයි.  ර්තභහන අභහතය අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ 

භළතිතුභහ්න ශභොනහද කය තිශඵන්ශන්? ශභළනි ශරොකු 

ශකො)ඳළනි ග්රවණඹට රක් ල වුණු ත්න්නඹක් ල තභයි ශඳශනන්න 

තිශඵන්ශන්. ඵහර ශත ද ව්න අට තහක් ල  ශමනළවි්න තිශඵන 

ඵක් ල ශඳනුණහට ශ) ිඹතනඹ blacklist කයන්න ලක් ලතිඹක් ල 

නළති ිණ්ඩුක් ල ඵට ශ) ිණ්ඩු ඳ්න ශරහ තිශඵනහ.  

සයි? කවුද ශ)ක ඳසශේ ඉන්ශන්? ශන්න අඹ රුපිඹ ද 

500ක් ල, 1,000ක් ල, 2,000ක් ල ම්නතහභ අ දරස ම්නතහඹ කිඹහ 

අ දරනහ. ශ) හශේ දණ සි්ධධ ශරහ තිශඵන ශකොට, ශ) 

විධිඹට රුපිඹ ද ශකෝටි මණනක ඳහඩුක් ල, ප්රලසනඹක් ල යටට සති 

ශරහ තිශඵන අසථහක සයි ENOC ිඹතනඹ blacklist 

කයරහ නළ්නශ්න? ශභන්න ශ)හ තභයි විමණකහධිඳති ප්රලසන කශ 

යුතු ශ්ධ ද. 

Not only balance sheet items but off balance sheet 

items should also be verified, questioned and investigated. 

That is the role of an Auditor. As an Accountant, I would 

love to propose to the Chairman of the Committee on 

Public Enterprises -  I know that you will be presenting 

the COPE Report within the next couple of days on behalf 

of us -   as discussed,  to meet the Hon. Speaker and 

ensure that the Standing Orders are amended to include 

this type of  thing because it is not only the figures seen in 

a balance sheet, but also the off balance sheet figures, that 

will make or break an institution. That is what happened 

to the SriLankan Airlines. That is what happened to the 

CEB and it is the same thing that is happening to the 

Ceylon Petroleum Corporation. So, these are areas that 

need to be rectified. 

ඵරන්න, SriLankan Airlines ිඹතනඹ දිවහ.  ශකෝටි 

2,980ක අරහබඹක් ල ශ) අවුරු්ධශ්ධ රඵන ශකොට, ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ   

විධිඹටභ ශකෝටි 2,700ක අරහබඹක් ල තිශඵන ශකොට ශභොන විධිඹක 

ප්රකහලඹක් ල කයරහද භභ දන්ශන් නළවළ අලුතින් අවස ඹහනහ 15ක් ල 

අයන්   වහ ශකෝටි 32,400ක් ල විඹද) කයන්න ඹනහඹ 

කිඹනහ. අශ්න ලත 5ක් ල නළවළ; clean suit empty pocket. ශ) 

ශමො දශරෝ ශකළින්භ අලු්න airbus  -අලු්න අවස ඹහනහ-   

කිඹන්ශන්, 330 - 500 airbus මන්න ඹනහලු. ශ) ශමො දශරෝ 

අඳ දළනු්න කශහ, ශකළින්භ airbus භහමභ්න එක් ලක 

)ඵන්ධඹක් ල තිශඵනහඹ කිඹහ. අපි   website එක ඵළලුහ, 

කිසිභ direct contact එකක් ල නළවළ. ශභොකද, direct contact එක 

වන් වුශණෝන  ශක් ල දණ ශවළිදයවු ශනහ. ශභොකද, 

commission කිඹන  හ  මහන්න්න ඵළවළ. ඉතින් අපි අවනහ, 

කහ තුළින්ද ශ)ක ඹන්ශන් කිඹරහ.  හ ම්නතහට ඳසශේ අඳට 

කිේහ, අලු්න aircraft එකක් ල හභහනයශඹන් US Dollars 130 

million විතය ශනහ කිඹරහ. අඳට ශතොයතුරු රළබිරහ තිශඵනහ, 

ශ) හශේ අසථහර මනුශදනු කශ වළකි ශකො)ඳළනි තිශඵන 

ඵ. GE Engineering, එතශකොට leasing company   හශේ 

 හට දවස මණන් මන්ශන්. Aircraft මන්න ශකො)ඳළනිරට ඊට 

ඩහ ශරොකු යප්රහද වහ ප්රතිරහබ රළශඵනහ.   ශකො)ඳළනි එක් ලක 

හකචිඡහ කයරහ  හ ම්නතහ න) අඳට වළකිඹහ තිශඵනහ 

wholesale discount එශකන් ශකොටක් ල අඳට රඵහ මන්න. Direct 

discussions නළතු ශ)හ තුළින් මන්න කටයුතු කශහ න) මීට 

ළඩිඹ හුඟක් ල රහබඹට රඵහ මන්න පුළුන්කභ තිබුණහ. භභ 

ඕනෆකභ නිහ ශ) හශේ ශකො)ඳළනිරට කථහ කයරහ ශතොයතුරු 

රඵහ ම්නතහ. US Dollars 130 millionට නළතු 105ට, 110ට 

මන්න පුළුන් වළකිඹහ තිශඵනහ. දළන් ශ)හ තභයි 

විමණකහධිඳති,- 

Off balance sheet items should be verified, scrutinized 

and perused. These are matters on which corroborative 

evidence can be obtained. That is why I thought that it is 

my duty to state here today that they should not just be  

investigating and looking at the historical performance of 

an institution but also proactively look at what could 

happen and what did not happen through the process of 

management decision making. Management decision 

making is a very clear cut opportunity.  

The Hon. Dilan Perera, Minister of Foreign 

Employment Promotion and Welfare, is a clear cut 

example. He works off the normal course of activity. I 

saw the debate he had in the morning. His amiable and 

generous disposition got somewhat perturbed because of 

the pressure exerted from the Opposition but he is one 

person who tries to, at least, be innovative and not stick 

to the rules because by sticking to the rules, you can 

sometimes  be more corrupt than otherwise. So, I pay this 

tribute to him because of the experience I had. I 

addressed three or four matters and there were 

spontaneous responses. The efficacy and the economic 

viability in running  the Ministry will be left to others to 

discuss but I thought a tribute needs to be paid where it is 

due.  

Likewise, I urge the Hon. Ministers, instead of just 

raising your hands and being just by-standers in the 

Cabinet, to come out. As I said, we are the Government-

in-waiting. What happened in 2001? You all had ruined 

the economy and gave us a negative growth economy. It 

was we, the United National Party, that was able to 

resurrect the economy and push it to some level and even 

today, dividends are obtained because of the push that 

you got at that particular moment. So, ensure that these 
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are checked because after all, it is the  national economy 

that we are speaking of. This is not a blue colour economy 

or a green colour economy, it is the national economy that 

we are speaking of.  

Purchasing an aircraft is one area that I urge you all to 

pay attention to because it is not fun to buy Rolls Royce 

engines from one area and buy airbuses from another 

area.  Sometimes there is corruption when you do not go 

directly.  But, when you go directly, if you do not go to 

the correct people, there will be more corruption. If you 

go to a company like GE Engineering, which basically 

deals with aircraft, or to the  leasing company - I forget 

the name - they buy 10,000 to 20,000 and you can get a 

quicker delivery as well as a  bigger discount than going 

direct to a particular institution.  

ඊශඟට මි දශකෝ ිඹතනඹ මළන ඵරමු. "යජශ  සස හ 
මි දශකෝ හ දළමීශ) කුභන්ත්රණඹක් ල."  ක විමණකහධිඳති 
ශඳන්හ දී තිබුණු එකක් ල. එභ ිඹතනශ  ශවො බහඳතියශඹකු 
සිටින ඵ අඳට ශඳනුණහ. නමු්න අද මි දශකෝ ිඹතනඹ 
)පර්ණශඹන්භ මයහ මළනීශ) ත්න්නඹකට ඳ්න ශරහ 
තිශඵනහ. එඹ ඹථහ ත්න්නඹට ශමශනන්න පුළුන් විධිඹට ළඩ 
කටයුතු කයන්න අලයයි.  

ඊශඟට අධිශේගී භහර්ම මළන ඵරමු. අඳ ශ) මළන කථහ 

කයන්න අලය න්ශන් විමණකහධිඳතිශේ ශතොයතුරු තුළින් අඳට 

ශවළිදයවු වුණ කරුණු නිහයි. අශප් දකුණු අධිශේගී භහර්මඹ ඉදි 
කයන්න එක් ල්න ජහතික ඳක් ල යජඹ කහරශ  ශකෝටි 5,800ක් ල 

අනුභත වුණහ. වළඵළයි ශ්රී රගකහ නිදවස ඳක් ලඹ ඳහරන ඵරඹ 
ම්නතහට ඳසශේ   මුදර ශකෝටි 9,800ක් ල දක් ලහ ළඩි වුණහ. සිඹඹට 

සිඹඹකින් එඹ ළඩි වුශණ් සයි? නිලසල්ලද තිබුණු කරුණක් ල 
විමණකහධිඳති ශවළිදයේ කශහට ඊට ළඩිඹ මළඹුයට ගිහි දරහ ශ) 

)ඵන්ධශඹන් ශොඹහ ඵළලුශෝන ශ) කටයුතු විධිභ්න නහ, 

යටට්න හසිදහඹක ත්න්නඹක් ල සති නහ කිඹරහයි භහ ශ) 
අසථහශේදී භතක් ල කයන්ශන්. 

ඊශඟට කටුනහඹක අධිශේගී භහර්මඹ මළන ඵරමු. භට භතකයි 

1999 ර්ශ දී ශජඹයහ. ප්රනහන්දුපු දශ ද භළතිතුභහශමන්   
)ඵන්ධ සූ  අසථහශේදී එතුභහ කිේහ,   කිශරෝ මීටර් 24 ඉදි 

කයන්න ඹන )පර්ණ විඹදභ ශකෝටි 690ක් ල කිඹරහ. දළනට භහ 
වඹකට කලින් නිර්භර ශකොතරහර භළතිතුභහ ශ) 

ඳහර්ලිශ)න්තුශේදී ශවළිදයවු කයනහ එභ විඹදභ ශකෝටි 4,880ක් ල 

කිඹරහ. අට ගුණඹකින් විඹදභ ළඩි න්න න) දණඹ ශකොතය) 
ප්රභහණඹකින් ළඩි ශරහ තිශඵනහද?   හ තභයි විමණකහධිඳති 

ශොඹහ ඵරරහ කිඹන්න අලය. දළන් ඊට ළඩි ශදඹක් ල සිදු නහ. 
ශකොට්ටහශේ ඉන් කඩුශරට, කඩුශර ඉන් කඩතට, කඩත 

ඉන් ශකයරපිටිඹට ලශඹන් අදිඹය තුනකින් ශකොශම පිටත 
ටයවු) අධිශේගී භහර්මඹ වදනහ. ශ)ශක් ල විඹදභ හිතන්න ඵළරි 

ප්රභහණඹක් ල. ශභභ ශකොන්ත්රහ්නතු MCC කිඹන චීන 

ශකො)ඳළනිඹකට දීරහ තිශඵනහ. ශකොට්ටහශේ ඉන් කඩුශරට 
කිශරෝ මීටර් 12ට විඹදභ දයරහ තිශඵනහ ශකෝටි 2,800ක් ල. 

හිතන්න ඵළරි විඹදභක් ල. කඩුශර ඉන් කඩතට කිශරෝ මීටර් 

8.9යි.  ශක් ල විඹදභ ශකෝටි 4,480යි. ශ) ඳහය ද ය්නතයන්ලින් 
වදනහද කිඹන ප්රලසනඹ අද සති ශරහ තිශඵනහ. එතශකොට 

කඩත ඉන් ශකයරපිටිඹ දක් ලහ කිශරෝ මීටර් 8.5ට විඹදභ 
දයරහ තිශඵනහ ශකෝටි 6,780ක් ල. අපි ිණ්ඩුශන් අවනහ,  ශ) 

කහශේ  දලි්න එක් ලකද ශ දර) කයන්ශන් කිඹරහ? 

ඊශ  භහ අව ශමන හිටිඹහ ශරොකුඵණ්ඩහය තරුණ භන්ත්රීයඹහ 

ඉතහභ්න ඕනෆකමින් තභන්ශේ ිණ්ඩු ියක් ලහ කයමින් කථහ 

කයනහ. එතුභහ කිඹනහ, ශ) යශට් වළභ තම ලශ්නභ විඹද) 

කයන්ශන් ශ) යටට ිශඹෝජකඹන් ශමශනන්න කිඹරහ. ශ) 

කයන්ශන් යශට් ිශඹෝජනඹටද නළ්නන) ඹ) අඹශේ හක් ලකු 

ර්ධනඹ කිරීශ) ළඩ පිළිශශක් ලද කිඹන ප්රලසනඹ අඳට තිශඵනහ. 

  ප්රලසනඹ තභයි අපි විමණකහධිඳතිතුභහ තුළින් අවන්ශන්.  

ඊශඟට, භව ඵළගකු මළන ඵරමු. මීට අවුරුදු 9කට විතය කලින් 

භව ඵළගකු මළන විභර්ලනඹ කයන අසථහශේදී අජි්න නිහේ 

ක්ලයහ ද භළතිතුභහශමන් අපි සහුහ, දළන් තිශඵන සිඹලුභ මරය 

ිඹතන )ඵන්ධ අගම )පර්ණ, විසතය හර්තහ රඵහ ශමන 

තිශඵනහද, කරුණහකයරහ අපි   )ඵන්ධ දළනු්න කයන්න 

කිඹරහ. එතුභහ කිේහ, ඔේ කිඹරහ. එශවභ න) ප්රමුඛ් ඵළගකුශේ 

කඩහ ළටීභ සිදු න්න පුළුන්ද? ඵළවළ. එශවභ  තභයි   ශමෝ දඩන් 

කී ිඹතනඹ ළටුශණ්. ඳසු ගිඹ සුභහශන් "The Sunday Times" 

ඳ්නතශර් "Business Times" අතිශර්කශ  ශභශේ ඳශ  ව 

තිශඵනහ: "Now People‟s Leasing to rescue crisis-hit CIFL". 

CIFL ශභොකක් ලද? Picture එක දළ)භහ න) ජනහධිඳති, 

අමභළති, සභති ඔක් ලශකෝභ ඳහවිචි ම කයරහ භව ශරොකුට භහධයඹ 

තුළින්- 

 

නිමයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා 
(குளக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Now, please wind up. 

 

ගු රවි කුණානායක මශතා 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I will take only one more minute, Sir.  

අද භව ඵළගකුශේ කටයු්නත කයන්ශන් නළති නිහ නළත 

තළන්ඳ්නකරුන්ට ප්රලසනඹක් ල සති ශරහ තිශඵනහ. භව ඵළගකුශේ 

අධිඳති නිහේ ක්ලයහ දශේ ඕනෆකභ නිහ ශමෝ දඩන් කී 

ිඹතනශ  තළන්ඳ්නකරුන්ට ඔවුන්ශේ  දලි ශමන්ශන් 

නළතු    දලි ිණ්ඩුශේ ග්රවණඹට රක් ල කයරහ,    දලි ඳහවිචි ම 

කයමින් තභහශේභ ශවගචයිඹරහ ඳ්න කයරහ අද දණඹකට රක් ල 

කයරහ තිශඵනහ. ශ)හ තභයි විමණකහධිඳති ඵරන්න ඕනෆ 

කිඹන එක භහ නළත භතක් ල කයනහ.  

භට ශුබ හදි ශර කිඹන්න පුළුන් එකභ ශ්ධ තභයි, දළන් ශ) 

හශේ ශ්ධ ද කශහ සති. අශප් යශට් ජහතික ිර්ථිකඹ ියක් ලහ 

කයන්න තිශඵන අසථහ ශභඹ වුණ්න භහ ශ) අසථහශේදී භතක් ල 

කයනහ, අශප් භව ිණ්ඩුශේ විතයක් ල ශනොශයි ඳශහ්න බහ 

තුළිනු්න විනඹක් ල අනු ශ) යට ඉදිරිඹට ශමන ගිශ  නළ්නන) 

ිර්ථික අතින් කඩහ ළටිරහ තිශඵන යට ත්න ඉක් ලභනට කඩහ 

ළටිරහ යට ශමොඩ මන්නභ ඵළරි ත්න්නඹකට ඳ්න නහ කිඹරහ. 

 
[අ.බහ. 3.01] 

 

ගු ි ාන් මඳමර්රා මශතා (විමද් රැිරයා ප්රලර්ධන ශා 

සුබ වාධන අමාතයුරමා) 
(நளண்புநழகு டிளன் தசபபள - தயழளட்டு சயகயளய்ப்பு 

ஊக்குயழப்பு, சளம்புகக அகநச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, යසථහනුකර 

ඳහර්ලිශ)න්තුට හිමි ඵරතර ඹටශ්න මරු විමණකහධිඳතිතුභහශේ 

ළටුඳ නිර්ණඹ කිරීභ පිළිඵ ශඹෝජනහ හකචිඡහට මන්න ශ) 

ශරහශේ භහ හිතන්ශන් අපි කහයණහ  කීඳඹක් ල හකචිඡහට ඵඳුන් 

කශ යුතු ඵයි. 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

විමණකහධිඳතිතුභහ අඳරිමිත ශේඹක් ල කයනහ. ශඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ කහයක බහශේ,   හශේභ යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක 

බහශේ හභහජිකඹන්  වළටිඹට ඳක් ල, විඳක් ල ශේදඹකින් ශතොය 

අඳ සිඹලු ශදනහභ දළනු්න කයමින්, ශ) යශට් යහජය අගලශ ්න, 

අර්ධ යහජය අගලශ ්න ගිණු) කටයුතු ව මුද ද කටයුතු පිළිඵ 

ජනතහ ශනුශන් අශප් අධහනඹ ශඹොමු කයනහ. ශඳොදු 

යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේ හිටපු හභහජිකශඹකු වළටිඹට්න, 

යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක බහශේ ර්තභහන හභහජිකශඹකු 

වළටිඹට්න,  විමණකහධිඳතිතුභහ ව එතුභහශේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

ශ) කයන්නහ වූ ශභශවඹ ඉතහභ ඉවළින් අමඹ කයන ව 

වළභදහභ්න එඹ  අමඹ කශ යුතු ඵ  කිඹන ශකශනක් ල භභ.   

යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ මණකහධිකහරියශඹක් ල ව 

ශ්ධලඳහරනඥශඹක් ල නිහශදෝ  අලය විශටකදී භව ඵළගකුශේ 

ගඛ්යහ ශ දඛ්න අයශමන ිණ්ඩුට ඳවය මවන්න්න, අලය 

විශටකදී   ගඛ්යහ ශ දඛ්නභ අයශමන   ගඛ්යහ ශ දඛ්න 

පිළිමන්න ඕනෆ නළවළ කිඹන තර්කඹ ශමොඩ නඟන්න්න එතුභහට 

ශවො වළකිඹහක් ල තිශඵනහ.   )ඵන්ධශඹන් එතුභහට භනහ 

දක් ලකභක් ල තිශඵනහ. එතුභහ මණකහධිකහරියශඹක් ල නිහ  

balance sheet එක balance කය මන්න දන්නහ. එතුභහ කිඹපු 

කහයණහරට භභ සිඹඹට සිඹඹක් ල එකඟ ශනොවුණ්න,  

ඳහර්ලිශ)න්තු තුශ මශ) ප්රහශ්ධශීඹ බහශේ ප්රලසන අවරහ රහබ 

ජනප්රිඹබහඹට ඳ්න ශන්න උ්නහව කයන භවය අඹට ඩහ  

ශඳොදුශේ ජහතික ලශඹන් භවය ප්රලසන පිළිඵ එතුභහ ළයදි 

කරුණු භත වුණ්න කථහ කයන ශකශනක් ල ඵ භහ කිඹන්නට ඕනෆ. 

එතුභහ ප්රහශ්ධශීඹ බහශේදී අවන්න ඕනෆ ප්රලසනඹ ඳහර්ලිශ)න්තුශේදී 

අවන්ශන් නළවළ.   )ඵන්ධශඹන් භභ එතුභහ අමඹ කයනහ. 

භවය අඹ ජහතික භට්ටශ) නහඹකඹන් ශන්න හිතහ ශමන 

හිටිඹහට මශ) ප්රහශ්ධශීඹ බහශේ ප්රලසන තභයි අවන්ශන්.  හ 

ඳහර්ලිශ)න්තුශේ කථහ කයන  හ ශනොශයි.   පිළිඵ එතුභහට 

භනහ ළටහීභක් ල තිශඵනහ. ඳහට කණ්ණහඩිඹ මරරහ 

අභහතයහගලඹක භවන්සි ශරහ ළඩ කයන අපි හශේ සභතිරුන් 

)ඵන්ධශඹන් ඹ) ිකහයඹක ප්රහදඹක් ල ඳශ කිරීභට කටයුතු 

කිරීභ මළන භභ එතුභහට සතුතින්ත ශනහ. ශභොකද, ශකොචිචය 

ශවො කශ්න භවය උදවිඹ  ක දිවහ ඵරන්ශන් ළයදි ඳහට 

කණ්ණහඩිඹක් ල දහරහයි.  

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, භභ ත කහයණහක් ල භතු 

කයන්න කළභළතියි. යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ්න ශ) පිළිඵ 

එතුභහශේ කථහශේ අහනශ දී භතු කශහ. විමණකහධිඳතිතුභහ  

ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහට, යජශ  ගිණු) පිළිඵ 

කහයක බහට ශ) ශේහ කටයුතු කයන්ශන් තභ්න ශ) ඹ ද 

ඳළන ගිඹ මුද ද ශයගුරහසි, ිඹතන ශයගුරහසි ශ)ඹ උඩ 

තිඹහශමනයි. අපි දළන් අවුරුදු කීඹක් ල ශ) ශයගුරහසි භත කටයුතු 

කයනහද? ශකෝප් කමිටුශේ ර්තභහන බහඳති මරු ඩිේ 

ගුණශේකය භළතිතුභහ, යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක බහශේ 

ර්තභහන  බහඳති මරු ය්න අමුණුමභ භළතිතුභහ, ශ) කමිටුර 

හිටපු බහඳතිතුභන්රහ, ශ) සිඹලු ශදනහභ ඳක් ල, විඳක් ල 

ශේදශඹන් ශතොය ඳහර්ලිශ)න්තු භන්ත්රීතුභන්රහ වවු ද කයශමන 

විමණකහධිඳතිතුභහශේ   ශොඹහ මළනී) භත අඩු ළඩි ලශඹන් 

විලහර ශභශවඹක් ල  කශහ. වළඵළයි විමණකහධිඳතිතුභහට ශ) සිඹලු 

ශ්ධ ද කයන්න ශරහ තිශඵන්ශන් ඹ ද ඳළන ගිඹ මුද ද ශයගුරහසි, 

ඹ ද ඳළන ගිඹ ිඹතන ශයගුරහසි මලික කයශමනයි; ඳදන) 

කයශමනයි.  

අද ශරෝකඹ ශකොචිචය ඉසයවට මභන් කයරහ තිශඵනහද? 

ශ) මුද ද ශයගුරහසි, ිඹතන ශයගුරහසි අවුරුදු 25ක් ල 30ක් ල ඳයණ 

 හයි. යශට් ිර්ථිකඹ පිළිඵ භතඹ, ශරෝකශ  ිර්ථිකඹ 

පිළිඵ භතඹ ශනස ශරහ තිශඵන යුමඹක තදුයට්න ශ) 

ිඹතන ශයගුරහසි, ශ) මුද ද ශයගුරහසි භතභ විමණකහධිඳතිතුභහ 

කටයුතු කශ යුතුයි කිඹන තළනට අපි ඹනහ න) මරු නිශඹෝජය 

කහයක බහඳතිතුභනි,  කභ ශ) යශට් ිර්ථිකඹට එක ඳළ්නතකින් 

ඵහධහක් ල ශන්න පුළුන්. විමණකහධිඳතිතුභහ පිළිඵ හකචිඡහ 

න ශ) අසථහ,  ශ) ඹ ද ඳළන ගිඹ මුද ද ශයගුරහසි ව 

ිඹතන ශයගුරහසි පිළිඵ නළත හිතහ භතහ අද යුමඹට, අද 

ශරෝකඹට, අද යටට මළශශඳන විධිඹට ශ) ශයගුරහසි ගශලෝධනඹ 

කය මළනීභට ශ) ඳහර්ලිශ)න්තුශේ ඳක් ල විඳක් ල ශේදඹකින් 

ශතොය හකචිඡහකට මුර පුයන්න ශවොභ අසථහ කිඹරහ භභ 

හිතනහ. 

මරු ඩිේ ගුණශේකය සභතිතුභහ භශේ ශ්ධලඳහරන ජීවිතශ භ 

ශඵොශවොභ මරු ශකොට රකන භශේ ගුරු පිශඹක් ල හශේ 

ශකශනක් ල. එතුභහශේ කථහ අවරහ ඉශමන මන්න තිශඵන ශ්ධ ද 

ශඵොශවෝභයි. ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේ බහඳතියඹහ 

වළටිඹට ශ) කහරඹ තුශදී එතුභහ කයපු ශේඹ අයශමන ඵළලුහභ 

අඳට ශඳනුණහ,  දළනට තිශඵන ඹ ද ඳළන ගිඹ නීති භත ශමනහපු 

කහයණහ අයශමන එතුභහ ශ) ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේ 

කදහ්න හකචිඡහට, ඳරීක් ලණඹට ඵඳුන් කයන්න ඵළරි ශචිච 

ිඹතන මණනහක් ල ශමනළ දරහ, ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක 

බහ උඳ කමිටුරට කඩරහ ඉතහභ ශවොඳින්   කහයණහ කටයුතු 

කයශමන ගිඹ ඵ.  

යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක බහශේ හභහජිකඹන් වළටිඹට 

අපි දන්නහ, භවය ශරහට භවය යහජය ිඹතන මළන අඳට 

ස්නතටභ තුටු ශන්න පුළුන් ඵ. විශලේශඹන් දිසත්රික් ල 

ශ දක) කහර්ඹහර )ඵන්ධශඹන් අඳ යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක 

බහශේ කටයුතු කයන ශකොට භභ    ඵ දුටුහ. මරු නි ශඹෝජය 

කහයක බහඳතිතුභනි, ශඵොශවෝ දිසත්රික් ල ශ දක) කහර්ඹහර -

ඔක් ලශකෝභ ශනොශයි. ශඵොශවෝ  හ- විමණකහධිඳතිතුභහශේ 

විභර්ලනඹට රක් ල ශරහ යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක බහශේ 

හකචිඡහට ිහභ  අඳට ඔවුන්ශමන් ප්රලසන කයන්නට ශ්ධ ද 

ඳහ තිබුශණ් නළවළ.   භට්ටභට   දිසත්රික් ල ශ දක) කහර්ඹහර ඳ්න 

ශරහ තිශඵනහ.   දිසත්රික් ල ශ දක) කහර්ඹහර අතරින් ඵදු දර 

දිසත්රික් ල ශ දක) කහර්ඹහරශ  විමණන කටයුතු ඉතහභ ශවො 

භට්ටභක තිබුණු ඵ භට ශඳනුණහ,   ිඹතනඹ )ඵන්ධශඹන් 

ඳරීක් ලණ කටයුතු කයපු ශරහශේ. භභ   මළන ශඵශවවින් තුටු 

ශනහ. ඵදු දර දිසත්රික් ල ශ දක) කහර්ඹහරඹ විතයක් ල ශනොශයි, 

ශඵොශවෝ දිසත්රික් ල ශ දක) කහර්ඹහරර ත්න්නඹ  කයි. භභ දුටුහ 

කදහ්න නළති විධිඹට, විමණකහධිඳතිතුභහශේ විභසු)රට 

නිළරැදි පිළිතුරු ශදමින්, මුද ද ව මරය ශයගුරහසි නිළරැදි 

ියක් ලහ කය මනිමින් ඉතහභ නිළරැදි ක්රිඹහ කයපු ිකහයඹ. භහ 

එශේ කීශේ ශ)කයි. හභහනයශඹන් යහජය අගලඹ, යහජය 

ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ දළඩි ඳවයක් ල භහජශ  භවය අගලලින් 

එ දර න යුමඹක යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක බහශේ 

හභහජිකඹකු වළටිඹට භහ දුටු ශ්ධ තභයි, ශඵොශවෝ දිසත්රික් ල ශ දක) 

කහර්ඹහර ඉතහ නිළරැදි මුද ද ශයගුරහසි ව ිඹතන ශයගුරහසි 

ියක් ලහ කය මනිමින් භනහ මරය ඳහරනඹකින් යුතු කටයුතු කය 

සති ඵ.   ම විමණකහධිඳතිතුභහශේ හර්තහ දිවහ ඵළලුහභ 

වුණ්න අඳට ශඳශනන්න තිබුණහ.   අනු, යහජය අගලශ ්න ඹ) 

ප්රමතිඹක් ල, ඹ) මරය විනඹක් ල හිත කටයුතු කිරීභක් ල අඳට 

දකින්න රළශඵනහ. එඹ භවය ිඹතනර අඩු ළඩි ලශඹනුයි 

දකින්න රළශඵන්ශන්. එඹ නිළරැදි ඉසයවට ශමන ඹෆභට අඳ 

විමණකහධිඳතිතුභහශේ වසතඹ ලක් ලතිභ්න කශ යුතු න්ශන්   

කහර්ඹඹ කිරීභ වහ දළනට තිශඵන ඹ ද ඳළන ගිඹ මරය ශයගුරහසි 

ව ිඹතන ශයගුරහසි   විධිඹටභ තඵහ ශමන ශනොශයි.  

  නිහ මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, අද ශ) 

හකචිඡහ   )ඵන්ධශඹන් කථහ කිරීභ වහ ශඹොදහ මළනීභ ඩහ 
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ශඹෝමය ශේවි කිඹරහ භභ හිතනහ. අඳට ශඹෝමය විධිඹට 

කහයණඹක් ල අයශමන විරු්ධධ ඳක් ලඹට ඳවය එ දර කයනහට්න 

ඩහ, විරු්ධධ ඳක් ලඹට ශඹෝමය විධිඹට කහයණඹක් ල අයශමන 

ිණ්ඩු ඳක් ලඹට ඳවය එ දර කයනහට්න ඩහ විමණකහධිඳතිතුභහ 

ශ) කය ශමන ඹන්නහ වූ භවහ දුසකය කහර්ඹඹ වහ කහීයන 

ලශඹන් අද යුමඹට  අලය න ඳරිදි මුද ද ශයගුරහසි ව 

ිඹතන ශයගුරහසි ගශලෝධනඹ කිරීභ මළන, ශයගුරහසි අලුතින් 

ශමශනන්න තිශඵනහ න)  හ මළන, අයින් කයන්න ඕනෆ  හ 

තිශඵනහ න)  හ මළන හකචිඡහ කයනහ න) ශවොයි. භවය 

 හ අයින් කයන්නභ ඕනෆ.  හ යශට් ිර්ථිකඹට ඵහධහක් ල. යශට් 

භවය ක්රිඹහන් වහ  හ විලහර ඵහධහක් ල ශරහ තිශඵනහ. 

භවය ශරහට, භවය නිරධහරින්ට භවය තීන්දු මළනීශ)දී  හ 

ඵහධහක් ල ශරහ තිශඵනහ.  හ එදහ යුමඹට ශවොයි. අද යුමඹට 

 හ ඔබින්ශන් නළවළ.   නිහ යටට ඔබින විධිඹට   ශයගුරහසි 

ගශලෝධනඹ කිරීභ කිඹන කහයණඹ අඳ ශද ශමො දරන්ශේභ 

හකචිඡහට බහජනඹ  වභට අද ශවොභ දිනඹක් ල කිඹරහයි භහ 

හිතන්ශන්.  

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, විමණකහධිඳතිතුභහශේ 

කහර්ඹඹ පිළිඵ ඳහර්ලිශ)න්තුශේදී අඳ කථහ කයන ශරහශේ භහ 

ත්න කහයණඹක් ල භතු කයන්න ඕනෆ. ශ) කහයක බහර කටයුතු 
කයන ශකොට අශප්  භන්ත්රීරුන් පුරු්ධදක් ල වළටිඹට කයන්ශන් 

ශභොකක් ලද? ශ) )ඵන්ධශඹන් භහ විරු්ධධ ඳක් ලඹට සඟි දර දිගු 
කයන ශකොට භට්න සඟිලි තුනක් ල දිගු ශනහ. භහ විරු්ධධ 

ඳක් ලශ  හිටපු කහරශ ්න ශ) ළශේභ කයන්න සති.  විමණන 

විභසුභ ඳහවිචි ම කයරහ අදහශ අභහතයහගලඹට ඳවය මවනහ. 
විමණන විභසුභ අයශමන ඳවය මළීමභ ළරැදියි. විමණන විභසුභට 

උ්නතයඹක් ල දුන්නහට ඳසශේ   උ්නතයඹ විමණකහධිඳතිතුභහ 
පිළිම්නතහද, නළ්ධද කිඹන කහයණඹ භත තභයි   විමණන විභසුභ 

පිළිඵ කථහ කයන්න පුළුන් න්ශන්. දළන් ශන්ශන් එශවභ 
ශනොශයි. දළන් ශන්ශන්, විමණන විභසුශ) තිශඵන කරුණු 

අයශමන  හ ගචහ, ශවොයක) කිඹරහ කිඹන එකයි. අද උශ්ධ 

රුශේ්න එශවභ ශදඹක් ල වුණහ. එශවභ කයන්න ශවො නළවළ. 
විමණකහධිඳතිතුභහ විභසුභක් ල කයනහ.   විභසුභට පිළිතුරු 

ශදනහ අදහශ ිඹතනඹ ශවෝ අභහතයහගලඹ. එඹ 
විමණකහධිඳතිතුභහ පිළිමන්නහද, යහජය ිඹතනඹක් ල න) යජශ  

ගිණු) පිළිඵ කහයක බහ එඹ පිළිමන්නහද, අර්ධ යහජය 
ිඹතනඹක් ල න) ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ එඹ 

පිළිමන්නහද කිඹන කහයණඹ භත තභයි එඹ ගචහක් ලද දණඹක් ලද 

කිඹරහ ශවළිදයවු න්ශන්. දළන් භවය අසථහර ශන්ශන්, 
විමණන විභසුභ එශවභ පිටින් අයශමන පු්න ඳතක ඳශ කයන 

එකයි. එශවභ නළ්නන), විමණන විභසුභ අයශමන සවි දරහ, 
"ශ)ක ගචහක් ල" කිඹරහ ශඳන්න එකයි.  ක   තය) ශඹෝමය 

ක්රභඹක් ල ශනොශයි. එශවභ වුණහභ සි්ධධ න්ශන් ශභොකක් ලද? 
එශවභ වුණහභ සි්ධධ න්ශන් විමණකහධිඳතිතුභහ ව 

විමණකහධිඳතිතුභහශේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ අවධර්ඹඹට ඳ්න න 

එකයි.   අඹ   ප්රලසනඹ අවන්ශන්   අඹට ශොඹහ මන්න ඵළරි වූ 
කහයණඹක් ල පිළිඵ උ්නතයඹක් ල ඵරහශඳොශයෝනතුශන්. 

උ්නතයඹක් ල ඵරහශඳොශයෝනතුශන් ප්රලසනඹ අවන ශකොට උ්නතයඹ 
ශදන්න ශඳයභ, එශවභ නළ්නන) උ්නතයඹ වරිද, ළරැදිද, 

හධහයණද  කිඹරහ කිඹන්න ශඳයභ   කහයණඹ ගචහක් ල, 
ශොයකභක් ල වළටිඹට අර්ථ දක් ලන්න ගිශඹෝන අඳ කයන්ශන් 

විමණකහධිඳතිතුභහට උදවු කිරීභක් ල ශනොශයි; 

විමණකහධිඳතිතුභහශේ කහර්ඹ බහයඹට ඵර්න ඵහධහක් ල එ දර 
කිරීභක් ල.   

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, විමණකහධිඳතිතුභහ මළන 

කථහ කයන ශකොට ඳක් ල විඳක් ල ශේදශඹන් ශතොය අපි කිඹනහ 

ශන් එතුභහශේ කහර්ඹ බහයඹ ශවොයි කිඹරහ; එතුභහ කයන   ළඩ 

කටයු්නත අපි ශඵොශවොභ අමඹ කයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. එශවභ 

කිඹනහ න) අපි ඳහට කණ්ණහඩි මරහ තභයි කහයණහ කටයුතු 

පිළිඵ හකචිඡහ කයන්න්න ඕනෆ.  

යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ කිේහ, ශජඹයහ. 

ප්රනහන්දුපු දශ ද හිටපු සභතිතුභහ කටුනහඹක අධිශේගී භහර්මඹ 

වදන්න 1999 දී සසතශ)න්තු කශ මුදර හශේ අට ගුණඹක 

මුදරක් ල 2013 දී ළඹ කයනහඹ කිඹරහ. ඉතින් දළන් අවුරුදු කීඹක් ල 

මත ශරහ තිශඵනහද? 1999 සිට 2013 දක් ලහ අවුරුදු 14ක් ල මත 

ශරහ තිශඵනහ. කටුනහඹක අධිශේගී භහර්මඹ වහ 1999 දී 

සසතශ)න්තු කශ මුදරටභ අවුරුදු 14කට ඳසශේ 2013 දී කයන්න 

පුළුන් කිඹන එක )ඵන්ධශඹන් විභීමභක් ල 

විමණකහධිඳතිතුභහශමන් අඳට ඵරහශඳොශයෝනතු න්න පුළුන්ද, 

එතුභහට ශකොඳභණ ඵරතර දුන්න්න? ඵළවළ. 1999 දී සසතශ)න්තු 

කශ මුදර 2014න ශකොට කහර කහනු වළටිඹට ම්නත්න 

අනිහර්ඹශඹන්භ ළඩි න්නට ඕනෆ. එභ නිහ 1999 දී 

සසතශ)න්තු කශ මුදර 2013 දී  අට ගුණඹකින් ළඩි  වභ දණඹ, 

ගචහ නිහ සිදු වුණහඹ කිඹහ අර්ථ නිරඳණඹ කයන්න පුළුන්ද? 

අවුරුදු 14කට -දස 365  හ 14කට- ඳසශේයි ශභභ 

සසතශ)න්තු අට ගුණඹකින් ළඩි ශරහ තිශඵන්ශන් කිඹන 

කහයණඹ )පර්ණශඹන්භ අභතක කයරහ තිශඵනහ. එශවභ 

කයන්න පුළුන්ද? ඵළවළ. එශවභ කයන්න ඵළවළ.  

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, එළනි අසථහරදී අපි 

ශ) ප්රලසනඹ දිවහ නිළරැදි ඵරහ, ඹ) කිසි දණඹක් ල, ගචහක් ල 

තිශඵනහ න), එභ සසතශ)න්තු තුශ ඹ) කිසි අධිතක් ලශේරුක් ල 

තිශඵනහ න)   පිළිඵ කථහ කයන එක නිළරැදියි. නමු්න 1999 

සිට 2003 දක් ලහ අවුරුදු 14ක කහර ීමභහ එශවභපිටින්භ අභතක 

කයරහ, 1999 දී සසතශ)න්තු කශ මුදර ශභඳභණයි, 2013 දී එභ 

මුදර අට ගුණඹකින් ළඩි වුශණ් දණඹ, ගචහ නිහඹ, එභ මුදර 

හක් ලකුට ගිඹහ ශන්න පුළුන් කිඹරහ කිඹන එක ළරැදියි. 

වරිඹට අය අවුරුදු 14 එශවභපිටින්භ ශරොප් වුණහ හශමයි; 

එශවභපිටින්භ චුත වුණහ හශමයි; එශවභපිටින්භ නළති වුණහ 

හශමයි; එශවභපිටින්භ අතුරුදවන් වුණහ හශමයි. එශවභ වුශණ් 

නළවළ. එභ නිහ 1999 සිට 2013 දක් ලහ කහරඹ තුශදී එක් ල්න 

ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ වළටිඹට අපි්න, ඊට ශඳය ශඳොදුජන 

එක් ල්න ශඳයමුණ වළටිඹට අපි්න,   අතය භළද අවුරුදු ශදකවභහයක 

කහරඹක් ල එක් ල්න ජහතික ඳක් ලඹ්න ශ) යට ඳහරනඹ කශහ. එශවභ 

න) 2001 දී, 2002 දී, 2003 දී, 2004 දී එක් ල්න ජහතික ඳක් ල 

ිණ්ඩු ශභඹ තක් ලශේරු කශ්න 1999 දී තක් ලශේකරු කශ   

මුදරට කයන්න ඵළවළ. ශභොකද, කහර කහනු අනු මිර මණන් 

ළඩි නහ.  ක තභයි තය කථහන්දයඹ. අඩු තයශ) 

විමණකහධිඳතිතුභහශේ ළටුඳ )ඵන්ධශඹන් කථහ කයන ශ) 

ශරහශේදී්න අපි උ්නහව කයන්නට ඕනෆ, ඳහට කණ්ණහඩි මරහ 

ශ) දිවහ නිළරැදි, භධයසථ ඵරන්න. ශභොකද, 

විමණකහධිඳතිතුභහ වළභ තිසශේභ ශ) දිවහ ඵරන්ශන් භධයසථයි. 

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ඊශඟට ිර්ථිකඹ 

ඳළ්නශතන් කථහ කයනහ න), දළන් ිර්ථිකඹ කඩහ ළටිරහඹ කිඹහ 

විරු්ධධ ඳක් ලශඹන් භවහ ශරොකු ඳ)ශඳෝරිඹක් ල මවන්න උ්නහව 

කයනහ. වළඵළයි ඳසු ගිඹ අවුරුදු වශ , අවුරුදු වශ්න ිර්ථික 

ර්ධන ශේමශ  හභහනය ම්නශතෝන සිඹඹට 7ක් ල ඳභණ නහ. 

දළන් භහ ශභශවභ කිේහභ මරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ්න, 

භට ඳසු කථහ කයන්න රහිරහිශ  ූ දහන) න මරු ඉයහන් 

වික්රභය්නන භන්ත්රීතුභහ්න කිඹයි, ශ්රී රගකහ භව ඵළගකුශේ 

අධිඳතිතුභහශේ ගඛ්යහ ශ දඛ්න පිළිමන්ශන් ශකොශවොභද කිඹරහ.  

ශ්රී රගකහ භව ඵළගකුශේ අධිඳතිතුභහ රගකහට වඳුන්හ ශදන්ශන් 

කවුද? ශ්රී රගකහ භව ඵළගකුශේ අධිඳතිතුභහ ශ්ධලඳහරනීකයණඹ 

ශරහ තිශඵනහඹ කිඹනහ. ශ්රී රගකහ භව ඵළගකුශේ අධිඳතිතුභහ 

මුලින්භ ශ්ධලඳහරනඹට එන්ශන් අශප් ඳක් ලශඹන් ශනොශයි. 

එතුභහ කදහ්න අශප් ඳක් ලශඹන් ඡන්දඹ ඉ දලුශේ නළවළ.            

ශ්රී රගකහ භව ඵළගකුශේ අධිඳතිතුභහ කදහ්න ශ්රී රගකහ නිදවස 

ඳක් ලශඹන්, එක් ල්න ජනතහ නිදවස න්ධහනශඹන් ඡන්දඹ 

ඉ දලුශේ නළවළ. අජි්න නිහේ ක්ලයහ ද භව්නභඹහ මුලින්භ ඡන්දඹ 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

ඉ දලුශේ එක් ල්න ජහතික ඳක් ලශඹන් ඵසනහහිය ඳශහ්න බහටයි. 

භහ හිතන වළටිඹට එතශකොට ඉයහන් වික්රභය්නන භන්ත්රීතුභහ්න 

අනිහර්ඹශඹන්භ - sure එකට - එතුභහට භනහඳඹක් ල ශදන්න සති, 

දළන් ශනොකිේහට. යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ්න එතුභහට 

භනහඳඹක් ල ශදන්නට සති. ශභොකද, නිහේ ක්ලයහ ද කිඹන 

චරිතඹට ිර්ථිකඹ පිළිඵ දළනුභක් ල තිශඵනහ; මණකහධිකයණඹ 

පිළිඵ දළනුභක් ල තිශඵනහ. එළනි චරිතඹක් ල ඳශහ්න බහ 

භළතියණඹට තයම කිරීභ භ, ඳක් ල විඳක් ල ශේදඹකින් ශතොය 

භනහඳඹක් ල දිඹ යුතු ශවේතුක් ල නහ. එශවභ ශකශනක් ල 

ශරශවසිශඹන් ශ්ධලඳහරනඹට එන්ශන් නළවළ. එතුභහ එක් ල්න 

ජහතික ඳක් ලශඹන් ශ්ධලඳහරනඹට එනහ. එතශකොට එතුභහ 

ශවොයි. එතුභහ tip-top; එතුභහ තය) ශකශනක් ල නළවළ.  

වළඵළයි ඊට ඳසශේ එතුභහ ශ්ධලඳහරනශඹන් ඉ්න ශරහ, 

ඳක් ල ශ්ධලඳහරනශඹන් ඉ්න ශරහ, ඡන්ද ශ්ධලඳහරනශඹන් ඉ්න 

ශරහ එතුභහශේ දළනුශභන්, එතුභහට රළබී තිශඵන අ්න දළකී) 

)බහ යශඹන් ශභශවඹක් ල කයන්නට භහින්ද යහජඳක් ල භළතිතුභහශේ 

යජඹ්න එක් ලක කටයුතු කයනහ.   වයවහ එතුභහ ශ්රී රගකහ භව 

ඵළගකුශේ අධිඳති ධුයඹට ඳ්න නහ. එතශකොට එක් ල්න ජහතික 

ඳක් ලශඹන් ඳශහ්න බහ භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට කටයුතු කිරීශ)දී 

ඉතහභ ශවො නිහේ ක්ලයහ ද භවතහ, එතුභහට තිශඵන දළනු) 

)බහයඹ්න එක් ලක අද ශ්රී රගකහ භව ඵළගකුශේ අධිඳති වළටිඹට 

කටයුතු කයන ශකොට කිඹනහ, එතුභහ කිඹන්ශන් ළරැදි 

කථහන්දයඹක් ලඹ කිඹරහ. වළඵළයි නිහේ ක්ලයහ ද දිවහ ඵරන්න 

ඕනෆ, නිහේ ක්ලයහ ද විධිඹට ශනොශයි. එතුභහ දිවහ ඵරන්න 

ඕනෆ, එක් ල්න ජහතික ඳක් ලශ  ඉරහ ඳක් ලඹ දභරහ ගිඹ ශකනකු 

වළටිඹට ශනොශයි. එතුභහ දිවහ ඵරන්නට ඕනෆ, නිහේ ක්ලයහ ද 

කිඹන චරිතඹ ශ්රී රගකහ භව ඵළගකුශේ අධිඳතිකභට සුදුසුද කිඹරහයි. 

සුදුසුයි. අලය කයන සුදුසුක) එතුභහට තිබුණහද? තිබුණහ. ශ්රී රගකහ 

භව ඵළගකුශේ අධිඳති ධුයශ  හිටපු භවය අඹ්න එක් ලක ඵරන 

ශකොට -  වළභ ශකනහටභ සුදුසුක) තිබුණහ- ශභතුභහට   අඹට්න 

ඩහ සුදුසුක) තිබුණහ.  

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, කවුරු ශවෝ සඟි දර දික් ල 

කයරහ එතුභහට කිඹනහ න) එතුභහ ශ්ධලඳහරනඹ කයනහ 

කිඹරහ, එතුභහ කද්න ඳක් ල ශ්ධලඳහරනඹ කශශේ ශ්රී රගකහ නිදවස 

ඳක් ලඹට ශනොශයි. එතුභහ ඳක් ල ශ්ධලඳහරනඹට ඡන්දඹ ඉ දලුහ 

න) වළභ දහභ ඉ දලුශේ එක් ල්න ජහතික ඳක් ලශඹන්. එශවභ න) 

අඳට තභයි කිඹන්න පුළුන් න්ශන්, එක් ල්න ජහතික ඳක් ලශ   

ශ්ධලඳහරනඹ කයපු ඳශහ්න බහ භන්ත්රීයශඹක් ල තභයි භව 

ඵළගකුශේ අධිඳති වුශණ් කිඹරහ.   නිහ නිහේ ක්ලයහ ද කිඹන 

පු්ධමරඹහ එක් ල්න ජහතික ඳක් ලශ  ඉරහ ිණ්ඩු ඳළ්නතට 

ඳළමිණීභ )ඵන්ධශඹන් භතු ශරහ තිශඵන ඳටු ශ්ධලඳහරනඹ තුශ 

ඉ ශමන භව ඵළගකු  හර්තහශේ තිශඵන සිඹලු ගඛ්යහ ශ දඛ්න 

ශඵොරුයි කිඹරහ  හ ඳළ්නතකට විසි කයරහ දභන්න ඕනෆයි කිඹන 

කහයණඹ කිඹන්න ඵළවළ. එශවභ කිඹන ශකොට ශභොකද, අපි 

කයන්ශන්? එශවභ කිඹන ශකොටභ අඳට අභතක ශනහ, අපි ශ) 

කයන්ශන් ශ්රී රගකහ භව ඵළගකුශේ හර්තහට මවන එකයි කිඹන 

එක. එක් ල්න ජනතහ නිදවස න්ධහනශ  භව ඵළගකු හර්තහට්න, 

භහින්ද යහජඳක් ල ජනහධිඳතිතුභහශේ භව ඵළගකු හර්තහට්න 

ශනොශයි, ශ්රී රගකහ කිඹන ිශප් ිදයණීඹ භවු බිශ) භව 

ඵළගකුශේ හර්තහටයි ශ) මවන්ශන්. භභ දළකරහ තිශඵනහ, 

රඳහහිනි විහදරදී අජි්න පී. ශඳශර්යහ මරු භන්ත්රීතුභහ ඔඹ භව 

ඵළගකු හර්තහභ අයශමන  ශක් ල  ගඛ්යහ ශ දඛ්න ඳහවිචි ම කයරහ 

ඹ) ඹ) කහයණහ භතු කයන අන්දභ. භභ දළකරහ තිශඵනහ,   

හර්තහභ අයශමන ඉයහන් වික්රභය්නන මරු භන්ත්රීතුභහ ඹ) ඹ) 

කහයණහ භතු  කයන අන්දභ. වළඵළයි,  ශක් ල තිශඵන ඳසු ගිඹ අවුරුදු 

වශ භ ිර්ථික ර්ධන ශේමඹ අයශමන  ඵරරහ, හභහනය 

ිර්ථික ර්ධන ශේමඹ සිඹඹට 7යි න), "සිඹඹට 7යි කිඹන්ශන් 

ශරොකු මණනක් ල,   නිහ ශ)කට ඳවය මවන්න ඕනෆ" කිඹරහ   

කහයණහ පිළිමන්ශන් නළවළ.  ක පිළිමන්ශන් නළවළ, වළඵළයි ඊට 

ඳසු ඊශඟ පිටුශේ තිශඵන කහයණහක් ල පිළිමන්නහ. එශවභ 

තභහට හසි  හ අයශමන, අහසි  හ ප්රතික් ලශේඳ කයරහ, භව 

ඵළගකු හර්තහක් ල පිළිමළනීභට ශවෝ පිළිශනොමළනීභට ඵළවළ. භව 

ඵළගකු හර්තහ කිඹන්ශන් ශ්රී රගකහ භව ඵළගකු හර්තහ.  කට 

ඳවය මවනහ කිඹන්ශන්,  ශක් ල තිශඵන ගඛ්යහ ශ දඛ්න 

පිළිමන්න ඵළවළයි කිඹරහ කිඹන්ශන්, අශප් භව ඵළගකුශේ හර්තහ 

පිළිමන්න ඵළවළයි කිඹන එකයි.  

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, යවි කරුණහනහඹක 

භන්ත්රීතුභහ කිේහ ශන් එක් ල්න ජහතික ඳක් ලඹ කිඹන්ශන් “the 

Government-in-waiting“ කිඹරහ.    කිඹන්ශන් එක් ල්න ජහතික 

ඳක් ලඹ කිඹරහ කිඹන්ශන්, ඊශඟට ිණ්ඩු මන්න ඉන්න අඹ 

කිඹන එකයි. ඊශඟට ිණ්ඩු මන්න ඉන්න අඹ දළන් කිඹනහ 

න) "භව ඵළගකු හර්තහ කුණු ඵක් ලකිඹට දභන්න ඕනෆ, පිළිමන්න 

ඵළවළ" යි කිඹරහ   කිඹන්ශන්   අඹ ිණ්ඩු මන්න සුදුසුයි 

කිඹන එකද?   කිඹන්ශන් ශ්රී රගකහශේ භව ඵළගකු ශවො නළවළ. 

එහි හර්තහ කුණු ඵක් ලකිඹට දභන්න කිඹරහයි කිඹන්ශන්. වළඵළයි 

එශවභ කිඹන්ශන් එහි භවය කහයණහ පිළිමන්න ඕනෆයි කිඹරහ 

කිඹන මභන්. 

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, දළන් අපි හකචිඡහ 

කයන්ශන් විමණකහධිඳතිතුභහශේ ළටුඳ මළනයි. එතුභහශේ ළටුඳ 

පිළිඵ නිර්ණඹ කිරීශ) නීතිභඹ අයිතිඹ තිශඵන ශරහශේ,   

කහයණඹ පිළිඵ හකචිඡහ කයන ශරහශේ, ඳක් ල විඳක් ල 

කණ්ණහඩි ඳළ්නතකට දහරහ කථහ කයන්නට ඕනෆ.  කයි ස්නත 

කතන්දයඹ.   නිහ ශ) ශේරහශේදී භභ හිතන්ශන් ිණ්ඩු 

ඳහර්ලසශ  භළති සභතිරුන් න අපි්න, විරු්ධධ ඳහර්ලසශ  

තමුන්නහන්ශේරහ්න එකතු ශරහ කයන්නට ඕනෆ, දළනට 

විමණකහධිඳතිතුභහ අයන් ඹන්නහ වූ ශ) යහඹහභඹ, කය ශමන 

ඹන්නහ වූ ශ) ක්රිඹහදහභඹ ත දුයට්න ලක් ලතිභ්න කයන්ශන් 

ශකශරද, එතුභහට තදුයට්න අලය කයන්ශන් ශභොන ඵරතරද,  

එතුභහට  ව ශ) යශට් ගර්ධන ක්රිඹහදහභඹට අද ඵහධහ ශරහ 

තිශඵන්ශන් ඹ ද ඳළන ගිඹ ශභොන මුද ද ශයගුරහසිද කිඹහ ශොඹහ 

ඵරහ අන්න  හ අයින් කිරීභයි. ශභොන ිඹතනශ  ශයගුරහසි 

වුණ්න  හ අයින් කයන්නට ඕනෆ. අයින් කයරහ අලු්න ශයගුරහසි  

එකතු කයන්න්න ශයි; භවය  හ ගශලෝධනඹ කයන්න්න 

ශයි.  අන්න   පිළිඵද කතිකහකට තභයි අද ඹහ යුතු න්ශන්.  

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ශඳොදු යහජය භණ්ඩරය ඹ 

යහජය නහඹකඹන්ශේ මුළු ශ) අවුරු්ධශ්ධ ඳ්නනහ. ශ) 

මුළු ඳ්නන්ශන් රගකහශේ  ශන්. ශඳොදු යහජය භණ්ඩරය ඹ 

යහජය නහඹකශඹෝ ඳනස මණනක් ල සවි දරහ රගකහශේ මුළු 

ඳ්නනහ කිඹන කහයණඹ රගකහට ශවොයි. අශනක් ල කහයණහ 

සිඹ දර ඳළ්නතකට දභමු.   කහයණඹ රගකහට ශවොයි.  ක අමඹ 

කයනහද? නළවළ.   ක අමඹ කයන්ශන් නළතු අද කිඹන්ශන්, 

ශඳොදු යහජය භණ්ඩරය ඹ යහජය නහඹකඹන්ශේ මුළු රගකහශේ 

තිඹන්න එඳහ කිඹරහයි. රගකහශේ තිඹන්න එඳහ කිඹරහ කවුද 

කිඹන්ශන්? කළනඩහ කිේහ. දළන් කළනඩහශන් නිශඹෝජිතශඹක් ල 

එනහ. දළන් කළනඩහට්න ඩහ  ක කිඹන්ශන් ශ්රී රගකහශේ 

විරු්ධධ ඳහර්ලසශ  භවය අඹ.   නිහ භතක තිඹහ මන්න ඕනෆ, 

යහජය නහඹකඹන් එන්ශන් රගකහට; අශප් භවු බිභට කිඹන එක. 

සිගවර ශේහ, ශදභශ ශේහ, මුසලි) ශේහ, අශප් ිදයණීඹ භවු 

බිභටයි.  අශප් ිදයණීඹ භවු බිභට ශරෝකශ  යහජය නහඹකඹන් 

54 ශදශනක් ල සවි දරහ යහජය නහඹක මුළු තිඹනහ කිඹරහ 

කිඹන එකභ අශප් භවු බිභට ශමෞයඹක් ල ශන්ද?  ක අශමෞයඹක් ල 

ශනොශයි, ිඩ)ඵයඹක් ල ශන්ද? අභිභහනඹක් ල ශන්ද?   

අසථහශන් අපි ප්රශඹෝජන අයශමන අශප් භවු බිභ පිළිඵ 

ඳළතිරිරහ තිශඵන දුර්භත -ළයදි භත- නළති කයන්න්න,   හශේභ 
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අඳට අලුශතන් )ඵන්ධ කය මන්න ඕනෆ මිත්රඹන් සති කය 

මන්න්න,  ඳළුදු ශරහ තිශඵන භවය මිත්ර )ඵන්ධක) නළත 

සති කය මන්න්න, ශ) සිඹලු කහයණහරට   යහජය නහඹක මුළු 

ඳහවිචි ම කිරීභ ශන්ද, ඳක් ල විඳක් ල අඳ කශ යුතු න්ශන්?  එශවභ 

නළතු භවය විශ්ධශීඹ යටර අඹට්න ඩහ ළඩිඹ  කට විරු්ධධ 

ශරහ යහජය නහඹකඹන් ඳනස මණනක් ල ශ) යටට එන ශ) මුළු 

ශභශවේ තිඹන්න එඳහ කිඹරහ උඩ ඵරහශමන ශකශ මවන එකද 

කයන්නට ඕනෆ? 

මරු  නිශඹෝජය  කහයක බහඳතිතුභනි, විමණකහධිඳතිතුභහ 

ඉතහභ  භවන්සිශඹන්, ඉතහභ අීමරුශන් ඹ ද ඳළන ගිඹ විවිධ 

අණඳන්න ඹටශ්න කයන ශ) කහර්ඹ බහයඹ පිළිඵ අඳ එතුභහට 

සතුතින්ත ශනහ. විමණකහධිඳතිතුභහ ෆභ ප්රලසනඹක් ල ශදභ 

නිර්ඳහක් ලෂික ඵරනහ හශේභ, ශ) යශට් ඳ්නන ශඳොදු යහජය 

භණ්ඩීයඹ යහජය නහඹක මුළු ශේහ, විමණකහධිඳතිතුභහශේ 

කහර්ඹ බහයඹ කිරීභට අලය කයන ගශලෝධන කිරීශ)දී ශේහ, 

අපි්න නිර්ඳහක් ලෂික යට මළන සිතහ ''  පිළිඵ  රකහ ඵරමුඹ'' 

කිඹන ශඹෝජනහ හකචිඡහ කයමු.   අද   වහ ශවො දිනඹක් ල ඵ 

ප්රකහල කයමින් භහ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 3.22] 

 
ගු ඉරාන් වික්රමරත්න මශතා 
(நளண்புநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ිණ්ඩුක්රභ යසථහට 

අනු අද අඳ ඉදිරිපිට තිශඵන ශභභ ශඹෝජනහ, ්නභන් 

විමණකහධිඳතියඹහ න එචි. .එස. භය වය භවතහශේ ළටුඳ ළඩි 

කිරීභ පිළිඵයි. එතුභහ   තනතුයට ඳ්න කශ   2011.08.15 න  

දින සිට ළටුප් ළඩි කය  නළවළ.  

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, භහ මුලින්භ  ශ) කහයණඹ 

වන් කයන්නට අලයයි. ශ) ශඹෝජනහ අද ශ) මරු බහට 

ඉදිරිඳ්න කශශේ මරු සුසි ද ශප්රේභජඹන්ත අභහතයතුභහ විසින්. 

අහනහකට   අභහතයතුභහ  කථහ කයනශකොට වන්  කශහ, 

ශ) හර්තහ භඟින් -භහ හිතන වළටිඹට  COPE  හර්තහ මළන තභයි 

එතුභහ කථහ කශශේ - සභතිරුන්ට ඳවය එ දර කයනහ කිඹරහ. 

ස්නතටභ  ක අහනහන්ත ප්රකහලඹක් ල.  ශභොකද, භහ හිතන්ශන් 

නළවළ COPE  එශක් ල එක හභහජිකශඹකුට්න සභතියඹකු එ දර 

කයරහ ඳවය මවන්න අලයතහක් ල තිශඵනහ  කිඹරහ. ශ) 

ඳහර්ලි ශ)න්තුශේ ිණ්ඩු ඳහ ර්ලසශ ්න, විරු්ධධ ඳහර්ලසශ ්න මරු  

භන්ත්රීරු තභයි   කමිටුශේ ඉන්ශන්. එතුභහ කශ   ප්රකහලඹ 

COPE එශක් ල  බහඳතිතුභහට්න,    ෆභ හභහජිකඹකුට්න කයන 

අශමෞයඹක් ල වළටිඹට තභයි භට න) ශ්නරුශණ්. ඉතින්, භහ    

නිහ එතුභහ කිඹපු ශ්ධ භහ )පර්ණශඹන්භ ප්රතික් ලශේඳ කයනහ.   

ශරෝකශ  අශනක් ල  යටර  තිශඵන ිකහයඹටභ  COPE  ළනි 

කහයක  බහර බහඳති්නඹ දයන්න ඕනෆ, විඳක් ලශ  ශකනකුඹ  

කිඹන එක අඳ විලසහ කයන ඵ මරු ඩිේ ගුණශේකය 

අභහතයතුභහට භහ ශනොශඹකු්න අසථහර වන් කය තිශඵනහ. 

ශ) මරු ඳහර්ලිශ)න්තුශේදී්න භහ   ඵ වන් කය තිශඵනහ. අඳ 

එඹ ප්රතිඳ්නතිභඹ ලශඹන් පිළිමන්නහ කහයණඹක් ල. ශකශේ 

ශත්න, ඩිේ ගුණශේකය බහඳතිතුභහ හධහයණ COPE බහ 

තුශ ක්රිඹහ කයනහ.   නිහ COPE  එකට්න එහි බහඳතිතුභහට්න 

විරු්ධධ ඹ)  කිසි ශදඹක් ල ප්රකහල කිරීභ අඳ )පර්ණශඹන්භ 

ප්රතික් ලශේඳ කයනහ. 

අද ශ) ශඹෝජනහ ශමන  එන්ශන් විමණකහධිඳතිශේ ඳඩි ළඩි 
කිරීභ පිළිඵයි. විමණකහධිඳති තනතුය යහජය ශේශ  තනතුයක් ල 

 ශනොශයි, ශ)ක යසථහදහඹක තනතුයක් ල කිඹන එක තභයි  
මුලින්භ වන් කයන්න ඕනෆ. ශ) ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්න 
කයනශකොට කිේහ, ශ) ශඹෝජනහ ජහතික ළටුප් වහ  ශේක 
ගඛ්යහ ශකොමින් බහට ඉදිරිඳ්න කයරහ, එයින් ශඹෝජනහක් ල 
කළබිනට් භණ්ඩරඹට ශමනළ දරහ, කළබිනට් භණ්ඩරඹ වයවහ 
ඳහර්ලිශ)න්තුට ඉදිරිඳ්න කය තිශඵනහ කිඹරහ. ස්නතටභ  ක 
යසථහපිත ක්රභඹ ශනොශේ කිඹරහ අඳ විලසහ කයනහ.  ක භහ 
වන් කයන්නට  ඕනෆ.  විමණකහධිඳති, අග්රවිනිලසචඹකහයඹහ, 
ඳහර්ලිශ)න්තුශේ භව ශ දක)තුභහ ළනි කිහිඳ ශදශනකුශේ   
තනතුරු පිළිඵ ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ වන් ශනහ.  හ 
යසථහදහඹක තනතුරු. ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ ඳළවළදිලි 
වන් කය තිශඵනහ, යසථහදහඹක  තනතුරුර සිටින අඹශේ  
ළටුප්  ඳහර්ලිශ)න්තුශන් ශඹෝජනහ කය අනුභත කයන්න ඕනෆ 
කිඹරහ.    නිහ ශ) ශඹෝජනහ ඳහර්ලිශ)න්තුශේ අනුභතිඹ වහ 
ඉදිරිඳ්න කයන එකක් ල විතයක් ල ශනොශයි. විමණකහධිඳති තනතුය  

පිළිඵ වන් ශන්ශන්, අශප් ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ  XVII 
න ඳරිචිශදදශ , මරය පිළිඵ තිශඵන කරුණු  එක් ලක. 

ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 148 න යසථහශේ ශභශේ වන් 

ශනහ. 

"යහජය මරය පිළිඵ )පර්ණ ඳහරනඹ ඳහර්ලිශ)න්තු තු න්ශන්ඹ." 

ඳහර්ලිශ)න්තුට ශ) ඵරඹ දීරහ තිශඵන්ශන් අඹ ළඹ අනුභත 

කයන්න විතයක් ල ශනොශයි. ඳහර්ලිශ)න්තුට ශ) ඵරඹ දීරහ 

තිශඵන්ශන් අඹ ළඹ අනුභත කශහට ඳසශේ,  හ මළන ශොඹරහ 

ඵරරහ නිරීක් ලණඹ කයරහ,  ළයදි ශ්ධ ද තිශඵනහ න)   මළන 

යට දළනු්න කයන්න්න,  විධහඹකඹ දළනු්න කයරහ   ළයදි 

නිළයදි කයන්න්න.  

මරය කටයුතු මළන කථහ කයන ශකොට ඊට )ඵන්ධ ළදම්නභ 

යසථහදහඹක තනතුය න්ශන් විමණකහධිඳති තනතුයයි.   නිහ 

විමණකහධිඳති පිළිතුරු ශදන්න ඕනෆ විධහඹකඹට ශනොශයි, 

යසථහදහඹකඹටයි.  විමණකහධිඳති පිළිතුරු ශදන්න ඕනෆ ශ) 

ඳහර්ලිශ)න්තුටයි. විධහඹකඹයි, යසථහදහඹකඹයි, අධිකයණඹයි 

ශන ශනභ ඵරතර ඹටශ්න එකක් ල අශනකට සහනන  ක්රිඹහ 

කයන්න ඕනෆ.   කහයණඹ ශ) යසථහශේ අඩගගු ශරහ 

තිශඵනහ. ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 151 (1) අනු යසථහ 

ඹටශ්න ශභශේ වන් ශනහ.  

"මුද ද විඹ බහය අභහතයයඹහට අශඵෝධ වුශවෝන ජනහධිඳතියඹහශේ 

කළභළ්නත සති අවිනිලස මත අසථහ අයමුදශරන් අ්නතිකහය) මුදරක් ල 

ශම වශභන්   විඹදභට අලය මුදර ළඳය භට නිශඹෝම කිරීශ) ඵරඹ  මුද ද 

විඹ බහය සභතියඹහට ස්නශ්න ඹ." 

ශභතළන ළදම්න ශ්ධ ශභොකක් ලද? මුද ද විඹ බහය සභතියඹහට 

අශඵෝධ වුශවෝන, ජනහධිඳතියඹහශේ කළභළ්නත සති   

කටයු්නත කයන්න පුළුන් කිඹන එකයි ළදම්න ශ්ධ.  ශ) 

ිණ්ඩුක්රභ යසථහ ලිඹන ශකොට එහි නිර්භහතතරුන්, 

කර්තතරුන් මුද ද සභති ධුයඹ ශනභ වඳුනහ ම්නතහ; ජනහධිඳති 

ධුයඹ ශනභ වඳුනහ ම්නතහ. අහනහකට ශ) යජශ  

ජනහධිඳතිතුභහ විතයක් ල ශනොශයි, මීට ප්රථභ හිටපු ජනහධිඳතිරු්න 

ශ) තනතුරු ශදකභ එක පු්ධමරඹකු  තු කය තිබුණහ. ස්නතටභ  

ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ කර්තතරු අදවස කය තිබුශණ් 

පු්ධමරඹන් ශදශදනකු  ශත ශ) මකීභ ඳයන්නයි.   කර්තතරු 

ිණ්ඩුක්රභ යසථහ ශ) විධිඹට නිර්භහණඹ කශශේ  සයි?  ඔවුන් 

ිණ්ඩුක්රභ යසථහ එශවභ නිර්භහණඹ කශශේ  ඹව ඳහරනඹ 

මළන ක දඳනහ කයරහයි. 148 න යසථහ අනු  මරය පිළිඵ 

)පර්ණ මකීභ දිරහ තිශඵන්ශන් යසථහදහඹකඹටයි.  ක 

ක්රිඹහ්නභක කයන්නට න) ඳහර්ලිශ)න්තුට මකිඹන මුද ද 

සභතියශඹක් ල ශනභ ඉන්න ඕනෆ.  
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

අපි අවුරු්ධදකට දස සිඹඹක් ල විතය ශ) ඳහර්ලිශ)න්තුශේදී  

මුණමළශවනහ. ශ) දස සිඹශඹන් ළඩි දක් ල අපි හකචිඡහ 

කයන්ශන් මුද ද පිළිඵ ප්රලසන; අඹ ළඹ පිළිඵ ප්රලසන; දණඹ 

පිළිඵ  ප්රලසන.  හ තභයි අපි හකචිඡහ කයන්ශන්.  ක එක එක 

අගල මළන ශන්න පුළුන්. එක එක අභහතයහගල මළන ශන්න 

පුළුන්. මරය පිළිඵ කහයණඹ තභයි ශරෝකශ  ඕනෆභ 

ඳහර්ලිශ)න්තුකට තිශඵන ළදම්නභ කහර්ඹඹ. නමු්න  ක 

කයන්න න) ශ) ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ නිර්භහතතරුන් හිතපු 

ශ්ධ  අද ශභතළන සිදු න්ශන් නළවළ. අද අපි   ත්න්නශඹන් එවහට 

ඹන්න අලයයි.  ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 153 ළනි යසථහශේ 

තභයි වන් කයන්ශන් විමණකහධිඳතියශඹක් ල ඳ්න කයන්න 

ඕනෆ කිඹරහ. ඉන්ඳසු 153(2) අනු යසථහශේ ශභශේ වන් 

ශනහ.  

"විමණකහධිඳතියඹහශේ ළටුඳ ඳහර්ලිශ)න්තු විසින් නිලසචඹ කශ 

යු්නශ්න ඹ." 

අද යජඹ ඉදිරිඳ්න කශහ විමණකහධිඳතිතුභහශේ ළටුඳ රුපිඹ ද 

48,940.00ක් ල ශන්න ඕනෆ කිඹරහ. භට දළන මන්න ඕනෆ, 

ස්නතටභ ශ) ළටුඳ නිලසචඹ කශශේ කවුද කිඹන එකයි. ශභොකද, 

ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ ඳළවළදිලි වන් කයනහ  ක 

ඳහර්ලිශ)න්තුශන් කශ යුතු ක්රිඹහක් ල කිඹරහ. ''නිලසචඹ කිරීභ'' ව 

''අනුභත කිරීභ'' කිඹන චන ශනස අර්ථ  තිශඵන සිගවර චන 

ශදකක් ල. 

ශ)ක අඳ නිලසචඹ කයන්න ඕනෆ. ඳහර්ලිශ)න්තු ක්රභඹක් ල 

තිශඹන්න ඕනෆ.  

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, අඳ දන්නහ දවව්නන 

ිණ්ඩුක්රභ යසථහ ගශලෝධනඹ ක්රිඹහ්නභක තිශඵන විට එහි 

ිණ්ඩුක්රභ යසථහ බහක් ල තිබුණු ඵ.   ිණ්ඩුක්රභ යසථහ 

බහ තුශ ජනහධිඳතිතුභහශේ, කථහනහඹකතුභහශේ, 

අමභළතිතුභහශේ, විඳක් ල නහඹකතුභහශේ, ඳහර්ලිශ)න්තුශේ 

අශනකු්න ඳක් ලර නිශඹෝජිතඹන් සිටිඹහ. ඳහර්ලිශ)න්තු ක්රභඹක් ල 

තිබුණහ. නමු්න දවඅටන ිණ්ඩුක්රභ යසථහ ගශලෝධනඹ ශමන 

 ශභන්   ක්රභඹ අඳ අශවෝසි කශහ.   ක්රභඹ අශවෝසි කශ්න,  

විඳක් ලඹ වළටිඹට අඳ එඹට එකඟ නළවළ.   ක්රභඹ අශවෝසි කශ්න 

එහි මලික සි්ධධහන්තඹක් ල තිශඵනහ. විමණකහධිඳතියඹහශේ 

ළටුඳ වුණ්න නිලසචඹ කයන්න ඕනෆ අඳඹ කිඹන අදව එභ 

යසථහ තුශ තිශඵනහ. අඳ අද  ක උ දරගඝනඹ කයනහ. ශ) 

ශඹෝජනහ අඳ අද ශභශවභ සථිය කශශෝන, අඳ  ක උ දරගඝනඹ 

කිරීභක් ල කශහ ශනහ. ශ) අසථහශේදී  ශඵොශවොභ කනමහටුශන් 

භභ   කහයණඹ භතු කයන්න ඕනෆ.  

1833 දී ශකෝ දඵෲක් ල ශකොමින් බහ වයවහ තභයි ශ) 

ඳහර්ලිශ)න්තු නිශඹෝජිත ක්රභඹ -නිශඹෝජිතඹන්ට ඵරඹ දීශ) ක්රභඹ

- අශප් යටට ිශේ. නමු්න1799 සිට අවුරුදු 214ක් ල තිසශේ 

විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තු ශ) යශට් ඳළතිරහ තිශඵනහ.   

නිහ ශ) යශට් මරය පිළිඵ්න, මරය ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ්න ශ) 

බහර හිටපු නිශඹෝජිතරු මු ද කහරශ  සිටභ ම කීභක් ල 

අයශමන තිශඵනහ. ඹ) කිසි ක්රභශේදඹක් ල තිශඵනහ. නමු්න අද 

ශභොනහද ශන්ශන්? විධහඹකඹයි, යසථහදහඹකඹයි අතය   

ශන් ශන් තිශඵන ඵරතර අඳ ක්රභ ක්රභශඹන් හීන කයමින්, 

හීන කයමින් ක්රිඹහ කයශමන ඹනහ.  

1921 න විට ශ) බහ තීයණඹ කශහ ඳහර්ලිශ)න්තුශේ 

යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක බහක් ල තිශඹන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. 

1921 සිට අද තිශඵන ක්රභඹට හශේභ,  මුලින් හභහජිකඹන් වතය 

ශදශනක් ල එක් ලක, ඳසු හභහජිකඹක් ල දව ශදශනකු භඟ, දළන් 

හභහජිකඹන් තිසඑක් ල ශදශනකු භඟ යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක 

බහක් ල ක්රිඹහ්නභක ශමින් ඳතිනහ. ඊට ඳසු ශ) කහර්ඹ බහයඹ 

ශඵොශවොභ ගකීර්ණ ශන ශකොට -යහඳහය සති ශන ශකොට,   

ශකො)ඳළනි නීතිඹ ඹටශ්න ත ත ගවිධහන සති  කයශමන ඹන 

ශකොට-   1979 භහර්තු භහශ  ඳහර්ලිශ)න්තු තීයණඹක් ල ම්නතහ, 

අශප් ශ) යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක බහ ත පුළු ද කයන්න. 

  නිහ ත්න සථහය නිශඹෝමඹක් ල ඹටශ්න ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ 

කහයක බහකු්න සති කශහ. ශ) කහයක බහ සති කශශේ මුද ද 

පිළිඵ අඳට තිශඵන මකීභ ඉසට කයන්නයි. ශ) මකීභ අඳ 

දයන්ශන් කවුරු ශනුශන්ද? ශ) මකීභ අඳ දයන්ශන් ශ) ය ශට් 

ජනතහ ශනුශන්. අඳ ශභතළනට ඳළමිණිරහ තිශඵන්ශන් ශකටි 

කහරඹකට ඳභණයි.  අඳ ශභතළනට ඳළමිණ සිටින්ශන් ශ) යශට් 

ජනතහ ශකටි කහරඹකට ඳභණක් ල අඳ ශකශයහි ඹ) කිසි 

විලසහඹක් ල තඵහ තිශඵන නිහයි. ඔවුන් අඳට   යභ ශදනහ. 

ඔවුන්ට   යභ නළත අශඳන් මන්න පුළුන්. නමු්න අඳ ශභතළන 

සිටින ශකටි කහරශ දී වරිඹට ක්රිඹහ කයන්න ඕනෆ.   

අද අශප් විමණකහධිඳතිතුභහට ශදන ඳඩිඹ රුපිඹ ද 48,940යි. 

භභ අවන්න කළභළතියි, බිලිඹන මණන් ඳරිවයණඹ කයන ශ) 

ය ශට්, විලහර ඳරිභහණශ  දණ, ගචහ තිශඵන ශ) යශට් ශ) හශේ 

ශොචිච) ඳඩිඹක් ල දීරහ ශ) ළදම්න නිරධහරිඹහට අඳ ස්නතටභ 

කයන්ශන් හධහයණඹක් ලද කිඹරහ. අද අඳ ශභතළන කථහ කයන්ශන් 

පු්ධමරඹහ මළන ශනොශයි.   පු්ධමරඹහ මළන භභ ඉක් ලභනට 

චනඹක් ල කිඹන්න). ඔහු ස්නතටභ ෆශවන විධිඹට ඔහුශේ 

ක්රිඹහලිඹ සිදු කයශමන ඹනහ.   ශදඳහර්තශ)න්තු්න   ශ්ධ 

කයශමන ඹනහ.  නමු්න අඳ ශභතළන පු්ධමරඹහ මළන ශනොශයි 

කථහ කයන්ශන්. අඳ කථහ කයන්ශන්   තනතුය මළනයි.  ශභළනි 

ශඹෝජනහ ඳහර්ලිශ)න්තුට ශමනහහභ අඳ ස්නතටභ   නිර තරඹ 

වෆ දලුට රක් ල කයනහ.   නිර තරඹට  භවජනඹහ තුශ තිශඵන 

ශමෞයඹ අශප් ක්රිඹහලිඹ තුළින් අඳ අඩු කයනහ.  

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ශභන්න ශ) කහයණඹ්න 

ශ) මරු බහට දන්න්න භහ කළභළතියි. අඳ එතුභහට ළ ටුඳ 

ලශඹන් රුපිඹ ද 48,940ක් ල දුන්නහට, එතුභහට ඩහ ඳඩි රඵන 

තුන් ශදශනක් ල එභ ශදඳහර්තශ)න්තුශේභ සිටිනහ.  එතුභහට ඩහ 

ඳඩි රඵන තුන් ශදශනක් ල දළනටභ්න එභ ශදඳහර්තශ)න්තුශේභ  

සිටිනහ.  [ඵහධහ කිරීභක් ල]   ශකොශවොභද කිඹරහ භශමන් අවනහ. 

භභ ස්නතටභ දන්ශන් නළවළ.  වළඵළයි,  ශභශවභ ශදඹක් ල සිදු ශරහ 

තිශඵනහ කිඹරහ භට හිතන්නට පුළුන්. ශ)ක ජහතික ළටුප් වහ 

ශේක ගඛ්යහ ශකොමින් බහට ශමන ඹනහ. ශ)ක ජහතික 

ළටුප් වහ ශේක ගඛ්යහ ශකොමින් බහට අදහශ කරුණක් ල 

ශනොශයි.  ළටුප් ශමන්ශන් තනතුයටයි. ජනහධිඳතිරුන් කිහිඳ 

ශදශනක් ල ශ) යශට් කටයුතු කයරහ තිශඵනහ.    අඹ  චන්ද්රිකහ 

ඵණ්ඩහයනහඹක කුභහයතුගම ජනහධිඳතිනිඹද, එශවභ නළ්නන) 

භහින්ද යහජඳක් ල ජනහධිඳතිතුභහද, ිර්. ශප්රේභදහ ජනහධිඳතිතුභහද 

කිඹරහ ඵරරහ,  එක එක් ලශකනහශේ මුහුණ ඵරරහ   අඹට ළටුප් 

රඵහ දීරහ නළවළ.  ජනහධිඳති කිඹන තනතුයටයි    ළටුඳ තීයණඹ 

කයන්ශන්. ශ)ක යසථහදහඹක තනතුයක් ල.   තනතුයට රිරන 

ළටුඳ ශදන්න අලයයි. භහ නළත්න කිඹනහ, අපි න) 

)පර්ණශඹන්භ විරු්ධධයි, ශභභ ශඹෝජනහට.  ශභොකද  අපි 

දන්නහ, එභ පු්ධමරඹහට දළනටභ්න අහධහයණඹක් ල සිදු ශරහ 

තිශඵන ඵ.  2011 දී තනතුය රළබිරහ, 2011 ර්ශ  ඉරහ  

ඔහුශේ එභ තනතුයට රිරන ළටුඳ තභ්න රළබිරහ නළවළ.  ඉතින් 

අපි   මළන කනමහටු නහ. අපි   මළන කනමහටු වුණ්න, අඳට 

ශභභ ශඹෝජනහට එකඟ න්නට ඵළවළ.  එක කහයණඹක් ල,   

ළටුඳ භදි. ශදළනි කහයණඹ, තනතුය මළන හිතරහ නළවළ. තුන්ළනි 

කහයණඹ, ශභඹ ඳහර්ලිශ)න්තුශන් නිලස මත න්නට අලයයි.  
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මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි,   නිහ මරු 

කථහනහඹකතුභහ ශභඹට භළදිව්න න්නට ඕනෆයි කිඹරහ අපි 

ඉ දීයභක් ල කයනහ. මරු කථහනහඹකතුභහට ඹ) කිසි ම කීභක් ල 

තිශඵනහ. යසථහදහඹක නිර තර පිළිඵ එතුභහට ම කීභක් ල 

තිශඵනහ. ශභඹ විධහඹකශ  මකීභක් ල ශනොශයි. මරු 

කථහනහඹකතුභහ භඟින් ිණ්ඩුක්රභ යසථහ බහ ශවෝ ශන්න 

ඳහර්ලිශ)න්තු ක්රභඹක් ල වයවහ  ශ) ළටුඳ  නිලසචඹ කයන්නට ඕනෆ.  

  නිහ භහ ශඹෝජනහ කයනහ, ශභඹ යසථහනුකර නළවළ කිඹරහ.  

නීතිඹ අනු ඵරපුහභ්න ශ)ක සුදුසු නළවළ.    හශේභ හධහයණඹ 

ඳළ්නශතන් ඵළලු්න ශ)ක සුදුසු නළවළ.   නිහ අපි ශඹෝජනහ 

කයන්ශන්, ශ)ක ප්රතික් ලශේඳ කයන්නටයි.   

අපි දන්නහ, ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ තුළින් වි ලහර 

ශේහක් ල ඉටු න ඵ. ශ) යශට් යහඳහය මණනහක් ල ති ශඵනහ. 

අද වුණ්න, යහඳහය තිශඵන්ශන් 250ක් ලද, 300ක් ලද, 350ක් ලද කිඹරහ 

අපි දන්ශන් නළවළ. ශභොකද, අලුශතන් යහජය යහඳහය සති කයන්න 

අලු්න ක්රභඹක් ල වදහශමන තිශඵනහ. ශභොකක් ලද අලු්න ක්රභඹ? 

ශකො)ඳළනි නීතිඹ ඳහවිචි ම කයරහ ශඳොඩි මුදරක් ල ශඹොදරහ 

ශකො)ඳළනිඹකින් ශකොටස අයශමන අලු්න ක්රභඹකට ශ)ක රැශමන 

ඹනහ.   ස්නතටභ අපි ශ)ක මළන දන්ශන් නළවළ. නමු්න  අ දර, 

දණඹ ක්රිඹහ්නභක න ඵ අපි දන්නහ.   

අශප් ශෞඛ්ය සභතිතුභහ්න ශ) අසථහශේ මරු බහශේ 

සිටිනහ. ශෞඛ්ය ක් ලශේත්රශ භ හුඟහක් ල දණ සිදු ශමින් ඳතින 

ඵ එතුභහ්න දන්නහ. එතුභහ්න  ක පිළිශමන තිශඵනහ. එතුභහ 

ෆඹ) කයනහ  හ නතය කයන්න. නමු්න දණ සිදු න්ශන් එක 

එක භට්ටශභන්. වළභ තිසශේභ ශ්ධලඳහරනඥඹහශේ 

භට්ටශභන්්න, සභතිතුභහශේ භට්ටශභන්්න  ක සිදු න්ශන් 

නළවළ.  භවය ශරහට   භට්ටශභනු්න සිදු නහ න්නට 

පුළුන්.  භවය ශරහට  නිරධහරි භට්ටශභන් දණ සිදු නහ.  

ඉතින් ශ) දණ මළන කථහ කය්ධදී ඊශ  ශඳශර්දහ්න සිදු වුණු 

එක් ලතයහ සි්ධධිඹක් ල මළන අපි දන්නහ. මරු ශෞඛ්ය සභතිතුභහ්න 

ශ) අස ථහශේ මරු බහශේ සිටින නිහයි භහ   මළන වන් 

කයන්ශන්. ඹ ද ඳළන ගිඹ ශඵශව්න ද්රය ශ) යටට ශමන්හ 

තිශඵනහ කිඹරහ ඳසු ගිඹ දින ශදක තුශන්දීභ භහධය භඟින් අඳට 

අවන්නට රළබුණහ.  ක්න අය ඳයණ surgical gloves ශමන් වභ 

)ඵන්ධ දණ හශේද දන්ශන් නළවළ. එශවභ එකක් ල 

ශනොශන්න්න පුළුන්.  වළඵළයි,  අඳ තුශ අය අවිලසහඹ සති 

ශරහ තිශඵන නිහ, ශ) ඊශ  ශඳශර්දහ දළක් ලක ශ්ධ ද 

)ඵන්ධශඹනු්න කථහ කය්ධදී    හශේ දණ සිදුන්නට ඹනහද 

කිඹන එක අඳට අවන්නට සිදු නහ. ශ) දණර එක 

විශලේ්නඹක් ල තිශඵනහ.  ඉසය සිදු වුණු දණ මළන අවපුහභ 

අඳට දළන මන්නට රළබුශණ්,  සිඹඹට 10ක, සිඹඹට 20ක,  සිඹඹට 

25ක ශකොමිස අයශමන කිඹරහ යි. වළඵළයි, අපි දන්නහ  අය ලරය 

අ්න ළසු) පිළිඵ දණ මළන කථහ කයනශකොට  සිඹඹට 20ක, 

සිඹඹට 30ක දණ ශනොශයි සිදු ශරහ තිබුශණ්.  සිඹඹට 200ක, 

සිඹඹට 300ක ප්රතිලතඹක් ල තිබුණු දණ තභයි   අසථහශේ දී සිදු 

ශරහ තිබුශණ්.  

ශෞඛ්ය ක් ලශේත්රශ  විතයක් ල ශනොශයි හුඟක් ල ක් ලශේත්රර 

ශභළනි ත්න්නඹක් ල තිශඵනහ. හුඟක් ල භහධයර ඳශ වුණහ ඵහර 

ශත ද ශමනළ දරහ කිඹරහ. අපි ඵරහ ශමන ඉන්නහ. ශ) හශේ 

ශ්ධ ද අපි කලින් කරට භතු කයනහ. COPE එශකනු්න කථහ 

කයරහ තිශඵනහ, අපි්න ශ)හ මළන ඉදිරිඳ්න කයනහ. නමු්න අඳට 

යජශඹන් ප්රතිචහයඹක් ල රළබිරහ නළවළ  හ මළන. විලහර ඳරිභහණශ  

දණ නහ.   නිහ විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තු්න   

තනතුය්න ඉතහ ළදම්න. අපි COPE එකට ගිඹහභ එභ කහයක 

බහශේ ළඩ ඳටන් මන්ශන් විමණකහධිඳති හර්තහ ඳදන) කය 

ශමනයි. එඹ ඳභණක් ල ශනොශයි අඳට විසතය රඵහ මළනීභට 

තිශඵන ක්රභඹ. නමු්න එඹ අඳට විසතය රඵහ මළනීභට තිශඵන 

යසථහදහඹක ක්රභඹ. අපි ශ) තනතුය්න, ශ) ශදඳහර්තශ)න්තු්න 

අමඹ කයන නිහ අපි නළත්න ඉ දරහ සිටිනහ එහි සහනන්නඹ 

යකින්නට කිඹරහ. අපි කථහනහඹකතුභහශමන් ඉ දරනහ එහි 

සහනන්නඹ යකින්න කිඹරහ. අන්තිභට ශන්ශන් ශභොකක් ලද? 

රුපිඹ ද 50,000ක් ල 60,000ක් ල ශ්ලයහ මන්න අඳට බිලිඹන මණන් 

විඹද) කයන්නට සිදු ශනහ. අන්තිභට ශ)හ ශමන්න 

ශන්ශන් ශ) යශට් අඩු ිදහඹ) රහභීන්ට.  හ ශමන්න 

ශන්ශන් ඵදුලින්.   නිහ අපි විශලේශඹන්භ නළත්න ශභඹ 

රකහ ඵරහ, නළත්න ඳහර්ලිශ)න්තුට ශඹෝජනහක් ල ඉදිරිඳ්න 

කයන්න කිඹහ ඉ දරමින් භභ නිවඬ ශනහ. සතුතියි.  

 
[අ.බහ. 3.43] 
 

ගු ි   ගුණමවේකර මශතා (මානල වේඳත් ිළිතබ 

අමාතයුරමා) 
(நளண்புநழகு  டிபே குணசசகப - நழத யங்கள் அகநச்சர்) 

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, අද අඳ වමුශේ 

තිශඵන්ශන් විමණකහධිඳතියඹහශේ ළටුප් පිළිඵ අනුභළතිඹ 

රඵහ මළනීභ වහ ශඹෝජනහක් ල. ශභඹ විලහර විහදඹකට රක් ල විඹ 

යුතු කහයණහක් ල ශනොශයි.  හභහනය )ප්රදහඹඹක් ල තිශඵනහ,   

නිරධහරින්ශේ ළටුප් ඳහර්ලිශ)න්තුශන් තීයණඹ කයන්න ඕනෆ 

කිඹරහ.   තනතුයට අනුයුක් ලත කයන විට   මළන ශඹෝජනහක් ල 

)භත කයනහ. ශභහි විශලේ කහයණහ ශමොඩක් ල තිශඵනහ. භභ 

පිළිමන්නහ ඹළි රකහ ඵළලිඹ යුතු කහයණහක් ල ශභතළන 

තිශඵනහ කිඹන එක. ශ) ශඹෝජනහ ඳහර්ලිශ)න්තුට ිශේ මීට 

අවුරු්ධදකට විතය ශඳය.   අසථහශේදී එඹ ඉදිරිඳ්න කයන්නට 

වදන විට ස්නතටභ භභ එඹ බහනහඹකතුභහට කිඹරහ නතය කශහ. 

එශවභ කයරහ භභ උ්නහවඹක් ල ම්නතහ COPE එශක් ල බහඳතියඹහ 

විධිඹට ඹළි්න යක් ල ශ) කහයණහ මුද ද අභහතයහගලඹට, ජනහධිඳති 

කහර්ඹහරඹට ව ජහතික ළටුප් වහ ශේක ගඛ්යහ ශකොමින් 

බහට ශඹොමු කයරහ ශ) මළන ශන්න ළඩ පිළිශශක් ල කස 

කය මන්න ඕනෆ කිඹරහ. නමු්න   විධිශ  ක්රභශේදඹක් ල ස්නශ්න 

නළවළ. ශ) ළටුඳ කස කයරහ තිශඵන්ශන් එතුභහ  Auditor-

General‟s Department එශක් ල දයන ශේහ ඳදන) කය ශමනයි. 

  ශේහශේ ළටුප් ළඩි න ිකහයඹට තභයි ශ) ළටුඳ නිඹභ 

කයරහ තිශඵන්ශන්.  

ස්නත ලශඹන්භ භභ්න මුළුභනින්භ එකඟ ශනහ අශප් මරු 

වික්රභය්නන භන්ත්රීතුභහ කි ක කහයණහට. විමණකහධිඳතිතුභහ 

කිඹන්ශන් යසථහශන් කශ ඳ්න වභක් ල, එශවභ නළ්නන) 

Constitutional appointment එකක් ල. ිණ්ඩුක්රභ යසථහ විසින් 

තීයණඹ කයන රද තනතුයක් ල.   තනතුශර් ළටුඳ තීයණඹ කශ 

යු්නශ්න ඳහර්ලිශ)න්තු. නමු්න ඳහර්ලිශ)න්තුශන් තීයණඹ කශ 

යුතුයි කිඹරහ ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ තිබුණහට ශභශතක් ල කය 

දහක්න ඳහර්ලිශ)න්තු තුශ එශවභ ක්රභශේදඹක් ල කස ශරහ 

නළවළ. විඹ යුතු ශදඹ එඹ තභයි. ශරේසාහධිකයණ විනිසුරුන්ශේ 

ළටුප් තීයණඹ කයන්ශන්න   විධිඹටයි.  හ්න Constitutional 

appointments.   හශේ ත්න නිරධහරින් සිටිනහ. වළභ දහභ 

දිගින් දිමටභ එභ ක්රභශේදඹ ශරහ තිශඵනහ. ඳතින ක්රභශේදඹ 

අනු අභහතය භණ්ඩරඹට ඹනහ, එශවභ නළ්නන) මුද ද 

අභහතයහගලශඹන් ශවෝ අශනකු්න ශ දක)රු ශ) මළන හකචිඡහ 

කයරහ නිරධහරි භට්ටමින් තභයි ශභඹ කස ශමින් ඉසයවට 

එන්ශන්. ශභඹ හිතකය ශවො ක්රභඹක් ල කිඹරහ භභ ක දඳනහ 

කයන්ශන් නළවළ. ශභඹ අපි ඹළි්න රකහ ඵළලිඹ යුතුයි. නමු්න 

ශභඹ ඳතින ක්රභශේදඹ ඹටශ්න )භත කශ යුතුයි.  

ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ රැස ශචිච ශරහශේ 

ඊශ ්න අපි  ශ) කහයණහ මළන හකචිඡහ කශහ.  23 ළනි දහ 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

ශන ශකොට   හර්තහ  ඳහර්ලිශ)න්තුට ඉදිරිඳ්න  කයන්න භභ 

ඵරහශඳොශයෝනතු ශනහ. අශප් නිර්ශ්ධලඹන් ඹටශ්න, 

විමණකහධිඳතිතුභහශේ ළටුප් පිළිඵ  කහයණහ මළන  COPE 

කය ටුල විසින්  ඹ) නිර්ශ්ධලඹක් ල  කයනහ,   පිළිඵ ඹ) 

ක්රභශේදඹක් ල කස කයන්න ඕනෆඹ කිඹහ.   හශේභ  ශ) ප්රලසනඹ 

මළන මරු කථහනහඹකතුභහ භඟ්න හකචිඡහ කයන්න අඳ 

ඵරහශඳොශය්නතු ශනහ. ශ) )ප්රදහඹ ශනස කශ යුතුයි.  

ශභොකද,  මරු  ඉයහන් වික්රභය්නන භන්ත්රීතුභහ  කී ිකහයඹට ඹට්න 

විජිත යුමශ   අශප් යශට් ඳශමුශන්භ පිහිටු වූ ශදඳහර්තශ)න්තු 

තභයි Auditor-General‟s Department එක. 1799 දී තභයි එඹ 

පිහිටුහ තිශඵන්ශන්.   කිඹන්ශන්,  බ්රිතහනය ඹට්න විජිතහදීන් 

අශප් යටට සවි දරහ යට එක් ල්න  කයන්න ඉසශ දරහ මුහුදුඵඩ 

ප්රශ්ධල අ දරහශමන ඉන්න  කහරශ දී පිහිටුපු ඳශමු න  යජශ  

ශදඳහර්තශ)න්තු තභයි Auditor-General‟s Department එක. 

මරය විනඹ, මරය ඳහරනඹ පිළිඵ එදහ බ්රිතහනය ඳහර්ලිශ)න්තු   

දළක් ලවූ  ළදම්නකභ  ශකන් ශඳන්නු) කයනහ.  ඔවුන් ශ) යටට 

එනශකොටභ Auditor-General‟s Department එකක් ල වදහ ශමන 

තභයි ශභවහට එන්ශන්. ශභොකද, ඔවුන් එන්ශන්භ ශන්න යටකට 

ගිහින්  දලි විඹද) කයන්නයි. එදහ ඳහර්ලිශ)න්තුක් ල 

ශනොතිබුණ්න  මුද ද විඹද) කයන ිකහයඹ පිළිඵ කටයුතුරදී  

විමණකහධිඳති ශකශනක් ල අලයයි, ශදඳහර්තශ)න්තුක් ල අලයයි 

කිඹන එක ඔවුන් එදහ  තීන්දු කශහ.  මරය ඳහරනඹ වහ මරය විනඹ 

පිළිඵ තිශඵන  මරධර්භඹන් භත පිහිටහ තභයි එශවභ කටයුතු 

කය තිශඵන්ශන්.  

ඊට ඳසු  ක්රභහනුකර තභයි ඳහර්ලිශ)න්තුට  මරය පිළිඵ 

-මුද ද  පිළිඵ-   ඵරඹ  එන්ශන්.  1921 දී තභයි  ගිණු) කහයක 

බහක් ල  පිහිටුන්ශන්. එදහ ඳහර්ලිශ)න්තුට )පර්ණ ඵරතර 

තිබුශණ් නළවළ. නමු්න ක්රභහනුකර  එඹ ළඩි ශනහ. 

ශඩොනශභෝර් ිණ්ඩු ක්රභඹ ඹටශ්න ඹ) ඵරතර ත්න ළඩි 

ශනහ. 1947න් ඳසු තභයි ඳහර්ලිශ)න්තුට  මරය පිළිඵ 

ඵරඹ  මුළුභනින්භ රළශඵන්ශන්.  එශේ වු්න  අශප් ිණ්ඩුක්රභ 

යසථහ තුන් තහක් ල කස කය  තිශඵනහ. 

විමණකහධිඳතිතුභහශේ ඳ්න වභ ඳහර්ලිශ)න්තුශන් කයන 

ඳ්න වභක් ලඹ, යසථහභඹ ඳ්න  වභක් ලඹ කිඹහ තිබුණ්න 

ඳහර්ලිශ)න්තු විසින් එතුභහශේ  ළටුඳ නිලසචඹ කශ යුතුයි කිඹහ 

තිබුණ්න  තිශඵන ක්රභශේදඹ වහ )ප්රදහඹඹන් අනු ස්නත 

ලශඹන්භ එතළනදි කයන්ශන් නිරධහරි භට්ටශභන් එඹ කස 

කයරහ, සභති භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳ්න කශහභ, එතළනින් ශභවහට එන 

එකයි.  ශභතළනින් )භත වුණහභ  ඳහර්ලිශ)න්තු විසින් එඹ 

නිලසචඹ කශහඹ කිඹහ අඳට අර්ථ කථනඹ කයන්න පුළුන්. නමු්න 

ඳහර්ලිශ)න්තුශේ එළනි ක්රභශේදඹක් ල නළවළ කිඹහ   මරු 

භන්ත්රීතුභහ කිඹපු ශදඹ භභ පිළිමන්නහ.  

Constitutional appointments  කිඹන ශ) ඳ්න ව), ටිකයි 

තිශඵන්ශන්.   හශ   ළටුඳ  තීයණඹ කිරීශ) කහර්ඹබහයඹ 

අභහතයහගලඹක නිරධහරිශඹකුට ඳයන එක දහචහයහ්නභක නළවළ.  

 ක උ්නතරීතය තනතුයක් ල.   නිහ තභයි  ක යසථහට 

අන්තර්මත කය තිශඵන්ශන්. සයි ශ) මරය ඵරඹ  

ඳහර්ලිශ)න්තුට දී තිශඵන්ශන්? මරය පිළිඵ මකීභ 

තිශඵන්ශන් ඳහර්ලිශ)න්තුටයි. ජනතහට ම කිඹන්ශන් 

ඳහර්ලිශ)න්තුයි. ජනහධිඳතිතුභහ ම කිඹන්ශන් නළවළ, ජනතහට. 

මරය  ඳළ්නශතන් ම කිඹන්ශන් ඳහර්ලිශ)න්තුයි. ශඳෞ්ධමලික 

එකද සභතියශඹක් ල ශවෝ මරය පිළිඵ ජනතහට ම කිඹන්ශන් 

නළවළ. මරය පිළිඵ භසතඹක් ල ලශඹන් ිණ්ඩු ඳක් ලඹ්න, 

විඳක් ලඹ්න  කිඹන ඔක් ලශකොභ එකතු වුණහභ තභයි භසතඹක් ල 

ලශඹන් ම කි යු්නශ්න වළභ තඹක් ලභ විඹද) කිරීභ පිළිඵ.  

  හශේභ  ඵදු ලශඹන් ජනතහශමන්  මන්නහ වළභ තඹක් ලභ  

පිළිඵ්න මකි යුතු ශනහ. එශවභ තභයි මරය විනඹ 

පිළිඵ ඵළලිඹ යු්නශ්න. නමු්න  ප්රහශඹෝගික ක්රිඹහ කිරීශ)දී 

භවය විට ශ)හ ලිහි ද ශරහ ගිහින්   මු ද මර ධර්භඹන්  අනු 

කටයුතු කිරීශ) ත්න්නශඹන් ඉ්න න අසථහනු්න තිශඵනහ.  

  නිහ ශභතළනදී අහධහයණඹක් ල ශනහඹ කිඹහ භභ  

පිළිමන්නහ.   අනු භහ මරු ඉයහන් වික්රභය්නන භන්ත්රීතුභහශමන් 

ඉ දරහ සිටින්ශන් ශ)කට විරු්ධධ ශනොන ශරටයි. 

විමණකහධිඳතිතුභහ  2011 ඉරහ ඳඩි ළඩි වභක් ල නළති ඉන්නහ. 

අවුරුදු ශදකක් ල විතය ගිහින් තිශඵනහ.  ක නිහ අපි ශ) 

ශඹෝජනහ )භත කයමු. අපි 23 ළනිදහට ඉදිරිඳ්න කයන 

හර්තහශේ නිර්ශ්ධල ශමශනනහ.  කළබිනට් සභතිරු මණනහක් ල 

ඔඵතුභහශේ කථහ අවරහ භශමන්   මළන විභසුහ.  වභත්රීඳහර 

සිරිශේන සභතිතුභහ ශ) මළන පුදුභඹට ඳ්න ශරහ. ස්නත 

ලශඹන්භ එතුභහ විසින් විභර්ලනඹ කයන සිඹලුභ ිඹතනර 

ප්රධහනීන් එතුභහට ඩහ ඳඩිඹක් ල මන්නහ. එතුභහශේ ිඹතනශඹ්න 

එතුභහ වතය ළනිඹහ.  අපි 23 ළනිදහ ශදන්ශන් ශඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ කහයක බහට අයිති ිඹතන 247ක් ල පිළිඵ හර්තහක් ල. 

ශ) 247භ ම්නත්න එහි වළභ ප්රධහනිඹකුභ Auditor-Generalට ඩහ 

ඉවශ ඳඩිඹක් ල මන්නහ. ශ)ශකදී ඳළයණි )ප්රදහඹන් නළති කයරහ 

ඳහර්ලිශ)න්තුට තිශඵන ඵරඹ ඳහවිචි ම කිරීභට අපි ක්රභශේදඹක් ල 

වදහ මන්න ඕනෆ.  

ඊශ  ඳ්න තශර් තිබුණහ, එක් ලතයහ ිඹතනඹක බහඳතිශේ 

ඳඩිඹ රුපිඹ ද රක් ල 6යි කිඹරහ. භහ දන්ශන් නළවළ, ස්නතක් ලද 

කිඹරහ.  ඵරන්න,    Board  එකට ඵරඹ තිශඵනහ, රක් ල වඹක් ල 

දක් ලහ ළඩි කයන්න.  නමු්න ඳහර්ලිශ)න්තු ශේ අඳට ඵරඹක් ල නළවළ, 

විමණකහධිඳතිතුභහශේ ඳඩිඹ තීයණඹ කයන්න, ක්රභශේදඹක් ල 

නළතිකභ නිහ. ශභතළන ක්රභශේදඹ පිළිඵ ප්රලසනඹක් ල තිශඵනහ.  

  නිහ    තිශඵන විභතහ අපි ශනස කශ යුතුයි.  23 ළනිදහ 

අඳ විසින් ඉදිරිඳ්න කයන හර්තහශේ ශ) කහයණහ )ඵන්ධශඹන් 

නිර්ශ්ධලඹක් ල ශමශනන්න ඵරහශඳොශයෝනතු නහ. එත ශකොට  ක 

විධහඹකඹට ගිඹහට ඳසු විධහඹකඹ විසින් එඹ ළරකි දරට මන්න 

ඕනෆ. කිසි ශරකින් ශභඹ ජහතික ළටුප් වහ ශේක            

ගඛ්යහ ශකොමින් බහ විසින් තීයණඹ කශ යු්නතක් ල ශනොශයි. 

  අඹ දන්නහද ශභොකක් ල්න ශභතළන ශකශයන ශ්ධ ද මළන? 

Auditor-General   කයන ළඩ ප්රභහණඹ එතුභන්රහ දන්නහද? 
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හශේ ශනොශයි, අද යශට් ිඹතන විලහර මණනක් ල තිශඵනහ. 

යජශ  සිඹලුභ ශදඳහර්තශ)න්තු විමණනඹ කයන්න ඕනෆ; සිඹලුභ 

අභහතයහගල විමණනඹ කයන්න ඕනෆ. අශනක් ල අතට ඵළලුහභ 

ිඹතන 247ක් ල තිශඵනහ. භවය  හ තිශඵනහ, Limited 

Liability Companies කිඹරහ, යජශ  ප්රහේධනඹ ශඹොදන 

ිඹතන. විමණකහධිඳතිතුභහට ඵරඹක් ල නළවළ  හ ශවොඹන්න. අපි 

දළන්   වහ ඵරඹ ඉ දරන්න, Standing Orders ශනස කයන්න 

recommendation එකක් ල කයනහ. අඳට  හ මළන්න ශවොඹන්න 

ඕනෆ.  හ විභර්ලනඹ කයන්ශන් private auditorsරහ; Auditor-

General ශනොශයි. Private auditorsරහ  හ ශවේ්න ිණ්ඩුක්රභ 

යසථහශන් ඳ්න න නිරධහරිඹහට යහජය ප්රහේධනඹ 

ිශඹෝජනඹ කයන වළභ ිඹතනඹකටභ ගිහි දරහ   කටයුතු 

වරිඹට ශකශයනහද කිඹරහ ශොඹහ ඵළීයශ) ඵරතර අලය 

නහ.  ඉතින් එඹ  ඳහර්ලිශ)න්තු විසින්භයි තීයණඹ කශ 

යු්නශ්න. එඹ අභහරු කටයු්නතක් ල ශනොශයි. අශප් සථහය නිශඹෝම 

පිළිඵ කහයක බහක් ල තිශඵනහ.  ශකන් නිර්ශ්ධල කයරහ 

ඳහර්ලිශ)න්තුශේ ඳක් ල විඳක් ල ශදඳළ්නතභ එකඟ ශරහ කටයුතු 

කයනහ න)  ක  නීතිඹක් ල ඵට ඳ්න ශනහ. අඳට තිශඵන 

ඵරතර මන්න අඳට පුළුන්. කවුරු්න ශදන්න ඕනෆ නළවළ. ශ) 

ඳහර්ලිශ)න්තුට පුළුන්  ක කයන්න. අද ිඹතන විලහර  

මණනක් ල යහජය අගලශ  යහප්ත ශරහ තිශඵනහ. අද ශකෝටි 

ප්රශකෝටි මණන් විඹද) කයනහ. ශ) වළභ එකක් ලභ ශවොඹහ 

ඵරන්ශන් විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තු. විමණකහධිඳතිතුභහ 
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ඹටශ්න deputiesරහ ඉන්නහ.   හශේභ ශ) ශදඳහර්තශ)න්තු 

ත්න ලක් ලතිභ්න කයන්න ඕනෆ.  

ශ) ඳහර්ලිශ)න්තුට ිහභ වළභදහභ අ දරස මළන, දණ  

මළන කථහ ශකයනහ. ශ)හ අභ කයන්න කශ යුතු එක ශදඹක් ල 

තභයි විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තු ලක් ලතිභ්න කිරීභ. අද 

ඉසය හශේ ශනොශයි. අ ශප් තිශඵන accounting systems  

ඳළයණි  හ.  ජහතයන්තය ප්රමිතිඹ තිශඵන accounting systems  

එකකට ඹන්න ඕනෆ. විශලේශඹන්භ CEB එක, Ceylon 

Petroleum Corporation, SriLankan Airlines හශේ  හට 

ඳළයණි ගිණු) ක්රභ ශනොශයි අලු්න ගිණු) ක්රභ සතුශ්න කයන්න 

ඕනෆ. Cost accounting system එකකට ඹන්න ඕනෆ. නළ්නන) 

CEB එක හශේ ිඹතනඹක ශකොතළන leaks තිශඵනහද කිඹරහ 

ශවොඹන්න අභහරුයි. එක ඳළ්නතකින්  electricity generate 

කයනහ; ඊශඟට transmit කයනහ; ඊශඟට distribute   කයනහ. 

ශකොයි    point   එකකදී  අරහබ නහද කිඹරහ දන්ශන් නළවළ. 

Cost accounting system එකක් ල නළ්නන)   අරහබඹ ශවොඹන්න 

ඵළවළ. අපි සභතියඹහට ඵළනර්න ළඩක් ල නළවළ; අශනක් ල අඹට 

ඵළනරහ්න ළඩක් ල නළවළ;   system  එක සති කයන්න ඕනෆ.  

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, අද ඳළයණි මරය ගිණු) 

විභර්ලනඹ කිරීභට ඩහ   ඳළ්නශතන් අපි අඩිඹක් ල ඉසයවට ගිහින් 

තිශඵනහ. අද කහර්ඹ හධනඹ - performance - ඵරන්න ඕනෆ.  

මුද ද ළඹ කිරීභ ඳභණක් ල ශනොශයි,  product එක ඳළ්නත්න 

ඵරන්න ඕනෆ;   ළශේ වරිඹට ශකරුණහද කිඹරහ ඵරන්න ඕනෆ.  

Auditor-General‟s Department ඉතිවහශ  ඳශමුළනි තහට  

performance auditing එක ිය)බ කයරහ තිශඵනහ. අපි ශකෝප් 

එශක් ලදී හකචිඡහ කයරහ විමණකහධිඳතිතුභහට කිේහ,   

performance auditing එක ිය)බ කයන්න කිඹරහ.  දළනටභ එඹ 

ිය)බ කය තිශඵනහ. 

අපි   හර්තහ ශමශනනහ. Ceylon Petroleum Corporation 

එකට contaminated oil  ශමනහපු ශරහශේ  හ ඳ්නතශර් ළටුණු 

මභන්භ, COPE එශක් ල  බහඳති විධිඹට ඉතිවහශ  ඳශමුළනි 

තහට භහ Auditor-Generalට ඳහර්ලිශ)න්තුශන් order   එකක් ල 

දුන්නහ,  ගිහින්  ඳරීක් ලහ කයන්නඹ කිඹරහ.   හ ර්තහ ඊශ  

කථහනහඹකතුභහට ඵහය දුන්නහ.  ක ඉතිවහශ  ඳශමුළනි තහට 

අඳ කයපු ශදඹක් ල. අශප් ශදඳළ්නශ්න භන්ත්රීරු ගිහින් ිඹතන 

ශදකක් ල ඳරීක් ලහ කශ අසථහ තිශඵනහ. ජඹර්ධනපුය 

ඉසපිරිතහරඹට ගිඹහ. වළඵළයි භහ වභත්රීඳහර සිරිශේන සභතිතුභහට 

telephone  එශකන් කිේහ, භභ ඹනහඹ කිඹරහ. එතුභහ වරි 

කළභළ්නශතන් කිේහ, භට ශ)ක වරි මසහ මන්න ඵළරි ඉන්ශන් 

කිඹරහ.   හර්තහ කස කිරීශ)දී අඳ ඉදිරිඳ්න කයපු නිර්ශ්ධල 

ඔක් ලශකොභ සභතිතුභහ පිළිම්නතහ. අඳ එතළනට ගිහි දරහ 

ශදොසතයරු,  nursesරහ ඔක් ලශකොභ ශමනළ දරහ එතුභන්රහශේ 

ප්රලසන ශභොනහද කිඹරහ ඳළඹ මණනක් ල ඔවුන් භඟ කථහ කශහ. 

එතළන තිශඵන අඩු ඳහඩුක) අඳ දළක් ලකහ. ශදඳළ්නශ්නභ භන්ත්රීරු 

එතළන හිටිඹහ.   හශේභ අඳ අඩිඹක් ල ඉසයවට ගිහින් අද කහර්ඹ 

හධනඹ  - performance -   ඳළ්නත්න ඵරනහ. එශවභ විලහර ළඩ 

ශකොටක් ල ඵහය ඉන්න ප්රධහන නිරධහරිඹකුශේ ළටුඳ රුපිඹ ද 

45,000යි.  

ස්නත ලශඹන්භ, එතුභහ ඹටශ්න තිශඵන එතුභහ විභර්ලනඹ 

කයන වළභ ිඹතනඹකභ ප්රධහනීන් එතුභහට ඩහ ළඩි ඳඩිඹක් ල 

මන්නහ. ශ) ත්න්නඹ ඵයඳතශයි. අශප් නිරධහරි ඳළශළන්තිඹක් ල 

ඉන්නහ. නමු්න ශ)හ ශඹෝජනහ කයන්ශන්්න නළවළ. ශ)හ අඳ 

ශනොශයි කයන්න ඕනෆ. භවය විට ඔවුන්ට ශඳශනන්න  ඕනෆ, 

ශ)හ ශඹෝජනහ කයන්න. National Salaries and Cadres 

Commission එකට අශඵෝධඹක් ල තිශඵන්න ඕනෆ, ශභතළන 

අහධහයණඹක් ල ශනහඹ කිඹරහ ශ්නරු) මන්න. කරුණු 

ශනොදන්නහ න)   මළන ඳහර්ලිශ)න්තුශන් අවන්න තිබුණහ. 

අශඳන් සහුහ න) අඳ කිඹනහ. භහ හිතන්ශන්  2011 ඉරහ ශ) 

ප්රලසනඹ තිබුණහ. භහ එතුභහට්න කථහ කශහ. අපි ශ)ක )භත කයමු. 

23 ළනිදහ ඉදිරිඳ්න කයන හර්තහශන් නිර්ශ්ධල කශහට ඳසශේ අඳ  

ඵරහශඳොශයෝනතු නහ, කථහනහඹකතුභහ්න එක් ලක ශ) මළන 

හකචිඡහ කයන්න. ශභඹ Auditor-Generalශේ ප්රලසනඹක් ල ඳභණක් ල 

ශනොශයි. Constitutional appointments තිශඵන,   කිඹන්ශන් 

ිණ්ඩුක්රභ යසථහ අනු ඳ්න ව) කයන සිඹලුභ තනතුරු 

පිළිඵ භහ  හිතන්ශන් වරි තක් ලශේරුක් ල කයරහ   පිළිඵද 

ක්රභශේදඹක් ල වදන්න ඕනෆ, ඳහර්ලිශ)න්තු තුළින්  හශ  ඳඩි 

ළඩි කයන්න පුළුන් න විධිඹට. ඳහර්ලිශ)න්තුට   ඵරඹ 

මන්න ඕනෆ. ඊට ඳසශේ  දලි  pass   කයන එක කළබිනට් එකට 

දහරහ, මුද ද සභතියඹහ  භඟින් අනුභත කය මන්න පුළුන්.  ක 

ශදළනි කහයණහක් ල. ශභභ තීයණඹ මළනීශ) හ)ප්රදහඹ,  ක්රභශේදඹ 

අලුතින් කස කයන්න ඕනෆ. භහ ඊට ඩහ ශ) මළන කථහ කයන්න 

ඵරහශඳොශයෝනතු න්ශන් නළවළ.  

23 ළනිදහ ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේ හර්තහ 

ඉදිරිඳ්න කශහභ අඳභ ශඹෝජනහ කයනහ, භහඹක් ල සතුශතදී 

විහදඹක් ල ඳ්නන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. මරු නිශඹෝජය කහයක 

බහඳතිතුභනි, ඊ ශඟ අවුරු්ධශ්ධ භහ තුශනන් තුනට  

ඳහර්ලිශ)න්තුට හර්තහක් ල ශමශනන්න අඳ ඵරහශඳොශයෝනතු 

නහ. අවුරු්ධදක් ල ඹන තුරු අඳ ඉන්ශන් නළවළ. භහ තුනක් ල ඹන  

ශකොට හර්තහ ඉදිරිඳ්න කයනහ.   පිළිඵ  debate  එකක් ල 

ශදනහ. ඊ ශඟ භහ තුන ගිඹහභ ඊ ශඟ කටයුතු ටික කයනහ. 

එතශකොට අවුරු්ධද අහන න  ශකොට ිඹතන ටික ඔක් ලශකොභ 

පිළිඵ ශොඹහ ඵරහ අහනයි. අහනශ දී ශවො විහදඹක් ල 

කයන්න පුළුන්, ප්රතිඳ්නති පිළිඵ හශේභ අනික් ල කහයණහ 

ඔක් ලශකොභ එක් ල කයරහ. නියන්තයශඹන්භ ජනභහධයඹට   පිළිඵ 

සවළ මවශමන ඉන්න පුළුන්. අශප් භළති සභතිරුන් තභන්ශේ 

ිඹතනර ත්න්නඹ දළන මන්නහ,  භහ තුශනන් තුනට හර්තහ 

එන නිහ. ඳහර්ලිශ)න්තුශේ භහ තුශනන් තුනට විහද නහ,   

ිඹතන පිළිඵ.   නිහ ශභයින් ඹ) ඵරඳෆභක් ල සති ශනහ.  

භහ න්ශතෝශඹන් ශ) කහයණඹ පිළිඵ කිඹන්ශන්. අඳ  

2012 - 2013ට ිඹතන 247ක් ල ඳරීක් ලහට රක් ල කය තිශඵනහ. 

ශ)ක තභයි ඳහර්ලිශ)න්තු ඉතිවහශ  1921න් ඳසශේ සිඹලුභ 

ිඹතන ඳරීක් ලහ කයපු එකභ අසථහ. ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ අඳට 

ඳරීක් ලහට රක් ල කයන්න පුළුන් වුශණ් ිඹතන 229යි. අඩුශන් 

තභයි ඳරීක් ලහ කයන්න පුළුන් වුශණ්. ශභොකද ඉතුරු ශකොට  ඊට 

ඉසශ දරහ ශකොමිටිශඹන් ඳරීක් ලහ කයරහ තිබුණු නිහ අඳ කශශේ 

නළවළ. ශ)ක තභයි දස 365ක් ල තුශ ිඹතන 247ක් ල ඳරීක් ලහට 

රක් ල කශ එකභ අසථහ. තමුන්නහන්ශේරහ පුදුභ ශරහ අහවි, 

අපි ශන ළඩක් ල කශශේ නළ්ධද කිඹරහ. ස්නත ලශඹන්භ 

භන්ත්රීරු, සභතිරු විලහර මණනහක් ල ඳහර්ලිශ)න්තු රැස 

ශනොන දසර්න උශ්ධ ඉරහ රෑ න තුරු ළඩ කශහ. එඹ විලහර 

ළඩ ශකොටක් ල. භහ හිතන වළටිඹට අශප් කහර්ඹ භණ්ඩරශ  

ඉන්ශන් 11 ශදනහයි. අශප් ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ්න, 

යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක බහ්න කිඹන ශ) කහයක බහ 

ශදශක් ලභ ළඩ කයන්ශන්   නිරධහරින්. ඔවුන්ට  අීමමිත ළඩ 

ශකොටක් ල තිශඵනහ. දළන් ඉසය හශේ ශනොශයි.  COPE එක ට 

සවි දරහ ශ)ක කයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ අඳ තීයණඹක් ල දුන්නහට 

ඳසශේ   කටයුතු කයනහද නළ්ධද කිඹරහ ඳසු විඳය) කයනහ; 

ලියුභක් ල ඹනහ.  

ිඳසු ශමන්නහ; පිටුඳසින් ඹනහ. ඉසය අපි තීයණ 

දුන්නහට ඳසශේ ඊශඟ අවුරු්ධද්න ගිඹහට ඳසශේ තභයි ඵරන්ශන්. 

දළන් follow-up action අපි ිය)බ කයරහ තිශඵනහ. ඳශමුළනි 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

Corruption ශත ඹළවූ  හශ  සිඹලුභ හර්තහ අපි ශමන්හ 

ම්නතහ. භභ ප්රකහලඹක් ල කශහට ඳසශේ Commission to 

Investigate Allegations of Bribery or Corruption ඳසු ගිඹ 

දසර ඳ්නතයශ  ඳශ කයරහ තිබුණහ, "අඳ කළන්න 

ඳහර්ලිශ)න්තුට ඵරඹක් ල නළවළ" කිඹරහ. භභ කිේහ, 

"ශකොභහරිසයඹහ කළන්න භට ඵළවළ, භභ Director General 

කළනහ" කිඹරහ. දළන් හර්තහ ඔක් ලශකොභ එේහ. භභ  හ 

ඉදිරිඳ්න කයන්න).  හ )ඵන්ධ ඳරීක් ලණ කයනහද, නළ්ධද 

කිඹන එක ශනභ කහයණහක් ල. ිණ්ඩු ඳක් ලශ  භන්ත්රීරු 

මණනහක් ල අවුරුදු මණනහක් ල තිසශේ කිඹනහ, අපි Commission 

to Investigate Allegations of Bribery or Corruption ශත 

ඳළමිණිලි කයනහ, ශකෝ කහට කිඹන්නද කිඹරහ. දළන්   හර්තහ 

එනහ. අපි   ත්න්නඹ සති කයරහ තිශඵනහ. CID එකට ඹළවූ 

හර්තහ අපි ශමන්හ මන්නහ. භවය ශ්ධ ද මළන ශභතළන ඹ) 

දණඹක් ල සති ශරහ කිඹරහ අඳට  ශඳශනන්න තිශඵනහ න), 

Auditor-Generalට ඳරීක් ලහ කයන්න ඵළරි, ඊට ඩහ මළඹුයට ඹන 

ශදඹක් ල න) අපි  ක CID එකට ඹහ තිශඵනහ.   හශේ පිඹය 

මණනහක් ල අපි අයශමන තිශඵනහ. අද ම)ර මිනිසසු්න 

දන්නහ, COPE එක කිඹන්ශන් ශභොකක් ලද කිඹරහ. ඉසය දන්ශන් 

නළවළ. දළන් වළශභෝභ දන්නහ. ජනභහධය උශ්ධ ඉරහ වළන්දෆ 

ශනක) ශ) මළන අවනහ. FM නහලිකහ 50ක් ල විතය තිශඵනහ. 

  ඔක් ලශකෝභ ශභොනහ වරි ශතොයතුයක් ල ඉ දරහ වළභ දහභ භට 

telephone කයනහ.   හශේ අදිශඹන් සිටින ත්න්නඹක් ල අඳ 

සති කයරහ තිශඵනහ.  

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ශභහි ඵරඳෆභ 

තමුන්නහන්ශේරහට 23ළනි දහ ඵරහ මන්න පුළුන්.  ශභශතක් ල 

ඳහර්ලිශ)න්තුට ඉදිරිඳ්න ශනොකශ විසතය හර්තහක් ල අපි ශ) 

තහශේ ඉදිරිඳ්න කයනහ. රහබ රඵන ිඹතන, අරහබ රඵන 

ිඹතන, රහබ ළඩි වුණු ිඹතන, අරහබ ළඩි වුණු ිඹතන මළන 

අපි classification එකක් ල කශහ. ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක 

බහට අඹ්න ිඹතන 247 පිළිඵභ හර්තහක් ල අපි කස 

කයරහ තිශඵනහ.   නිහ භහ විඳක් ලශඹන් ඉ දරහ සිටින්ශන්, 

විමණකහධිඳතිතුභහශේ ළටුඳ )ඵන්ධ තීයණඹ අපි අනුභත කයමු 

කිඹරහයි.   ප්රලසනඹ භය වය භව්නතඹහශේ ප්රලසනඹක් ල ශනොශයි. 

  තනතුශර් ප්රලසනඹක් ල. Constitutional appointment එකක් ල වූ   

තනතුශර් ප්රලසනඹක් ල. මරු කථහනහඹකතුභහ එක් ලක්න කථහ කයරහ 

විමණකහධිඳතිතුභහශේ ළටුඳ )ඵන්ධ ප්රලසනඹට අලු්න 

ක්රභශේදඹක් ල වදරහ ශ) විභතහ නිළයදි කයරහ ශ) තනතුය අපි 

පජනීඹ ත්න්නඹට ශේන්න ඕනෆ. මුළු යහජය තන්ත්රශ භ මරය 

ඳහරනඹ කයන පු්ධමරඹහශේ ළටුඳ ශ) තය) අඩු න) භභ 

හිතන්ශන්  ක වරිභ අහධහයණඹක් ල කිඹරහයි. ශ) පිළිඵ අලය 

කටයුතු කයන්න කිඹරහ විශලේශඹන්භ භවහ බහණ්ඩහමහයශඹනු්න, 

ජනහධිඳති ශ දක) කහර්ඹහරශඹනු්න භහ ඉ දරහ සිටිනහ. ළටුප් 

ශකොමින් බහ එක් ලක ශ) මළන කථහ කයරහ ළඩක් ල නළවළ. 

 ශමො දරන්ට ශ)ක ඹන්න අලය නළවළ. ඳහර්ලිශ)න්තුශේ මරු 

කථහනහඹකතුභහ භඟ හකචිඡහ කයරහ ශ) පිළිඵ අලු්න 

ක්රභශේදඹක් ල කස කශ යුතුඹ කිඹරහ ඉ දරහ සිටිමින් භශේ චන 

ස දඳඹ අන් කයනහ. 

 
නිමයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා 
(குளக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Sunil Handunnetti. 

Before that, will an Hon. Member propose the Hon. R. 

Yogarajan to take the Chair? 

ගු මමත්රීඳා සිරිමවේන මශතා (මවෞඛය අමාතයුරමා)  
(நளண்புநழகு கநத்தழளழள சழழசச - சுகளதளப அகநச்சர்) 

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health) 

මරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ශ) අසථහශේදී "මරු 

ිර්. ශඹෝමයහජන් භන්ත්රීතුභහ මරහනඹ මත යුතුඹ"යි භහ 

ශඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්රනනය විමවන ිමන්  වභා වේමත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුල නිමයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා මූාවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්  ගු ආර්. මයෝගරාජන් මශතා ු ාවනාරූඪ විය. 
அதன் ழகு, குளக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள் 

அக்கழபளசத்தழழன்பொ அகசய, நளண்புநழகு ஆர். சனளகபளஜன்  

அயர்கள்  தககந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and THE HON. R. YOGARAJAN took the Chair. 

 
 

[අ.බහ. 4.05] 

 
ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතා 
(நளண்புநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, විශලේශඹන්භ විමණකහධිඳතිතුභහශේ 

ළටුඳ පිළිඵ නීතයනුකර ත්න්නඹක් ල සති කිරීභ පිළිඵ 

හකචිඡහ කයන ශ) විහදශ දී යශට් මරය විමණනඹ, මරය 

ඳහරනඹ පිළිඵ ළදම්න කරුණු මණනහක් ල අධහයණඹ 

ශකරුණහ. විශලේශඹන්භ ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේ 

බහඳතිතුභහ වළටිඹට මරු ඩිේ ගුණශේකය අභහතයතුභහ ඉතහ 

ඳළවළදිලි යහජය මරය ඳහරනඹ පිළිඵ ඳහර්ලිශ)න්තුට තිශඵන 

මකීභ ඳහර්ලිශ)න්තු වමුශේ අධහයණඹ කශහ. එතුභහ ඉතහ 

නිළයදි ිකහයඹට කිේහ,   පිළිඵ මකීභ තිශඵන්ශන් 

ජනහධිඳතිතුභහට ශනොශයි, විධහඹකඹට ශනොශයි, ශ) 

ඳහර්ලිශ)න්තුට -අඳට- කිඹරහ. දළන් අඳට තිශඵන මළටලු තභයි 

ඳහර්ලිශ)න්තු තු මරය ඳහරනශ  මකීභ ක්රිඹහ්නභක න්ශන් 

ශකොශවොභද,  ක ජනතහට ඹන්ශන් ශකොශවොභද කිඹන එක. 

තභන්ශේ ඵදු මුද දරට ශභොකද න්ශන්, තභන් යජඹට ශමන 

ශ්ධට ශභොකද න්ශන්, යජඹ තභන්ශමන් අඹ කයන ශ්ධ 

ශකොශවොභද විඹද) කයන්ශන් කිඹන එක පිළිඵ ශවොඹහ 

ඵරන්න ජනතහ අඳ ඳ්න කය ශමන තිශඵනහ. ශ) 

ඳහර්ලිශ)න්තුශේ සිටින අඳ 225 ශදනහශේ කහර්ඹ බහයඹ  කයි. 

නමු්න අපි ශඳෞ්ධමලික ගිහි දරහ  ක ශොඹහ ඵරන්ශන් නළවළ. 

යජශ  ිඹතනරට ගිහි දරහ කඩහ ඳළනරහ දළන් ශ)ශක් ල  දලි 

ශකොඳභණ අයශමන තිශඵනහද, ශකොඳභණ විඹද) කයරහ 

තිශඵනහද කිඹරහ ශවොඹන්න එශවභ ශඳෞ්ධමලික ඹහන්ත්රණඹක් ල 

අඳට නළවළ.  

එශවභ නළ්නන) කළබිනට් භණ්ඩරඹ ශදන අනුභතිඹ 

පිළිඵ්න,   තීන්දු තීයණ නළත ඳසු විඳය) කයන්න්න ශ) 

ඳහර්ලිශ)න්තුශේ අපි ඹන්ශන් නළවළ. ශභන්න ශ) ක්රිඹහලිඹ 

ඳසුවිඳය) කයන, ශ) ක්රිඹහලිඹ ශොඹහ ඵරන,   ම වභ පිළිඵ 

ඳහර්ලිශ)න්තු තු කහර්ඹ බහයඹ ක්රිඹහ්නභක කයන පු්ධමරඹහ 

තභයි විමණකහධිඳතිතුභහ. විමණකහධිඳතිතුභහශේ ක්රිඹහලිඹ 

සතුශත තභයි අපි ශ්නරු) මන්ශන් අව ද අව ද යහජය ිඹතන 

අද විනහලඹට මභන් කයමින් සිටිනහ; නළ්නන) ශවො භට්ටමින් 

ක්රිඹහ්නභක ශනහ; නළ්නන) ජනතහට ඹවඳ්න ිකහයඹට 

කටයුතු කයනහඹ කිඹහ. දළන් තිශඵන මළටලු තභයි ශ) 

විමණකහධිඳතිතුභහශේ කහර්ඹ බහයඹ එක ඳළ්නතකින් 

ප්රහශඹෝගිකභ ීමභහ කය තිබීභ. එහි එක රක් ලණඹක් ල තභයි, එහි 

269 270 

[මරු ඩිේ ගුණශේකය භවතහ] 
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එක අසථහක් ල තභයි විමණකහධිඳතිතුභහ විසින් අනක් ලණඹ 

කයන ිඹතනර ප්රධහනීන්ශේ ළටුඳට්න ඩහ 

විමණකහධිඳතියඹහශේ ළටුඳ අඩු  වභ. ිශඹෝජන භණ්ඩරශ  

බහඳතිතුභහශේ ළටුඳ ම්නශතෝන භහඹකට රුපිඹ ද රක් ල 6යි.   

ශ්රීරගකන් ගුන් ශේශ  බහඳතිතුභහ  රුපිඹ ද 2,50,000ක 

දීභනහක් ල රඵනහ. භවය ිඹතනර ප්රධහනීන් රුපිඹ ද රක් ල 

ශදකවභහයක දීභනහක් ල රඵනහ. ිශඹෝජන භණ්ඩරශ  

බහඳතියඹහ භහඹකට රුපිඹ ද රක් ල 6ක් ල රඵනහ.  ිශඹෝජන 

භණ්ඩරඹ මළන ම විබහම කයන විමණකහධිඳතියඹහ භහඹකට 

රඵන්ශන් රුපිඹ ද 48,940යි. ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන් ළටුඳ විතයක් ල 

ශනොශයි. ශ) කහර්ඹ බහයඹ, විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තුට 

වදන ීමභහ, යහජය මරය පිළිඵ )පර්ණ මකීභ 

විමණකහධිඳතියඹහ තුඹ කිේහට, එඹ යසථහනුකර ධුයඹක් ල 

වුණහට, එඹ යසථහනුකර සහනන ධුයඹක් ල වුණහට, ප්රහශඹෝගික 

ඹථහර්ථඹට ගිඹහට ඳසු අ්න ඵළපු කකු ද ඵළපු කට වපු නිරඹක් ල 

ඵට එඹ ඳ්න ශනහ.   නිහ ඳසු ගිඹ මරය හර්තහ අනක් ලණඹ 

කිරීභට ඳභණක් ල විමණකහධිඳතියඹහ ශේ  ක්රිඹහ භහර්ම අද ීමභහ 

ශරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, 2013 දී  ඳහර්ලිශ)න්තුට 

ඉදිරිඳ්න න්ශන්  2009, 2010, 2011 ව 2012 විමණකහධිඳති 

හර්තහයි. මරු ඩිේ ගුණශේකය සභතිතුභහ රඵන 23න දහ 

ඉදිරිඳ්න කයන්ශන් ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේ  2011 

හර්තහයි. එතශකොට  2012, 2013 දළන් ක්රිඹහලිඹක් ල සි්ධධ 

ශමින් ඹනහ. ඵඩු මිර ළඩි න්ශන්, ඵදු මවන්ශන්, යහජය 

ිඹතන ඳහඩු රඵනහඹ කිඹන්ශන්, ඳහඩු රඵනහඹ කිඹහ ඵදු 

මවන්ශන් 2013ටයි. වළඵළයි,විමණකහධිඳතිතුභහ ඳරීක් ලහ කයන්ශන් 

2009, 2010.   කිඹන්ශන් අවුරුදු ඳවකට එවහ  හයි. එතශකොට 

ප්රලසනඹ තිශඵන්  ශන් එයින් සති ළඩඹ ශභොකක් ලද කිඹන එකයි. 

ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේදී අපි ප්රහශඹෝගික අ්න විඳින 

ඹථහර්ථඹ ශ)කයි. විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තුට අද 

ඳරීක් ලහට රක් ල කයන්න සි්ධධ ශරහ තිශඵන්ශන් ිඳසට 

ගිහි දරහයි. ස්නතටභ තිශඵන ප්රලසනඹ ශ)කයි.    වුණු ශ්ධ කිඹන්න 

විමණකහධිඳතිතුභහට පුළුන්. වළඵළයි, දළන් සි්ධධ න ශ්ධ 

ශක් ලන්න විමණකහධිඳතිතුභහට ඵළවළ. ශ) ශභොශවොත න විට 

අද යශට් සිදු න භවහ ඳරිභහණ මරය වහනි, යහජය ශ්ධශඳොශර සිදු 

න අඹථහ මනු ශදනු, එදිශනදහ පු්න ඳ්නර හර්තහ ඳශ ශකශයන 

භවහ ඳරිභහණ මරය ගචහ නතය කයන්න එතුභහට ඵළවළ.  එතුභහට 

  ශනුශන් භළදිව්න ශන්න ඵළවළ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, උදහවයණඹක් ල මතශවෝන අද 

උශ්ධ ඳහර්ලිශ)න්තුශේදී විදුලිඵර වහ ඵරලක් ලති අභහතයතුමිඹ 

කිේහ, ශනොශයොචිශචෝ ශ ද තහඳ ඵරහමහයශ  සිදු වුණු ශ්ධ. 

ශනොශයොචිශචෝ ශ ද තහඳ ඵරහමහයශ  තිශඵන ළරැදි 21ක් ල එතුමිඹ 

ශ) මරු බහට කිේහ. වළඵළයි,   ළරැදි 21 සිදු ශමින් ඹ්ධදි -  

21 සිදු න විට- එතළන න මරය වහනිඹට -මරය ඳහඩුට- 

මඋ්නතයකහයශඹක් ල ශවොඹන්න විමණකහධිඳතිතුභහට ඵරඹක් ල 

නළවළ. යජඹ ණඹ මන්නහ. යජඹ ණඹ  ගිවිසු)රට එශශමනහ. 

  ණඹ ගිවිසු) භත ණඹ අයශමන භවහ ඳරිභහණ යහඳතතිරට මු ද 

ම ද තිඹනහ. භවය මු ද ම ද ඳළශ ශනහ. භවය මු ද ම ද උඩ 

සවි්න, අතු ඳළශ ශරහ, අතු ලිඹරහ  හශ  භවහ ඳරිභහණ දණ 

සි්ධධ ශනහ. අහනශ    පිළිඵ ම කිඹන්න 

විමණකහධිඳතියඹහට ඵළවළ. දළන් ශනොශයොචිශචෝශ ද තහඳ 

ඵරහමහයඹ පිළිඵ, ගුන් ඹහනහ එන්ශන් නළති භ්නතර ගුන් 

ශතොටුශඳොශ පිළිඵ,  නළේ එන්ශන් නළති ව)ඵන්ශතොට යහඹ 

පිළිඵ එශවභ නළ්නන) ක්රිකට් මවන්  ශන් නළති ූ රිඹළ 

ක්රීඩහගමණඹ පිළිඵ විමණකහධිඳතියඹහට  කිඹන්න පුළුන් 

ශභොනහද?   පිළිඵ වරි ඳරීක් ලහක් ල කයන්න 

විමණකහධිඳතිතුභහට ඵරඹක් ල තිශඵනහද? අඩු තයශ)   

ක්රිඹහලිඹ ඹන විට "ශ)ක ිර්ථික පරදහක් ල නළති යහඳතතිඹක් ල;  

ශ) යහඳතතිඹ දළන් නතය කයන්න ඕනෆ; ශ) යහඳතතිඹට ඩහ 

ශන වික දඳ ක්රිඹහලිඹකට ඹන්න ඕනෆ"  කිඹහ ශඹෝජනහක් ල 

කයන්න විමණකහධිඳතියඹහට ඵළවළ.    

  නිහ එතළන මළටලුක් ල තිශඵනහ. විමණකහධිඳති 

ශදඳහර්තශ)න්තු යසථහනුකර, සහනන ිඹතනඹක් ලඹ 

කිේහට, ඳහර්ලිශ)න්තුශේ අඳට යහජය මරය ඳහරන ඵරඹ 

තිශඵනහඹ කිේහට, අපි ශනුශන්   මරය ඳහරන ඵරඹ ඳයහ 

ශමන තිශඵන්ශන් විමණකහධිඳතියඹහඹ කිඹරහ අපි තුටු වුණහට, 

විමණකහධිඳතියඹහට්න, ඳහර්ලිශ)න්තුශේ අඳට්න ශ) 

ශභොශවොශ්න ක්රිඹහ්නභක න භවහ දළළන්ත මරය ගචහ පිළිඵ 

ඳරීක් ලහ කයන්න ඵළවළ.  ක තභයි තිශඵන මළටලු.  ක නිහ 

ඳහර්ලිශ)න්තුශේ අපි්න, විමණකහධිඳතියඹහ්න අතීතඹට අදහශ 

වුණු ිඹතන. යහජය මරය ඳහරනඹ පිළිඵ අශප් කහර්ඹබහයඹ 

ඵළලුශෝන, අපි ''ශකෞතුක සතු'' ඵට ඳ්න කයරහයි තිශඵන්ශන්. 

ශ) ඳහර්ලිශ)න්තුශේ අපි එළනි ත්න්නඹට ඳ්න ශරහ තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, ශ දක් ලවවුස ිඹතනඹ ඉදිරි 
පිට යජශ  ශ්ධශඳොශක් ල -යජශ  ඉඩභක් ල- කළසිශනෝ යශජකුට රඵහ 

ශදනහ; කළසිශනෝ ිඹතනඹක් ල ිය)බ කයන්න වදනහ.   යහජය 

ශ්ධශඳොශ යටට වහනිකය ක්රිඹහදහභඹකට ශඹදශන ශකොට 
ශභොකක් ලද විමණකහධිඳතියඹහට මන්න පුළුන් ක්රිඹහ භහර්මඹ? 

ශභොකක් ලද ශ) ඳහර්ලිශ)න්තුශේ අඳට මන්න පුළුන් ක්රිඹහ 
භහර්මඹ? අඳට ශභොකු්න කයන්න ඵළවළ.   පිළිඵ ගිවිසු) අ්නන් 

කයන්ශන් අපි ශනොශයි. "යජය මරය ඳහරන ඵරඹ 
ඳහර්ලිශ)න්තු තුඹ, එඹ ක්රිඹහ්නභක කයන ඵරධහරිඹහ 

විමණකහධිඳතියඹහඹ" කිඹරහ අඳට ඳ)ශඳෝරි මවන්න පුළුන්. 

වළඵළයි, විමණකහධිඳතියඹහට්න ශභොකු්න කයන්න ඵළවළ,   
මළන; අඳට්න ශභොකු්න කයන්න ඵළවළ,   මළන.  ක නිහ යහජය 

මරය ඳහරනශ දී විමණකහධිඳතියඹහ ව ඳහර්ලිශ)න්තුශේ 
භන්ත්රීරු 225 ශදනහ ''ශකෞතුක සතු'' ඵට ඳ්න ශනහ. ශ) 

කටයුතුරදී ර් ඵරධහරි ඵට ඳ්න ශන්ශන් ශ) 
ඳහර්ලිශ)න්තුශන් එළිශ  ඉන්න අදිසි ඵරශේම. එක ශරහකට 

එතළනදී ර් ඵරධහරි ඵට ඳ්න ශන්ශන් විධහඹක ජනහධිඳති 

ධුයඹ. තීන්දු තීයණ මන්න කළබිනට් භණ්ඩරඹ්න භවය 
ශරහට ශ) පිළිඵ දන්ශන් නළවළ. කළබිනට් භණ්ඩරඹ්න 

ඉක් ලභහ ගිහින් ගිවිසු) අ්නන් ශකශයනහ.  හ පිළිඵයි 
මළටලු තිශඵන්ශන්. ස්නතටභ අද ිර්ථිකශ , යහජය මරයශ  

ඵහුතය ඳගගුක් ල -ළඩි ඳගගුක් ල- ිර්ථික පරදහක් ල නළති 
යහඳතතිරට ශඹදශනහ.  හ විමණකහධිඳතියඹහශේ 

අනක් ලණඹකින්, ශභශවඹ වභකින්, ඳරීක් ලහකින් පිට සිදු න 

ශ්ධ ද.   නිහ අද විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තු,  
විමණකහධිඳතිතුභහ ඳයණ ගිණු) හර්තහ ඳරීක් ලහ කයන 

ිඹතනඹක් ල ව පු්ධමරඹකු ඵට ඳ්න ශරහ තිශඵනහ.   
කිඹන්ශන් රහබ අරහබ ගිණුභ වරිද, ඵදු ශමේහද නළ්ධද, මරය 

ප්රමිතීන්ට අනු ගිණු) වදරහ තිශඵනහද නළ්ධද, වය ඵළය වරිඹට 
කයරහ තිශඵනහද නළ්ධද කිඹරහ ශවොඹන තළනක් ල ඵට 

විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තු ඳ්න කයරහ තිශඵනහ. වය ඵළය 

වරිඹට කයරහ තිශඵනහ න)   සති. එතශකොට එතළනින් එවහට 
ශභොකක් ලද කයන්ශන්? 

ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහට එන භවය  

ිඹතනරට භහර්ම ළරළසභක් ල නළවළ.   ිඹතනරට තභන් 

ඹන මභනක් ල පිළිඵ දළක් ලභක් ල නළවළ; ගයුක් ලත ළරළසභක් ල නළවළ. 

ගයුක් ලත ළරළසභක් ල තිශඵනහද කිඹරහ සහුහභ ශභොනහ වරි 

ශකොශ ටිකක් ල ඉදිරිඳ්න කයනහ. ක්රිඹහකහරී ළරළසභක් ල - Action 

Plan එකක් ල- නළවළ. ගයුක් ලත ළරළසභක් ල නළති, ක්රිඹහකහරී 

ළරළසභක් ල නළති,  රක් ල මණන් ළටුප් මන්න, දීභනහ මන්න යහජය 

ිඹතන තිශඵනහ. කිඹන්න කනමහටුයි, අශප් යශට් එළනි 

විලසවිදයහර්න තිශඵනහ. අපි දළක් ලකහ, යටට බු්ධධිඹ එකතු කයන, 

යටට උමතුන් බිහි කයන භවය විලසවිදයහරරට ගයුක් ලත 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

ළරළසභක් ල නළවළ.   අවුරුදු 5දී, 10දී  ශකොයි හශේ ශකශනක් ලද 

විලසවිදයහරශඹන් එළිඹට මන්ශන්, ශ) ිඹතනර කටයුතු ඳශ ද 

ශන්ශන් ශකොශවොභද, උමතුන්, බු්ධධිභතුන් බිහි කයන්ශන් 

ශකොශවොභද කිඹරහ දළක් ලභක් ල, ළරළසභක් ල අඩු තයමින්   

විලසවිදයහරරට්න නළවළ. නමු්න   පිළිඵ ඳරීක් ලහ කයන්න, 

  පිළිඵ භළදිව්න ශන්න සිටින විමණකහධිඳතියඹහශේ 

ඵරතර ීමභහකහරීයි. 

ශභතළන මළටලු ශදකක් ල තිශඵනහ. විමණකහධිඳති 

ශදඳහර්තශ)න්තුට ශචිච ශ්ධ කිඹන්න පුළුන්. නමු්න ශන ශ්ධ 

ශවොඹන්න්න ඵළවළ; ශන්න තිශඵන ශ්ධට භළදිව්න ශන්න්න 

ඵළවළ. විමණකහධිඳතියඹහට ශචිච ශ්ධ කිඹන්න පුළුන්.  ක 

කිඹන්ශන්්න ශඵොශවොභ ීමමිත )ඳ්නලින්, ීමමිත ශකොටක් ල 

අයශමන. ශභෝරු අත වළයරහ වහ ද භළසශක් ල ශදන්ශනක් ල අ දරහ 

මන්නහ. භව දළර අත වළයරහ පුග ම දළශරන් ශකනකු අ දරහ 

මන්නහ. "කණ කළසඵෆහ විඹ සිදුශයන් අව ඵරනහ හශේ" 

කරහතුයකින් තභයි ශදඹක් ල දකින්ශන්.  ක දළකරහ "ශ)ක තභයි 

භසතඹ"  කිඹනහ. ස්නත  කයි. 

රගකහ විදුලිඵර භණ්ඩරශ  සි්ධධ වුණු දණ, ගචහ තිශඵනහ. 

රගකහ විදුලිඵර භණ්ඩරශ  ිඹතන පිටින් කහඵහසිනිඹහ ශරහ 

තිශඵනහ. රගකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ බිලිඹන අන මණනකින් 

ඵගශකොශරෝන න තළනට ශමනිචිචහ. රගකහ ඛ්නිජ ශත ද නීතිමත 

ගසථහ ඵගශකොශරෝන න තළනට ශමනිචිචහ. ශවජින් මනුශදනු 

සි්ධධ වුණහ; ඵහර ශත ද ශමනහහ.   නිහ යශට් ජනතහ භත 

දළළන්ත ඵදු ඵයක් ල ඳළටවිරහ තිශඵනහ. වළඵළයි,   ක්රිඹහලිඹ සි්ධ 

න ශකොට "ශභන්න ශ) ක්රිඹහලිඹ නතය කයන්න ඕනෆඹ" කිඹහ 

විමණකහධිඳතියඹහට භළදිව්න ශන්න ඵළවළ. විමණකහධිඳතියඹහ 

භළදිව්න ශන්ශන්්න නළවළ. එශවභ භළදිව්න ශන්න ක්රභඹකු්න 

නළවළ.  

විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තුශේ රලි්න අමන්ර භව්නභඹහ 

අඳට භතකයි. එතුභහ   විධිඹට භළදිව්න ශන්න ගිඹ භනුසශඹක් ල. 

අන්තිභට එතුභහට සසිේ මළහුහ. එතුභහශේ ජීවිතඹ ඹහන්ත) 

ශ්ලරුශණ්. ත ශඳොේශඩන් එතුභහශේ ජීවිතඹ්න නළති ශනහ. 

එශවභ භළදිව්න ශන්න ඹන අඹට සි්ධධ ශන්ශන්  කයි. යශට් 

තිශඵනහ ඊට ඩහ එවහ ගිඹ දළළන්ත භර්දන ඹහන්ත්රණඹක් ල. රලි්න 

අමන්ර භව්නභඹහ ශඳෞ්ධමලික ිඹතනර දණ ශවොඹන්න 

ගිශ  නළවළ. එතුභහ දණ ශවොඹන්න ගිශ  එභ ක්රිඹහලිඹ සිදු 

ශමින් තිබුණු තළනකට. එතශකොට දණඹ තිශඵන තළනක   

දණඹ ශවොඹන්න ගිශඹෝන,   සි්ධධ න ශ්ධට භළදිව්න වුශණෝන 

අහනශ  සි්ධධ ශන්ශන් ජීවිත වහනිඹ. 

ඉතින්, ජීවිත තර්ජනඹකට රක් ල නහට ළඩිඹ ශවොයි යජශ  

ශේකඹකු වළටිඹට pension එක අයශමන ශමදය ඹන එක. 

එශවභ නළ්නන) සි්ධධ ශන්ශන් ලියු) කියු) ඵරරහ අතීතශ   සිදු 

වුණු ශභොනහ ශවෝ ශදඹක් ල, අතීතඹට ඵරඳහන ශදඹක් ල, අතීතශ  

මිඹ ගිඹ ශකශනකුශේ ළරැ්ධදක් ල ශවොඹහ මන්න එක. ස්නතටභ අපි 

ශවොඹන හුඟක් ල ශ්ධ ද  එශවභශන්. දළන් ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ 

කහයක බහට එන ශඵොශවෝ ිඹතනර බහඳතිරු කිඹන්ශන්, 

අධයක් ල භණ්ඩරඹ කිඹන්ශන්, "අපි ශනොශයි ශ)හ කශශේ. ඳයණ 

කට්ටිඹ." කිඹරහ.   කට්ටිඹ ශවොඹන්න ඹන්න ඕනෆ කන්නතට; 

සුහන ූමමිරට. ශභොකද, ඳයණ  හ තභයි කිඹන්ශන්. ඔවුන් වළභ 

තිසශේභ කිඹන්ශන්, "අපි අලුශතන් ඳ්න ශරහ ිශේ. අපි ශ) 

ශභොකු්න දන්ශන් නළවළ. අශප් අධයක් ල භණ්ඩරඹ අලු්න. අපි ශවො 

ශදඹක් ල කයන්න). අපි අලු්න ශදඹක් ල කයන්න).  අපි දළන් ශන්ට් 

මහ ශමන ඉන්ශන්. අපි ශඵොශවොභ පුසුම මවන කට්ටිඹ." කිඹරහ. 

හුඟක් ල අඹ කිඹන්ශන් එශවභයි. වළඵළයි විමණකහධිඳතියඹහට 

තිශඵන්න ඕනෆ ඵරඹක් ල, විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තුට 

තිශඵන්න ඕනෆ ඵරඹක් ල, ''ඔඹහ අලු්නද ඳයණද කිඹරහ ළඩක් ල 

නළවළ,   යද සිදු ශරහ අවුරුදු ඳවද, දවඹද කිඹන එක  ළඩක් ල 

නළවළ, සිදු වුණු ශදඹට  නිරධහරින් ම කිඹන්න ඕනෆ,  අද ඉන්න 

පු්ධමරඹහ   යදට ම කිඹන්න ඕනෆ, ශ) ධුයඹයි එඹට ම 

කිඹන්න ඕනෆ'' කිඹන්න.  අදහශ නිරධහරින් කළරහ ප්රලසන 

කයන්න ඵරඹක් ල තිශඵන්න ඕනෆ. නමු්න අද එශවභ ඵරඹක් ල 

නළවළ.  

ඊශ  ශඳශර්දහ ශභඹට ින්න සිදු වභක් ල හර්තහ වුණහ ළුර 

ිඹතනශඹන්. ළුර ිඹතනශ  අතීතශ  සිදු වූ ප්රලසනඹකට 

දළන් අධයක් ල භණ්ඩරඹ සතුළු ඔක් ලශකෝභ අඹ කළ ශේහ 

උහවිඹට.   අඹ යදකරුන් ඵට ඳ්න වුණහ. ඳසශේ ශකොශවොභ 

වරි  ක ශ්ලය ම්නතහ. නමු්න   විධිඹට විබහම කිරීභ තභයි වරි ශ්ධ. 

ඉතිවහශ  සිදු වූ ශ්ධ දරට ඳහ අපි කවුරු්න ම කිඹන්න 

ඕනෆ. නමු්න එශවභ ම කීභක් ල, ම  වභක් ල අද නළවළ. දළන් තිශඵන 

ප්රධහන ප්රලසනඹ  කයි. ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 

විමණකහධිඳතියඹහශේ ඵරතර ඹටශ්න ශභොනහ වන් වුණ්න, 

ම  වභක් ල - accountability - නළවළ.  ක නිහ ස්නතටභ 

විමණකහධිඳතිතුභහශේ ශදඳහර්තශ)න්තුශේ නිරධහරි භණ්ඩරඹට 

අද ීමභහක් ල වදරහ තිශඵනහ, ශඳොශ්න තිශඵන ඳයණ ශ්ධ ද 

විතයක් ල හර්තහ කයන්න කිඹරහ. නමු්න ඉන් එවහට ගිහින් අද සි්ධධ 

න ශ්ධ දරට, ශ) දළන් සි්ධධ ශමින් තිශඵන ශ්ධ දරට 

භළදිව්න න්න අලයතහක් ල තිශඵනහ.   වහ අලය )ඳ්න 

විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තුශේ නළවළ.   නිහ   පිළිඵ 

අදහනභ මන්න වළකිඹහක් ල නළවළ. ස්නතටභ අදහනභක් ල 

තිශඵනහ.   අදහනභ ජීවිත අදහනභක් ල එක් ලක ඵළඳුණු එකක් ල.   

අදහනභ  ඵරඳහන අඹට අදහන) දීභනහක් ල තිශඵන්න ඕනෆ. 

එශවභ නළ්නන) ශභොන ඹ) ශවෝ වනඹක් ල තිශඵන්න ඕනෆ; 

ියක් ලහක් ල තිශඵන්න ඕනෆ. නමු්න එශවභ ියක් ලහක් ල නළවළ. 

ශ) ශදඳහර්තශ)න්තුට )ඳ්න නළවළ: ශේකඹන්ට දිරි 

දීභනහක් ල නළවළ. විමණකහධිඳතියඹහශේ ත්න්නඹ  ක න), 

හිතන්න විමණන නිරධහරින්ශේ ත්න්නඹ ශභොකක් ලද කිඹරහ. 

අශනකු්න හභහනය නිරධහරින්ශේ ත්න්නඹ ශභොකක් ලද?   

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක කහරඹක් ල තිශඵනහ. 

 
ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතා 
(நளண்புநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, භට ත විනහඩි ශදකක් ල 

ශදන්න.  

විමණකහධිඳතියඹහට එතුභහ ඳරීක් ලහ කයන ිඹතනර 

ප්රධහනිඹකු රඵන ළටුශඳන් වශඹන් ඳගගුක් ල, ඳශවන් ඳගගුක් ල 

න) රළශඵන්ශන්, අශනක් ල අඹශේ ත්න්නඹ ශභොකක් ලද? අඳට 

කිඹන්න පුළුන්ද යජශ  ශන්න ිඹතනඹක ලිපිකහය යසහක 

ක්රිඹහලිශඹන් යහජය මරය ඳහරනඹ කයන්න පුළුන් කිඹරහ? 

ශභොකද,   කවුරු්න යහජය මරය ඳහරනඹ කයන්ශන් නළවළ.  

යහජය මරය කටයුතු පිළිඵ ඳහරනඹ සි්ධධ ශන්ශන් 

විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තුශේ ක්රිඹහලිඹ ලක් ලතිභ්න වුශණෝන 

ඳභණයි.   ඳහරන කටයුතු හර්තහ කයන්න, ඳරීක් ලහ කයන්න, ම 

න්න,   ම වභ පිළිඵ ප්රකහලන නිකු්න කයන්න තිශඵන 

ඹහන්ත්රණඹ ලක් ලතිභ්න න), ස්නතටභ යහජය ිඹතනර ඳහරනඹ 

ඉශ්ලභ සි්ධධ නහ. නමු්න අද එශවභ ශදඹක් ල සි්ධධ න්ශන් 

නළවළ. අද ඹ) ිඹතනඹක් ල ඳරීක් ලහ කයන්න audit එශකන් එනහ 

කිේහට ඳසශේ, audit එකට ශදන්න විතයක් ල ශනභ ශඳෝන ටිකක් ල 
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වදනහ. Audit එශකන් එන ශකොට ශඳන්න්න ශඳෝන ටිකක් ල 

වදරහ තිශඵනහ. Audit එශක් ල භව්නතුරු කිඹරහ  ශනභ 

කහභයඹක් ල දීරහ, කන්න ශඵොන්න දීරහ,   ශරහට ළරකි දරක් ල 

කයරහ,   ශඳෝන ටික ශඳන්රහ ඹනහ.   ශඳන්න හර්තහ ටික 

අනු තභයි   කට්ටිඹ හර්තහ වදන්ශන්.   කට්ටිඹට තිශඵනහ 

හර්තහ වදන ශනභ ක්රභඹක් ල.   ක්රභඹට වදරහ අඳට හර්තහක් ල 

ශදනහ. අපි   හර්තහ  ඵරරහ ත හර්තහක් ල වදනහ.   හර්තහ 

තභයි ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේ හර්තහ; යජශ  

ගිණු) පිළිඵ කහයක බහශේ හර්තහ. භහ කිඹන්ශන් ඉන් එවහට 

ගිහි දරහ ශ) වළභ තළනටභ සහනන්නඹක් ල වදන්න ඕනෆ කිඹන 

එකයි. ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේ බහඳතිතුභහ කිඹපු 

ශ්ධ ඉතහ නිළයදියි. ඳක් ල ශේදශඹන් ශතොය   සහනන්නඹ 

ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහට තිශඵන්න ඕනළ. ශඳොදු 

යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ ශනුශන්  අදහශ ගිණු) ඳරීක් ලහ  

කයන්ශන් විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තු.   නිහ ඔවුන්ට   

පිළිඵ ඵරඹක් ල තිශඵන්න ඕනළ. නමු්න   එශවභ ඵරඹක් ල නළවළ. 

භහ ප්රධහන ලශඹන්භ අධහයණඹ කයන්ශන්  කයි. සිදු වුණු ශ්ධ්න 

ඕනෆ, සි්ධධ න ශ්ධ්න ඕනෆ. වළඵළයි,   සිදු න ශ්ධ නතය කයන්න 

ඕනෆ. සිදු න්න තිශඵන ශ්ධ ශක් ලන්න ඕනෆ. සිදු න්න තිශඵන 

වහනිඹ ශක් ලන්න ඕනෆ.   පිළිඵ ඹ) ශවෝ භළදිව්න වභක් ල 

කයන්න විමණකහධිඳතියඹහට ඵරඹක් ල තිශඵන්න ඕනෆ. 

විශලේශඹන්භ ිර්ථික පරදහයිතහක් ල සති කිරීභට න) ිර්ථික 

පරදහයිතහක් ල තිශඵන මරය ඳහරනඹක් ල යටට අලය නහ.   

යශට් මරය විනඹ වදන්න පුළුන් න්ශන් එශවභයි. අඳට 

ශඳශනනහ, ශ්ධලඳහරන ප්රතිරඳ වදහ මළනීශ), ශ්ධලඳහරන 

ප්රතිරඳ ශමොඩ නඟහ මළනීශ) යහජය මරය ශඹද වභකුයි දළන් 

තිශඵන්ශන් කිඹහ. යහජය මරය අද ශඹොදන්ශන් භඵයතහකින් 

ශනොශයි. යශට් ිර්ථිකශඹන් උතුරු ඳශහතට, නළ ශඟනහිය 

ඳශහතට අද ශභොකු්න රළශඵන්ශන් නළති ත්න්නඹකට ඳ්න ශරහ 

තිශඵ්ධදී යශට් ිර්ථිකශ  විලහර ඳගගුක් ල ශන්න ඳළ්නතකට 

ශඹොදනහ, තභන්ශේ ශ්ධලඳහරන ප්රතිරඳ වදහ මන්න.  ශක් ල 

ප්රලසනඹක් ල නළවළ. නමු්න  ශක් ල ශකොචිචය පරදහය තහක් ල 

තිශඵනහද? අද අපි අවන්ශන්  කයි.  

භභ කිඹන ශ) කහයණඹ  ඳරීක් ලහ කයරහ ඵරන්න. ඊශ , 

ශඳශර්දහ ශකොශම යහඹට ිපු නළක ති බිචිච කහර් ටිකක් ල 

ශමනිහි දරහ ඵහනහ, ව)ඵන්ශතොට යහශ . ඊට ඳසශේ   ඵහපු 

කහර් ටික ශමොඩබිමින් ශකොශමට ශමශනනහ.   නළ ශකොශම 

යහඹට ිඳහු එනහ,  ශක් ල ති බුණු ත ඵඩු ටිකක් ල ඵහන්න. 

එතශකොට අහන ප්රතිපරඹ ශභොකක් ලද ශරහ තිශඵන්ශන්? 

ශකොශමටභ ඵහන්න තිබුණු කහර් ටික ශමනිචිචහ ව)ඵන්ශතොටට. 

එතශකොට හර්තහශේ වන් ශනහ, ව)ඵන්ශතොටට අලු්න 

නළක් ල ිහ කිඹරහ. අලුශතන් නළක් ල සවි දරහ නළවළ. ශකොශම 

යහඹට ඵහන්න තිබුණු ඵඩු ටික තභයි ව)ඵන්ශතොට යහශ  

ඵෆශේ. ශන වුශණ් ශමොඩබිමින්   කහර් ටික ශමනහපු එක 

විතයයි. ශමොඩබිමින් කහර් ටික ශමනහහ.  නළත අය නළ 

ව)ඵන්ශතොටින්   ශකොශමට සවි දරහ ඉතුරු ඵඩු ටික ඵහනහ. 

ශභොකක් ලද ිර්ථික පරදහය තහ? ශභොකක් ලද යටට සිදු න ඹවඳත? 

යටට ඹවඳතක් ල සිදු ශන්න න) ව)ඵන්ශතොට යහඹට අලුශතන් 

නළක් ල එන්න ඕනෆ.  

ශකොශම යහඹට ිපු නළශේ ඵඩු ශදකට ශඵදරහ ව)ඵන සශතොට 

ටිකක් ල ඵහරහ ඉතුරු ඵඩු ටික ඵහන්න ිඳසු ශකොශමට ිහට ළඩක් ල 

ශන්ශන් නළවළ.  ශකන් සිදු ශන්ශන් ිර්ථික වහනිඹක් ල. 

එතශකොට ශන්ශන් අය ව)ඵන්ශතොටින් ශමශනන කහර් එශක් ල මිර  

ළඩි න එකයි. ශ) ක ටඹක් ල  ඹනහ ශන්. ඳයගගිඹහ ශකෝට්ශට් 

ගිඹහ හශේයි. "ඳයගගිඹහ ශකෝට්ශට් ගිඹහ හශේ" තභයි දළන් 

ව)ඵන්ශතොට යහඹට නළේ ඹන්ශන්. ශට් මවන්ශන්. ශකොශම 

යහඹට එන නළ තභයි ව)ඵන්ශතොටට ඹන්ශන්. වරි විකහයඹක් ල 

ශන්, ශ)ක. ිර්ථික පරදහය තහක් ල නළති යහඳතතිඹක් ල මළන 

විමණකහධිඳතියඹහ හර්තහ කයනහද? එශවභ හර්තහ කයන්න 

ඵරඹක් ල තිශඵනහද? නළවළ, එශවභ ඵරඹක් ල නළවළ. එතුභහට 

පුළුන් රහබහරහබ ගිණුභ මළන ඹන්ත) ශභොනහ වරි කිඹන්න 

විතයයි.  සඟ ශ්ලයහ මන්නහ විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තුකින් 

ළඩක් ල නළවළ. එළනි ඵරඹකින් ළඩක් ල නළවළ. එළනි ඵරඹකින් 

යශට් මරය ඳහරනඹක් ල වදන්න ඵළවළ.   නිහ අපි ඔඵතුභන්රහට 

අධහයණඹ කයන්ශන් ශභඹයි.   

විමණකහධිඳතිතුභහශේ ළටුඳ විතයක් ල ශනොශයි, 

විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තුශේ ශකොන්ද්න වදන්න ඕනෆ. 

විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තුශේ ඵරඹ ලක් ලතිභ්න කයන්නට 

ඕනෆ.   කහර්ඹ බහයඹ ලක් ලතිභ්න ශන ප්රභහණඹට විතයයි මරය 

ඳහරනඹ පිළිඵ ඳහර්ලිශ)න්තුශේ අඳට ම කිඹන්න පුළුන්කභ 

තිශඵන්ශන්. අශප් ම  වභ්න තිශඵන්ශන් විමණකහධිඳති 

ශදඳහර්තශ)න්තු ලක් ලතිභ්න න ප්රභහණඹට ඳභණයි කිඹන 

කයණඹ අධහයණඹ කයමින් භශේ අදවස දළක් ල වභ අන් 

කයනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

  

[අ.බහ. 4.26] 

 
ගු ඒ.පී. ජගත් පුනඳකුමාර මශතා (මඳ ල් වංලර්ධන ශා 

ජනතා ලුර වංලර්ධන අමාතයුරමා) 
(நளண்புநழகு .பீ. ஜகத் புஷ்குநளப - ததங்கு அழயழபைத்தழ, 

நக்கள் சதளட்ட அழயழபைத்தழ அகநச்சர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, අද දශේ 

විමණකහධිඳතිතුභහශේ ළටුඳ ළඩි කිරීභ නළ්නන) ළටුඳ තීයණඹ 

කිරීභ )ඵන්ධ ඳළළ්නශන ශ) විහදශ දී   )ඵන්ධශඹන් 

අදවස දක් ලන්නට අසථහ රළබීභ මළන භහ  තුට ඳශ කයනහ.  

  අතයභ, අශප් මරු ඩිේ ගුණශේකය අභහතයතුභහට්න   හශේභ 

විඳක් ලශ  භන්ත්රීතුභන්රහට්න, ිණ්ඩු ඳක් ලශ  

භන්ත්රීතුභන්රහට්න ඳළවළදිලි පිළිමන්න සිදු ශරහ තිශඵනහ,  ශ) 

ළටුඳ රඵහ ශදන්ශන් ඹ) අහධහයණඹක් ල සිදු ශරහ තිශඵන නිහ 

ඵ. ශභොකද   ිඹතනශ  ප්රධහනිඹහ වළටිඹට  විමණකහධිඳතිතුභහ  

ඹටශ්න සිටින නිරධහරින්  එතුභහ ඩහ ළඩි ළටුඳක් ල රඵන 

ත්න්නඹකුයි තිශඵන්ශන්. එතශකොට   නිරධහරිඹහශේ 

යහජකහරිශ  අභිභහනඹ )ඵන්ධ සිඹලු ශදනහටභ මළටලුක් ල 

තිශඵනහ.  

විශලේශඹන්භ ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේ  
බහඳතිතුභහ වළටිඹට අශප් මරු ඩිේ ගුණශේකය අභහතයතුභහ 

23ළනි දහට  ශභභ කහයක බහශේ හර්තහ ඉදිරිඳ්න කයනහ. 
එතුභහ   කහයක බහශේ  හභහජිකඹන් භඟ හකචිඡහ  කයරහ   

හර්තහ ශ) ඳහර්ලිශ)න්තුට ඉදිරිඳ්න කයරහ එහිදී සතින 
භවය විභතහන්   හශේභ නිර්ශ්ධලඹන් මළන රකහ ඵරහ 

අලය කටයුතු කයන්න ඵරහශඳොශයෝනතු ශනහ. ශභභ කහයක 
බහශේ හභහජි කශඹකු වළටිඹට භභ තුටු ශනහ, මරු ඩිේ 

ගුණශේකය භළතිතුභහශේ බහඳති්නශඹන් ඳ්න කයන රද   

කමිටු ය මණනහකට ඳසු උඳ කමිටු තුනක් ල ඳ්න කයරහ 
කටයුතු කිරීභ මළන. මරු රන්ත අරගිඹන්න නිශඹෝජය 

සභතිතුභහශේ බහඳති්නශඹන්, මරු සුසි ද ශප්රේභජඹන්ත 
අභහතයතුභහශේ බහඳති්නශඹන් ව  හිටපු අභහතය මරු කරු 

ජඹූ රිඹ භළතිතුභහශේ බහඳති්නශඹන් එභ උඳ කමිටු තුන 
ඳළළ්නශනහ.   හශේභ ප්රධහන කමිටු වළටිඹට්න යජශ  

ිඹතන සිඹ දර කළරහ තිශඵනහ.    හ ශේභ    ිඹතනර 

නිරධහරින්, අභහතයහගලර ශ දක)රු රින් ය කළරහ ශ) 
විභර්ලන කටයුතු කයශමන ගිඹහ. 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

අඳ විශලේශඹන්භ වන් කයන්න ඕනෆ කහයණඹක් ල 

තිශඵනහ. ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහට කළනහඹ 
කිඹන ශකොට අද හුඟක් ල නිරධහරින් ශනදහට ඩහ ඵඹයි. ශභභ 

කහයක බහට  එන්න ඉසය ශරහ අදහශ අභහතයහගලර 
ශ දක)තුභහ සතුළු නිරධහරින්, එශවභ නළ්නන) අදහශ 

ිඹතනර අධයක් ලරුන් රැස ශරහ ශභභ කහයක බහ ශේදී භතු 

විඹ වළකි ප්රලසනරට පිළිතුරු දීභ )ඵන්ධශඹන් ූ දහන) න 
ත්න්නඹක් ල අද ශඳශනන්නට තිශඵනහ. ර්තභහන ශඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ කහයක බහ  මරු ඩිේ ගුණශේකය අභහතයතුභහශේ 
බහඳති්නශඹන් කටයුතු කයන ිකහයඹ )ඵන්ධ නිරධහරින්ට 

ශඳොඩි චකිතඹක් ල තිශඵනහ.   හශේභ, විශලේශඹන් අතිමරු 
ජනහධිඳතිතුභහ සිඹලු ශ දක)තුභන්රහට ඳශමු තහට දන්හ ඹහ 

තිශඵනහ, ශභභ කහයක බහ ඉදිරිඳ්න කයන නිර්ශ්ධල 

)ඵන්ධශඹන් ක්රිඹහ කයන්න කිඹරහ. එශේ දන්හ ඹන 
ත්න්නඹට අද ඳ්න ශරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, විමණකහධිඳතියඹහ 
කිඹන්ශන්, සහනන පු්ධමරශඹක් ල.   තනතුය කිසිභ 
අභහතයහගලඹකට ම කිඹන්ශන් නළවළ. එතුභහ ම කිඹ න්ශන් 
ඳහර්ලිශ)න්තුටයි. එතුභහ ඹන විමණන විභසු)රට පිළිතුරු 
ශමන්හ ශමන  හ )ඵන්ධශඹන් එතුභහ ෆහීභකට ඳ්න න්ශන් 
නළති අසථහරදී විමණන හර්තහ වළටිඹට ඹන්න එතුභහ කටයුතු 
කයනහ. මරු ඉයහන් වික්රභය්නන භළතිතුභහ සතුළු අශප් ිණ්ඩු 
ඳක් ල ශ ්න, විඳක් ලශ ්න මරු භන්ත්රීතුභන්රහ කිඹපු ිකහයඹට 
ළටුප් වහ ශේක ගඛ්යහ ශකොමින් බහ විමණකහධිඳතිතුභහශේ 
ළටුප් නිර්ශ්ධල කශ්න එඹ කළබිනට් එකට ගිහි දරහ, 
ඳහර්ලිශ)න්තුට සවි දරහ අනුභත කය මන්න ඕනෆ. එභ නිහ 
ඳහර්ලිශ)න්තුට ම කිඹන ශකනකු වළටිඹට විමණකහධිඳතිතුභහ 
කටයුතු කයනහ. 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, අශප් ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ 
කහයක බහශේ  මරු බහඳතිතුභහ එතුභහශේ අදවස ඉදිරිඳ්න කශහ. 
  අනු එඹ  නිළරැදි කිරීශ) ළඩ ටවන ශකශයහි අතිමරු 
ජනහධිඳතිතුභහශේ්න අධහනඹ ශඹොමු ශේවි කිඹන එක භහ භතක් ල 
කයන්න කළභළතියි. විමණකහධිඳතිතුභහට ඵරඳෆ) කයන්න කිසිභ 
ශකනකුට ඵළවළ. එතුභහශේ සහනන තීයණඹ, සහනන භතඹ තභයි 
එතුභහ ඉදිරිඳ්න කයන්ශන්. කිසිභ තළනකදී  හට ඵරඳෆ) සති 
ශරහ නළවළ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි,   විමණන නිරධහරින්ට විවිධ 
ප්රලසනරට මුහුණ ශදන්න්න සිදු ශනහ. භට භතකයි, ඳසු ගිඹ 
කහරශ  අශප් විමණන අධිකහරියඹකුට සසිේ මළහුහ.   හශේ 
ත්න්නඹනු්න ඳළළති අසථහ තිබුණහ. අඳට  හ්න අභතක 
කයන්න ඵළවළ. එළනි ත්න්නඹන් තිබුණ්න අලය යහජකහරි 
වරිඹහකහය ඉටු කයමින් එතුභන්රහ කටයුතු කයනහ.   හශේභ, 
විමණකහධිඳතිතුභහශේ ළටුඳ නිලසචඹ කයන්න ශ) මරු බහට 
ඉදිරිඳ්න වුණහභ  එඹ අනුභත ශනොකයපු අසථහ්න ඉතිවහශ  
තිබුණු ඵ අඳ වන් කයන්න ඕනෆ, මරහනහරඪ මරු 
භන්ත්රීතුභනි. යහජය මරය කශභනහකයණඹ පිළිඵ උ්නතරීතය 
මකීභ ඩහ්න ශවොඳින් ඉටු කිරීභ වහ විමණකහධිඳති 
ශදඳහර්තශ)න්තු සුවිලහර කහර්ඹ බහයඹක් ල ඉසට කයශමන ඹනහ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, අශප් මරු ඉයහන් වික්රභය්නන 
භළතිතුභහ කිේහ, ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ කර්තතරුන් 
ඵරහශඳොශයෝනතු වූ කහයණහක් ල )ඵන්ධ. එතුභහ වන් 
කයන්න ගිශ  ශ) අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ ඹටශ්න ශවෝ, එශවභ 
නළ්නන) ඕනෆභ ජනහධිඳතිතුයශඹකු, ජනහධිඳතිරිඹක ඹටශ්න 
ශවෝ  මුද ද අභහතයහගලඹ තඵහ මළනීභ )ඵන්ධයි. එතුභහ කිඹන 
කහයණහට භට එකඟ ශන්න ඵළවළ. එශවභ න) ිණ්ඩුක්රභ 
යසථහශේභ වන් කයන්න තිබුණහ මුද ද අභහතයහගලඹ 
ජනහධිඳතිතුභහ ඹටශ්න තිඹහ මන්ශන් නළති අනිහර්ඹශඹන් 

ශනභ තිඹහ මන්න ඕනෆ කිඹරහ. එභ නිහ එතුභහ ක්රහකහය 
වන් කයපු කහයණඹ භඟ එකඟ  වභට භට වළකිඹහක් ල නළවළ. 
භහ එඹ විශලේශඹන් වන් කයන්න ඕනෆ.   හශේභ භවය 
ිඹතනර ඳහඩු දණඹක් ල වළටිඹට උලුප්ඳහ දක් ලනහ. නමු්න   
අරහබඹ දණඹක් ල නිහභ සිදු ශන්න ඵළවළ. උදහවයණඹක් ල විධිඹට 
අපි රගකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ මනිමු. රගකහ විදුලිඵර භණ්ඩරශ  
දණ තිශඵන්න පුළුන්. වළඵළයි සිඹඹට 100ක් ල දණභ ශනොශයි. 
දණ නළවළයි කිඹරහ්න භහ කිඹන්ශන් නළවළ. වළඵළයි සිඹඹට 
100ක් ලභ දණභයි කිඹහ වන් කයන්න පුළුන්ද?  

රගකහ ඛ්නිජ ශත ද නීතිමත ගසථහශේ දණ තිශඵන්න 
පුළුන්. එහි දණ නළවළයි කිඹරහ භහ කිඹන්ශන් නළවළ. නමු්න 
ස්නත ලශඹන්භ සිඹඹට 100ක් ලභ දණඹක් ලද කිඹන එක මළන්න 
අපි ක දඳනහ කය ඵරන්න ඕනෆ. උදහවයණඹක් ල වළටිඹට දළන් 
ඵරන්න, දළවි ශත ද ීයටයඹක නිසඳහදන විඹදභ රුපිඹ ද 95යි. 
දිනකට දළවි ශත ද ීයටර් මිලිඹන 4ක් ල රුපිඹ ද 35ක ඳහඩුට 
ශදනහ.   වහ දිනක ඳහඩු ඳභණක් ල රුපිඹ ද මිලිඹන 120ක් ල 
නහ. අවුරු්ධදකට දින 365යි කිඹන එක අපි ඳළ්නතකින් තඵමු. 
අවුරු්ධදකට දින 300යි කිඹහ ම්නශතෝන අවුරු්ධදකට දළවි 
ශත දලින් රඵන ඳහඩු විතයක් ල රුපිඹ ද මිලිඹන 36,000ක් ල 
නහ. භවය විට ජනතහට වන ළරීමභ වහ අඩු  මුදරට 
විදුලිඹ ඳඹන්න යජඹ ප්රතිඳ්නතිභඹ තීන්දුක් ල ම්නශතෝන   හශේ 
ඳහඩුරට මුහුණ ශදන්න අඳට සි්ධධ නහ. විදුලිඵර ව 
ඵරලක් ලති අභහතයහගලශ  හිටපු අභහතයතුභහ වළටිඹට අශප් හිත්න 
කරු ජඹූ රිඹ භළතිතුභහ දන්නහ, ශභළනි කටයුතු කයන්න 
යජඹක් ල වළටිඹට භවය තීන්දු මන්න සි්ධධ නහඹ කිඹරහ.  

  විතයක් ල ශනොශයි. අනික් ල ඳළ්නශතන් අපි ී. ද වහ 

වනඹ ශදනහ. භවය අසථහරදී හභහනයශඹන් ී. ද 

ීයටයඹක් ල රුපිඹ ද 12ක් ල ළනි මුදරක ඳහඩුකට විකුණනහ. අපි 

දිනකට ී. ද ශටොන් 4,000ක් ල  නිකු්න කයනහ. ශටොන් 1ක් ල 

කිඹන්ශන් ීයටර් රක් ලඹක් ල.   හශේ 4,000ක ගුණඹක් ල දකට 

නිකු්න කයනහ. ී. ද වහ වනඹ දීශභන් දකට රුපිඹ ද 

මිලිඹන 48ක ඳහඩුක් ල සිදුනහ.   ශභභ මුදර දස 365න් ළඩි 

කශහභ අවුරු්ධදකට රුපිඹ ද මිලිඹන 14,400ක ඳහඩුක් ල සි්ධධ 

නහ. භහ ශ) කිේශේ යර උදහවයණඹක් ල. දළන් ශ) ගඛ්යහ ශදක 

විතයක් ල එකතු කශශෝන රගකහ ඛ්නිජ ශත ද නීතිමත ගසථහට සිදු 

න ඳහඩු රුපිඹ ද මිලිඹන 50,000ක් ල ඳභණ නහ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, භහ  කයි කිේශේ, දුප්ඳ්න 

ජනතහ ශනුශන් වන රන්න යජඹක් ල වළටිඹට අඳට 

භවය තීයණ මන්න සි්ධධ නහඹ කිඹරහ. ී. ද වහ ශදන 

වනඹ ඈත අනුයහධපුයශ , ශභොනයහමර, ශඳොශරොන්නරුශේ  ව 

මහ කිරීභ වහ ට්රළක් ලටයඹ ඳහවිචි ම කයන ශමොවිඹහට්න 

රළශඵනහ. ී. දලින් ධහනඹ කයන සුශඛ්ෝඳශබෝගී ජීප් යථශ  

මභන් කයන තහනහඳති කහර්ඹහරශ  ශේඹ කයන පිට යටින් ිපු 

සුදු භව්නතඹහට්න   වනඹ රළශඵනහ. රුපිඹ ද ශකෝටි මණන් 

ව)ඵ කයන ධනඳතිඹහට්න   වනඹ රළශඵනහ. අහිගක 

මිනිහට රළබිඹ යුතු වනඹ,   වනඹ ශනොරළබිඹ යුතු අඹට්න 

ශදනහ. භවය ශරහට එළනි තීන්දු මන්නහ. එළනි තීන්දු 

මන්න ශවේතු ශරහ තිශඵන්ශන් විශලේශඹන්භ හභහනය 

ජනතහශේ ඳළ්නශතන් ක දඳනහ කයරහ කටයුතු කයන්න ඕනෆ 

නිහයි.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, භවය ිඹතන 

)ඵන්ධශඹන් ඵළ බ ඵළ දභට ශභඳභණ ඳහඩුයි -රුපිඹ ද මිලිඹන 

55,000ක් ල අරහබයි, රුපිඹ ද මිලිඹන 60,000ක් ල අරහබයි- කිඹරහ, 

එඹට ශවේතු දණඹයි කිඹරහ යජඹට සඟි දර දික් ල කයන්න 

විඳක් ලශ  මරු භන්ත්රීතුභන්රහ, විඳක් ලශ  ශ්ධලඳහරනඥශඹෝ 

උ්නහව කයනහ; රෆසති නහ. භහ  කයි කිේශේ, භවය 

ිඹතනර ඹ) ඹ) දණ තිබිඹ වළකියි කිඹරහ. භහ කිඹන්ශන් 
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නළවළ,  සිඹඹට 100ක් ල නිළරැදියි කිඹරහ. නමු්න ජනතහට වන 

දීභ වහ යජඹ මන්නහ ඹ)කිසි ප්රතිඳ්නතිභඹ තීන්දු අනු්න ශ) 

ඳහඩු රඵන ත්න්නඹන්ට අඳට මුහුණ ශදන්න සි්ධධ නහ. අපි 

විදුලිඹ වහ වනඹ ශදනහ. තදුයට්න වනඹ ශදනහ. අපි 

ජනතහ ශනුශන් ක දඳනහ කයරහ   වනඹ දීභ වහ අලය 

පිඹය මන්නහ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි,   හශේභ අපි ක දඳනහ 

කයන්න ඕනෆ, ශ) අරහබඹ දණඹක් ල වළටිඹටභ වන් කයන්ශන් 

නළතු, ප්රතිඳ්නතිභඹ තීයණ අනු මන්නහ කහයණහ )ඵන්ධ 

විශලේ අධහනඹ ශඹොමු කයන්න.  උදහවයණඹක් ල වළටිඹට භභ 

මන්නහ, භශේ අභහතයහගලඹ ඹටශ්න තිශඵන ිඹතන. මරු කරු 

ජඹූ රිඹ භළතිතුභහ දන්නහ, ශඳො ද මහ කිරීශ) භණ්ඩරඹ මළන. 

වළඵළයි අපි  හ ක්රභ්න කශහ. භට භතකයි, භභ ශඳො ද මහ 

කිරීශ) භණ්ඩරඹ බහය මන්න අසථහ න විට රුපිඹ ද මිලිඹන 

64ක් ල රහබ රඵපු ිඹතනඹ, එක් ල අවුරු්ධදක් ල සතුශත රුපිඹ ද 

මිලිඹන 119ට ළඩි කශහ. ශදගුණඹක් ල රහබ රළබුහ. කුරුණෆමර 

ළවිලි භහමභ බහය මන්න ශකොට රුපිඹ ද මිලිඹන 154යි, රහබඹ. 

ඊශඟ අවුරු්ධද න ශකොට රුපිඹ ද මිලිඹන 225කට ළඩි කයන්න 

වළකිඹහ රළබුණහ.  ශඵොශවෝ ශේරහට   වහ වළභ ඳළ්නශතන්භ 

කයන ශවො අනක් ලණඹක් ල තිශඵන්නට ඕනෆ; නිළයදි ශොඹරහ 

ඵරන්න ඕනෆ. භවය ශරහට අනක් ලණඹ ළඩි කයන ශකොට, 

ශවොයක) කයන මිනිවහ ශේ ශඵ දශරන් අ දරහ එළිඹට දභන 

ශකොට, නළ්නන)   ශවොයක)රට එක ඳළ්නතකින් ඵහධහ සති 

කයන ශකොට, භවය විට සඟිලි මවනහ. වළඵළයි භවය 

තළන්රට නිදවශේ කටයුතු කය ශමන ඹන්න ඉඩ දුන්නහභ කිසිභ 

ප්රලසනඹක් ල නළවළ, කටයුතු කයනහ. වළඵළයි සඟි දර දික් ල ශන්ශන් 

ශ) ිඹතන ඳහරනඹ කයන බහඳතිරුන්ට නළ්නන) 

අධයක් ලරුන්ට.   අඹශේ කටයුතුරට ශ්ධලඳහරනඥශඹෝ සඟිලි 

මවන්ශන් නළවළ. වළඵළයි අය කිේ ිකහයඹටභ කටයුතු කයන 

ශකොට ශඵොශවෝ ශරහට කිඹන්ශන් ශ)හට සභතියඹහ ම 

කිඹන්න ඕනෆ; එශවභ නළ්නන) ිණ්ඩු ම කිඹන්න ඕනෆ 

කිඹරහ.   නිහ අපි සිඹලු ශදනහටභ හමහික මකීභක් ල තිශඵනහ.   

විමණකහධිඳතියඹහශේ ළටුඳ )ඵන්ධ ශ) අසථහශේදී  

ප්රලසන තිශඵනහ න), ශ)ක ළරැ්ධදක් ල කිඹරහ කහට්න ශඳශන නහ 

න), යසථහශේ වන් ශ්ධ වරිඹට නිලසචඹ කයරහ නළ්නන) 

අඳට පුළුන්, අපි සිඹලු ශදනහභ එකතු ශරහ   )ඵන්ධශඹන් 

කටයුතු කයන්න. ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ ගශලෝධනඹ කශ යුතු 

තළන් යහෂ්ඹක් ල තිශඵනහ කිඹහ භහ හිතනහ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, ඳශහ්න බහ )ඵන්ධශඹන් 

කථහ කයන ශකොට අඳට ශඳශනනහ, භවය කහයණහ 

ගශලෝධනඹ කශ යුතු ඵ. උදහවයණඹක් ල වළටිඹට අශප්- 

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මරු  සභතිතුභහ, ත විනහඩිඹක් ල තිශඵනහ.  

 

ගු ඒ.පී. ජගත් පුනඳකුමාර මශතා  
(நளண்புநழகு  .பீ. ஜகத் புஷ்குநளப) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, මරු රන්ත අරගිඹන්න 

නිශඹෝජය සභතිතුභහශේ කහරශඹන් විනහඩි 05ක් ල රඵහ මන්නහ.  

අපි හිතමු, ඳශහ්න බහ )ඵන්ධශඹන් අපි ඳහර්ලිශ)න්තුශේ 

ශඹෝජනහක් ල ශමශනනහ කිඹරහ. ශ) ශඹෝජනහ විභධයමත 

කහයණහක් ල )ඵන්ධශඹනුයි  කිඹරහ හිතමු. විභධයමත විඹඹක් ල 

)ඵන්ධ ශඹෝජනහක් ල ශමනළ්න මුද ද ශන් කයන්න කටයුතු 

කයන අසථහශේදී,  ක ඳශහ්න බහ ඹටතට ඳ්න වුණු විඹඹක් ල 

න) භවය විට ශරේසාහධිකයණශඹන් කිඹන්න පුළුන්, "ශ)ක 

ඳශහ්න බහ ඹටතට අඹ්න විඹඹක් ල, ශ)කට කටයුතු කයන්න 

ඳහර්ලිශ)න්තුට ඵළවළ" කිඹරහ. භභ ශ) කිඹන්ශන් යර 

උදහවයණඹක් ල.  එශවභ ශරහට ඳශහ්න බහර එකඟතහ 

මන්න ඕනෆ. ශ) එකඟතහ මන්න ශකොට එක ඳශහ්න බහක් ල 

ශවෝ  කට එකඟතහ ශදන්න ඵළවළයි කිේශෝන අපි භධයභ යජඹ 

වළටිඹට   ඉදිරිඳ්න කයන ශඹෝජනහ   ඳශහ්න බහශේ 

ක්රිඹහ්නභක කයන්ශන්  නළවළ. භවය විට එයින්  කීඹ යජඹක් ල තුශ 

එක ඳශහ්න බහක් ල දන්ශනභ නළතු ශන් ශනහ.   ඳශහ්න 

බහ   කටයුතු කයන්ශන් නළවළ.   නිහ යජඹක් ල වළටිඹට අඳට 

දළන් අලය ශරහ තිශඵනහ, එක් ල්න ජහතික ඳක් ලඹ ශවෝ 

විඳක් ලඹ ශවෝ ිණ්ඩු ඳක් ලඹ ශවෝ ශ) සිඹලු ශදනහභ  එකතු 

ශරහ ඳශහ්න බහ ඵහුතයඹක එකඟතහකින් මන්නහ ශඹෝජනහ 

ක්රිඹහ්නභක කිරීභ ශකශයහි අධහනඹ ශඹොමු කයන්න. අද ය ශට් 

අධහනඹ්න   ශකශයහි ශඹොමු ශරහ තිශඵනහ.  

 ඳශහ්න බහ ක්රිඹහ්නභක කයන ශකොට අපිට, නළ්නන) අතිමරු 
ජනහධිඳතිතුභහට තීයණඹ කයන්න පුළුන්, ඳශහ්න බහ ශදකක් ල 
තහකහලික  කහඵ්ධධ කයන්න. එදහ එශේ  කහඵ්ධධ කය 
තිබුශණ් ශ..ිර්. ජඹර්ධන  ජනහධිඳතිතුභහශේ කහනුශේ. 
ඳසු ශරේසාහධිකයණශඹන් තීන්දුක් ල දුන්නහ,  එශේ එක් ල කශ 
ඳශහ්න බහ ශදකක් ල ශන් කයන්න. ර්තභහන ජනහධිඳතිතුභහ 
ඉන්නහ ශතක් ල නළත  ක එකතු කයන්ශන් නළවළයි කිඹරහ අඳට 
විලසහඹක් ල තිශඵනහ. එතුභහ ශ) යට ශ්ලයහ ම්නත, ශ) යට එක් ල 
ශේ්න කයපු නහඹකඹහ. අපි හිතමු, ත අවුරුදු ඳනවකින් ශවෝ 
ත අවුරුදු සිඹඹකින් ශවෝ ඳ්න න ජනහධිඳතියශඹක් ල ක දඳනහ 
කශහඹ කිඹරහ, ඳශහ්න බහ ශදකක් ල  කහඵ්ධධ කයන්න, එවිට 
නළත්න අර්බුදඹකට ඹනහ.  

එභ නිහ ඳශහ්න බහ  කහඵ්ධධ කිරීභට ශනොවළකි  න ඳරිදි, 
තහකහලික ශවෝ    කහඵ්ධධ කිරීභට  ශනොවළකි  න ඳරිදි 
කටයුතු කිරීභට යශට් අධහනඹ අද ශඹොමු  ව  තිශඵනහ. අද ශ) 
යට  කථහ   කයන්ශන් ශභොනහ ද?  ශ)හ )ඵන්ධ හකචිඡහ 
කයනශකොට, අද යශට් අලයතහ )ඵන්ධශඹන් කථහ 
කයනශකොට පිට යටරට ඩහ අශප්භ යශට් භවය පිරිස  
විශේචනහ්නභක ඵරන අසථහ  තිශඵනහ. විමණනඹ 
)ඵන්ධශඹනු්න  අශප් අධහනඹ විශලේශඹන් ශඹොමු කයන්නට  
ඕනෆ. ශ) මළන ජනතහ දළනු්න කය,  ජනතහශේ  අධහනඹ  
ශඹොමු කය  කටයුතු කයන්නට  ඕනෆ.  

අද අපි ශ) හකචිඡහ කයන කහයණඹ ර්තභහනශ   
විමණකහධිඳතිතුභහ වළටිඹට කටයුතු කයන  භය වය භව්නභඹහට 
ඳභණක් ල ශඳොදු වූ කහයණහක් ල ශනොශයි. මීට ශඳය ශ) හශේ 
අසථහ කිහිඳඹක් ල භතු  ව තිශඵනහ.  විමණකහධිඳතිශේ ළටුඳ 
ළඩි කයන්නට ඳහර්ලි ශ)න්තුට ශඹෝජනහක් ල ඉදිරිඳ්න කය 
තිශඵනහ. ඳහර්ලිශ)න්තු එළනි ශඹෝජනහ අනුභත ශනොකශ 
අසථහ උදහවයණ ලශඹන් තිශඵනහ. ඉතිවහශඹන් උදහවයණ 
තිශඵනහ.  අද ශ) ඉදිරිඳ්න වුණ කහයණහ )ඵන්ධ  විඳක් ලඹ 
විරු්ධධ ශේඹ කිඹහ භහ විලසහ   කයන්ශන් නළවළ.  ිණ්ඩු ඳක් ලඹ 
විරු්ධධ න්ශන් නළවළ.  නමු්න  එශවභ විරු්ධධ ශචිච අසථහ 
තිශඵනහ.  අඳ ශකොයි  තය) කථහ කශ්න  එළනි කහයණහ්න 
ඉතිවහශ  දකින්නට තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි,    හශේභ අශප් භවය 
ිඹතන විමණනඹ කයනශකොට   මළන විලහර බඹක් ල තිශඵනහ.  
  හශේභ  භවය ිඹතනර අඹ විමණන කයන තළන්රට  
ඵරඳෆ) කය,     හට ඵහධහ කයන අසථහ්න නළතිහ ශනොශයි. 
එභ නිහ    විමණන ිඹතන තදුයට්න ලක් ලතිභ්න කයන්නට්න, 
 හ ට ඵහධහ න තළන් ශක් ලහීයභට කටයුතු කයන්නට්න ශ) මරු 
බහශේ,    හශේභ අශප් යශට් අධහනඹ තදුයට්න  ශඹොමු 
කයන්නට අලයයි කිඹන එක භහ භතක් ල කයන්නට කළභළතියි.  
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

විමණකහධිඳතිතුභහශේ ඳළ්නශතන් ශ) මළන්න අධහනඹ ශඹොමු 

කයන්නට  ඕනෆ. විශලේශඹන් එතුභහ  ම කිඹන්ශන් 

ඳහර්ලිශ)න්තුටයි.  භවය ිඹතනලින් අඳට හර්තහ   ශරහ 

තිශඵනහ,    ිඹතන  ඳරීක් ලහ කයන්න ඳ්න කශ විමණකරුන්  

ඉ දරන ශනොශඹක් ල ඉ දීය),  ශනොශඹක් ල ඳවසුක) දුන්ශන් 

නළ්නන)  හිරිවළය කයන ත්න්නඹන් තිශඵනහඹ කිඹහ.  භවය 

විට හවනඹක් ල ඕනෆ වුණහභ හවනඹ දුන්ශන් නළ්නන),   

ිඹතනශඹන් ඔහුට මන්නට තිශඵන ශභොනහ වරි ශදඹක් ල 

තිශඵනහ න)  ක දුන්ශන් නළ්න න)   ි ඹතනශඹන්  

ඳළිමළනීශ) ශචිතනහශන් කටයුතු කයනහ. මරහනහරඪ  මරු 

භන්ත්රීතුභනි, යශට් කිඹභනක් ල තිශඵනහ, "ළ්ධදහට ශමොයක දඩභස 

කයන්නට පුළුන්" කිඹහ.  තභන්ට  ඳවසුක) ළරසුශේ නළති 

වුණහභ, තභන්ශේ අලයතහ )පර්ණ කශශේ  නළති වුණහභ 

ඳළිමළ නීශ)  සරඳශඹන් කටයුතු කයන අසථහ තිශඵනහ. ඊට 

ඩහ ඹභක් ල අඳ විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තුශන්  

ඵරහශඳොශයෝනතු න ඵ්න විශලේශඹන් වන් කයන්නට 

කළභතියි.   

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි,   හශේභ  විමණකහධිඳතිතුභහ 

පු්ධමරඹහ වළටිඹට කවුරු  වුණ්න එතුභහශේ  ඳවසුක), එතුභහ 

කයන   කහර්ඹ බහයශ  මකීභ,   හශේභ එතුභහශේ නිර 

මරු්නඹ  )ඵන්ධ මුළු යශට්භ අධහනඹ ශඹොමු න්නට  ඕනෆ. 

එතුභහ ඹටශ්න ඉන්න නිරධහරින් එතුභහට ඩහ ළටුප් මන්නහ 

න), එළනි විභතහඹන් සති ශනොශන්නට ක්රභශේද ළරළසවිඹ 

යුතුයි. එළනි විභතහක් ල තිශඵන විට   ිඹතනශ  කටයුතු 

කිරීශ)දී එතුභහට ශරොකු අඳවසුතහක් ල සති  ශනහ; භහනසික 

පීඩහක් ල සති ශනහ.  එභ නිහ අඳ සිඹලු ශදනහශේ අධහනඹ   

කහයණඹ ශකශයහි  ශඹොමු කයන්නට   ඕනෆ. 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි,   හශේභ ඕනෆභ යහජය 

ිඹතනඹකට, යසථහපිත භණ්ඩරඹකට සතුළු  වශ) ඵරඹ, 

 හශ  ගිණු) ශ දඛ්න ඳරීක් ලහ කිරීශ) ඵරඹ  ව   හ ඳයහ 

මළනීශ) ඵරඹ  යසථහශන්භ විමණකහධිඳතිතුභහට,  එතුභහශේ 

නිශඹෝජිතඹන් න කහර්ඹ භණ්ඩරඹට ඳයහ තිශඵන්ශන්  ශරොකු 

විලසහඹකිනුයි. එභ නිහ භහ කිවූ භවය කහයණහ මළන  සිඹලු 

ශදනහභ එක භතඹක ඉරහ සහනන පිරික් ල වළටිඹට කටයුතු කශ 

යුතු ඵට  ශදඳහර්තශ)න්තුශේ භසත නිරධහරින්ශේභ අධහනඹ 

ශඹොමු කයන්නට භහ ශභඹ අසථහක් ල කය මන්නහ.  

අපි මරු ඩිේ ගුණශේකය සභතිතුභහශේ බහඳති්නශඹන් 

ශඳොදු යහඳහය කහයක බහශේ ශ) ළඩ කටයුතු ිය)බ කශහට 

ඳසු අතඳසු  ව තිබුණු හර්ෂික හර්තහ  විලහර ප්රභහණඹක් ල ඉදිරිඳ්න 

වුණහ. භවය ිඹතන 2004 ර්ශ  ඉරහ හර්ෂික හර්තහ 

ඳහර්ලිශ)න්තුට ඉදිරිඳ්න කය තිබුශණ් නළවළ; අභහතය භණ්ඩරඹට 

ඉදිරිඳ්න කය තිබුශණ් නළවළ. දළන්  හ විලහර ප්රභහණඹක් ල ඉදිරිඳ්න 

 ව තිශඵනහ. ශ) න විට භවය ිඹතන 2012 ර් ශ  හර්ෂික 

හර්තහ්න ඉදිරිඳ්න කයමින් ඉන්නහ. ඉදිරි භහ කිහිඳඹ තුශ 

ිඹතන විලහර ප්රභහණඹක හර්ෂික හර්තහ ශ) මරු බහට 

ඉදිරිඳ්න කයහවිඹ කිඹහ අපි විලසහ කයනහ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි,  ත්න මරු භන්ත්රීතුභන්රහ 

අදවස ඉදිරිඳ්න කයන්නට සිටින නිහ භභ මීට ඩහ කහරඹ 

මන්ශන් නළවළ.  භට ශ) අසථහ රඵහ දීභ )ඵන්ධ සතුතිඹ ඳශ 

කයමින්, ිණ්ඩු ඳක් ලඹ්න විඳක් ලඹ්න අපි සිඹලු ශදනහභ එකතු 

ශරහ ශ) තනතුශර් ඳභණක් ල ශනොශයි, ඕනෆභ තනතුයක තිශඵන 

විභතහන් පිළිඵ ක දඳනහ කයරහ ඹ) ඹ) ිකහයඹට  හ 

ඉ්න කයන්නට  භළදිව්න ශමුඹ කිඹහ ඉ දරහ සිටිමින් භහ නිවඩ 

ශනහ. සතුතියි.  

[4.49 p.m.] 
 

ගු කු ජයසරිය මශතා  
(நளண்புநழகு கபை ஜனசூளழன) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

Mr. Presiding Member, a lot has been said about the 

salary scale applicable to the Auditor-General and also 

the good work done by the Auditor-General‟s 

Department. I, for one, coming from the private sector, 

always believe that the Auditor-General is grossly 

underpaid. The salary that we are talking about is 

actually, in American terms, "peanuts" because a position 

of this nature deserves a much higher salary.  

The Hon. DEW Gunasekara, as the Chairman of the 

COPE, explained in detail the enormous amount of work 

that is done by the Auditor-General and his team and the 

Hon. Eran Wickramaratne also expressed his views on 

the principal involved. Therefore, we do not intend to 

object to the salary increase proposed. That, I would like 

to tell the House because we have a responsibility 

especially to defend and protect the Office of the Auditor

-General.  

Talking about the history, I think public 

accountability dates back to King Mahinda in the 10th 

Century AD, a long time ago. The Auditor-General's 

Department itself has a 214 year-old history. During this 

period, we must say, they have done exemplary work, 

carried out their duties to the best of their ability and 

history says that the work they have done, dating back to 

the colonial days, had received wide acceptance and was 

to the satisfaction of everybody.    

Sir, of course, we have to strengthen this position 

because I always believe that in this country, financial 

discipline is not there: we do not believe in forward 

planning, financial prudence and much about internal 

auditing. So, there have been occasions where public 

money had been wasted without any plan, approval or 

any valid reason. Therefore, the role of the Auditor-

General is very important here.  

Looking back, I must say that during the last couple 

of years, we have been able to, through the COPE, work 

very closely with the Auditor-General and they have been 

bold enough to come out with and highlight facts and to 

follow through. But, let me ask whether we have the 

required number of competent people in the Auditor-

General‟s Department. Are they well-resourced and well 

equipped? They must be trained; they must adopt the best 

tools and techniques and must be compensated well. As I 

have said before, to get the best talent available, they 

must have an attractive remuneration package and must 

be exposed to the other countries' best-in-class practices. 

Do they have all the modern techniques and tools, 

equipment and methodologies? These are the areas on 

which the attention of the Auditor-General should be 

focused and we, in turn, must support him to make his 

Department a very viable and strong body.  
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Sir, I remember that as far back as the early '70s, we 

had a Corporations Division under the Treasury and that 

monitored the performance of public corporations and 

statutory boards. That Division survived many regimes. 

Its first Director, if I remember right, was no less than Mr. 

P.M.W. Wijesuriya, who was later to become the 

country‟s most revered Auditor-General.  During the 

regime of President Ranasinghe Premadasa, the 

Corporations Division was renamed as the "Department 

of Public Enterprises". I think the then Director General 

was an exceptionally capable lady, a professional and 

chartered accountant, whom I had the distinct privilege of 

working with. As a Member of the Presidential 

Commission on Privatization and also as a Member of the 

Public Investment Management Board, I was able to work 

very closely with that Department.     

They did an exemplary job. That Department made 

sure that every government institution, State-owned 

enterprise or statutory board was externally audited and 

on time. The performance of these entities was monitored. 

The reports of that Department were actually feeders for 

the COPE and it was extremely helpful. I am not sure 

whether that exists today.  

 
ගු ලාසුමද්ල නානාය්කකාර මශතා (ජාතික භාා ශා 

වමාජ ඒකාබද්ධතා අමාතයුරමා) 
(நளண்புநழகு யளசுசதய ளணளனக்களப - சதசழன தநளமழகள், 

சபக எபைகநப்ளட்டு அகநச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

It exists.  

 
ගු කු ජයසරිය මශතා  
(நளண்புநழகு கபை ஜனசூளழன) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 
Very good!  

In the discharge of my duties with the COPE, Sir, I 

also have come across the Auditor-General and his staff 

on many occasions and I found them energetic, 

committed and brave. They also highlight very serious 

breaches of financial indiscipline. I am sorry to say that 

Reports of the Auditor-General are not taken very 

seriously, as I said before, by some quarters. This is very 

unfortunate because the Auditor-General is the watchdog 

of public finance. It is the people‟s money that we have to 

take care of. So, he is really the watchdog of public funds. 

We have seen gross abuse of funds by some government 

departments and sometimes, by provincial councils and 

even local government institutions. I also remember 

instances where these were highlighted by the Auditor-

General in his Report but no proper action had been 

taken. I think one of the Hon. Members of Parliament said 

that these accounts sometimes drag for five to ten years. It 

is true. They raise a query but no action is taken. 

Therefore, it is time that we take some very serious 

steps to correct this anomaly. I think it is a very serious 

crime that no action is taken on the Reports submitted by 

the Auditor-General. It is here that we advocate strict 

Government surveillance.  

Today, Sir, there is a very serious waste of public 

funds. The media highlighted several instances of 

extravagant spending of public funds by powerful people. 

In the name of development, we indulge in various 

projects, wasting enormous amounts of money without a 

feasibility study or a project report. This is something 

very unfortunate happening in Sri Lanka. Huge amounts, 

billions of rupees, have been spent and we have come 

across instances where no proper study or feasibility 

study has been done.  

In my view, Sir, it is very important that we make the 

respective Ministry Secretaries accountable. I know, by 

law, they are accountable but it has to be followed 

strictly. There are several Ministries and institutions 

coming under various Ministries which have fallen 

behind in replying to audit queries or correcting the 

misdeeds. Therefore, even the Minister should give the 

required strength to the respective Secretaries of 

Ministries.  

In the modern world, Sir, financial reporting can be 

done pretty fast. I recall that in 2003, the then UNF 

Government appointed a Cabinet Subcommittee. It 

comprised of the then Finance Minister, Hon. K.N. 

Choksy, the then Trade Minister, Hon.Ravi 

Karunanayake and it was chaired by me. We came across 

some State accounts which were over 10 years old. So, at 

that time, we realized that there was no point in bringing 

these accounts before Parliament. Therefore, the 

Subcommittee sat and with the help of the then Auditor-

General, it was able to clear most of the outstanding 

accounts. By the end of that year or within a period of 

about 18 months, it was possible for us to get 90 per cent 

of the accounts cleared and then we found that most of 

the accounts were coming before Parliament within six to 

nine months. So, that was quite creditable and even now, 

I must say that quite a large number of Government 

institutions submit their accounts to Parliament within 

that period. I mentioned this to the Chairman of the 

COPE, that we should make it mandatory. I do not think 

any institution should take more than nine months to 

submit the accounts.  

Also, those who violate financial discipline must be 

held responsible. I must cite just one instance where a 

State media institution had an outstanding amount 

running into several millions of rupees for services 

extended for political purposes. This was highlighted in 

the media and had been taken up at the COPE for the last 

several years, but nothing happened.   

These are the type of incorrect financial procedures 

followed or the authority that has been used by certain 

people for political purpose and we certainly must put an 

end to this.  

283 284 



ඳහර්ලිශ)න්තු 

With regard to appointment of right people to most of 

the Government institutions, I must say here that, in 

principle, we always believe that COPE should be chaired 

by a Member of the Opposition. But, I must also say that 

this argument is not valid for the Hon. DEW Gunasekara. 

Although he is a Member of the Government, he has 

discharged his duties extremely well. We are very happy 

to work with him and it was probably a historical process 

that most of the institutions have  gone  through without 

favour. In this process, we have come across very good 

and profitable Government institutions which are 

professionally-run and professionally-maintained. They 

are run by good, competent management teams, 

management boards and chairmen.  Also, we  have come 

across some institutions run by political appointees who 

are not worthy of appointment. Hon Presiding Member, 

even today when we make  appointments to the 

Diplomatic Service, there is a system of screening. There 

have been one or two occasions where we had to decline 

the appointments of  some of the people  who came 

before the Committee on High Posts. Therefore, even the 

Chairman felt that we must look into the possibility of 

introducing  some sort of screening of the top appointees 

to large public corporations to see that, at least financially 

they have done no wrong. So, these are little thoughts that 

came to our minds. 

Sir, I also feel that with the development of 

accounting and auditing in the world, the time has come 

for us to invite the International Organization of Supreme 

Audit Institutions - INTOSAI - to further strengthen to 

evaluate the Auditor-General‟s Department, to determine 

how well-equipped with people, tools and techniques we 

are and how effective the Office of the Auditor-General is 

amidst various attempts to obstruct  good work.  

This is said in good faith because I have seen the vast 

developments made in India. I would like to cite a 

comment made by Mr. Vinod Rai,  former Controller and 

Auditor-General of India about INTOSAI. He said this in 

this very month, July, in the International Journal of 

Government Auditing. As some of us believe in good 

governance, transparency and accountability, we try to 

keep abreast of these developments.  

Mr. Vinod Rai states, I quote: 

“I recently completed my term as Controller and Auditor-General of 

India. 

Building on the foundation laid in Lima and its reiteration and 

consolidation in Mexico, INTOSAI has emerged as a champion of 

the independence of supreme audit institutions. Today, it is 
recognized as the leading standard-setting body in the field of public 

audit. Examples of INTOSAI‟s growing stature and confidence 

include formulating auditing standards and guidance on best 
practices for good governance; building a partnership with 

multilateral international donors and  national development agencies 

to promote capacity building in supreme audit institutions in need of 
such efforts; and having the United Nations adopt a General 

Assembly Resolution acknowledging the main principles of the  
Lima and Mexico Declarations and recognizing the role of supreme 

audit institutions in promoting the efficiency, transparency and 

accountability of public administration. 

These developments also underscore the fact that INTOSAI is a 

catalyst in a paradigm shift in the way public audit is perceived 

today and its relevance to modern societies is demonstrated. In a 
few months, INTOSAI will be adopting a standard that asserts the 

values and benefits of supreme audit institutions.   

Roles that required auditors to express an opinion about whether 
financial statements were free from material misstatements.  While 

this will continue to be a key role for all auditors, the increasing 

complexity in governance today and the demand for greater 
accountability place an onerous responsibility on auditors. Our 

minds are occupied as never before with questions about whether 

we have obligations beyond those achieved by traditional audits, 
whether governance is actually improving the lives of our citizens 

and whether  public policy and programs are responsive to the 

needs of those for whom such programs are intended."  

 Sir, I believe that we can take a lesson from these 

wonderful words of Vinod Rai, former Controller and 

Auditor-General of India,  from the land of the Mahatma, 

our friend and neighbour. 

In conclusion, let me once again pay tribute to the 

Auditor-General and the Auditor-General's Department. 

There is a tremendous responsibility lying ahead of them. 

There are quite a large number of public bodies that  run 

at a loss. These are the areas that need to be looked at 

because these are people's money. We have to look into 

them in detail and find out why these are going wrong. I  

have seen a few instances of obstructing but it is our duty 

to support this institution.  

Once again, in conclusion, let me say, as I said before, 

we are not objecting to the salary increase; it should be 

done. It is only a matter of principle that was highlighted 

and I wish the Department well. 

Thank you very much.     
 

 
[අ.බහ. 5.05] 

 

ගු තිංග සුමතිඳා මශතා 
(நளண்புநழகு தழங்க சுநதழள) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, මරු කරු ජඹූ රිඹ 

භන්ත්රීතුභහශේ කථහශන් ඳසු චන ස දඳඹක් ල කථහ කිරීභට  

අසථහ රළබීභ මළන භහ න්ශතෝ නහ.  

විමණකහධිඳතිතුභහශමන් ශ) යට අශප්ක් ලහ කයන,   බහයදය ම 

කීභක් ල හිත කර්තය ව   ශනුශන් අඳ දක් ලන වශඹෝමඹ 

මළන කරු ජඹූ රිඹ භන්ත්රීතුභහ කථහ කශහ.  ජහතයන්තය ප්රමිතීන්ට 

අනු, ශරෝකඹ පිළිම්න ක්රභශේදරට අනු අඳශේ විමණන 

කටයුතු සිදු කිරීශ) ක්රභශේදඹකට ඹෆභ පිළිඵ එතුභහ ශේ 

කථහශේ අහන බහ මශ  දී වන් කශහ. භහ   මළන න්ශතෝ 

නහ. ශ) නශකොට්න විමණකහධිඳතියඹහශේ කහර්ඹ බහයඹ 

)ඵන්ධ ජහතයන්තය ිඹතන භඟ )ඵන්ධතහ සති 

කයශමන ක්රිඹහ්නභක න ත්න්නඹක් ල තිශඵනහ. භහ හිතන 

විධිඹට විමණකහධිඳතිතුභහට තිශඵන විශලේ කහර්ඹ බහයඹක් ල 
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තභයි, සිඹලුභ අභහතයහගල ව ශදඳහර්තශ)න්තු වහ 

ඳහර්ලිශ)න්තුශන් අනුභත කයන රද ළඹ ශීර් ඳදන) කයශමන, 

 හට අදහශ විමණන කටයුතු නිළයදි ශර හර්තහ කය කරුණු 

ඉදිරිඳ්න කිරීභ.   නිහ විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තුශේ 

නිරධහරින් ශනුශන් කයන ශම ව), එභ නිරධහරින්ට රඵහ ශදන 

ඳවසුක) ව වශඹෝමඹ වළභ අතින්භ  මීට ඩහ ළඩිදියුණු 

වුශණෝන ශවොයි. ශභහි  ඳරිමණක ඳ්ධධතිඹ මීට ඩහ ළඩි දියුණු 

කයරහ, අශනකු්න ජහර භඟ )ඵන්ධ කිරීභට කටයුතු කයනහ 

න) ශවොයි. ශභොකද, ශමොඩක් ල ශරහට අඳට audit reports  

රළශඵන්ශන්  හුඟක් ල ක ද ගිහි දරහ.   කට ශවේතු තභයි,  ශඵොශවෝ 

අභහතයහගලර කහර්ඹ බහයඹ තභ්න සිදු ශකශයන්ශන් අතින්.   

කිඹන්ශන් manually. එතශකොට කරුණු  )පිණ්ඩනඹ කයරහ, 

හර්තහක් ල වදරහ එන්න ක ද මත නහ. හභහනයශඹන් ජනි 

භහශ  30 ළනි දහට කලින් අඹ ළඹ හර්තහ කස කය අන් 

කශ යුතු ශනහ. ළප්තළ)ඵර් භහඹ නවිට විමණන හර්තහ 

කස කය අන් කශ යුතු නහ. ශ) හර්තහ කස කිරීශ) 

ප්රභහදඹ නිහ ශඵොශවෝ විට ශ) හර්තහ උඳශ්ධලක කහයක බහරට 

රළශඵන්ශන්, ඳහර්ලිශ)න්තුශේ බහමත කයන්ශන් අවුරුදු 2ක් ල, 3ක් ල 

ශවෝ භවය අසථහර අවුරුදු 5ක් ල විතය ප්රභහදඹක් ල සති ඵ අපි  

දකිනහ. ශ) ශවේතු නිහ විමණකහධිඳතිතුභහශේ කර්තය 

ගකීර්ණ ශනහ.   නිහ එතුභහට ඹ) කිසි දිරි දීභනහක් ල රඵහ 

දිඹ යුතු නහ.  

අපි Sri Lanka Customs  මළන කථහ කයනහ න),  Sri Lanka 

Customs  භඟින් ශවොය ඵඩු අ්න අඩගගුට ම්නශතෝන   

නිරධහරින්ට   වහ විශලේ දීභනහක් ල ශමනහ. ශඟදී, 

ශඳොලිසඳතිතුභහ්න හක් ලෂිකරුකුට එළනි දිරි දීභනහක් ල රඵහ දුන් 

අසථහක් ල මළන වන් ශරහ තිශඵනහ භහ දළක් ලකහ.   ශවොරු 

අ දරන්න,   ළරැදි ළඩ කයන අඹ ශොඹහ මන්න,    පිළිඵ 

ශවො හක් ලෂි රඵහ දුන් අඹකුට දිරි දීභනහක් ල රඵහ දීරහ තිබුණහ.   

විලහර ම කීභක් ල සති ිඹතනඹක් ල වළටිඹට විමණකහධිඳති 

ශදඳහර්තශ)න්තුශේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹට හභහනය භහසික ළටුඳක් ල 

ව හභහනය ඳවසුක) ඳභණයි රළශඵන්ශන්. ජහතයන්තය ව ශ) 

යශට් ශන්න ිඹතන භඟ ගන්දනඹ කශහභ, 

මණකහධිකයණඹ පිළිඵ පුළු ද දළනුභක් ල සති,  accountantරහ 

ළනි හුඟක් ල සුදුසුක) තිශඵන අඹ ශ) ශදඳහර්තශ)න්තුශේ කටයුතු 

කයනහ. ශරෝකශ   ශන්න යටර  න) එළනි අඹට  අද ශරොකු 

දීභනහ රළශඵනහ. රගකහශේ්න ශඳෞ්ධමලික අගලශ  ශේඹ කයන 

එළනි අඹට විලහර දීභනහ ශමනහ. එභ නිහ ශ) 

ශදඳහර්තශ)න්තුශේ ශේඹ කයන අඹට්න රඵහ ශදන ඳවසුක) 

ළඩි කශශෝන ශවොයි කිඹරහ භභ හිතනහ.  නමු්න අශප් යශට් 

තිශඵන ළටුප් භට්ටභ, එශවභ නළ්නන) ිදහඹ)ර  ත්න්නඹ 

භත එක අගලඹකට විතයක් ල  එළනි දීභනහ ළඩි කිරීභක් ල කයන්න 

අඳට අඳවසුයි. නමු්න අශප් ශර්ගුශේ නිරධහරින්ට හභහනය ළටුප් 

ශමන එකට අභතය  විශලේ දීභනහ රඵහ ශදන ළඩ පිළිශශක් ල 

වදරහ තිශඵනහ. එඹ විශලේ අසථහක් ල වළටිඹට භහ දකිනහ.  

නීතයනුකර ශනොන, ශනොශඹකු්න ළරැදි ළඩ කයන අඹ ළටීයභ 

වහ  කටයුතු කයන   ශේක පිරි උනන්දු කිරීභට්න,   වහ 

අලය තහක් ලණඹ රඵහ දීභට්න  විශලේ දීභනහක් ල රඵහ ශදමින් 

ක්රභ්න ළඩ පිළිශශක් ල ක්රිඹහ්නභක නහ.    

විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තු  )ඵන්ධශඹන් න Act 

එක රින් ය ශ) ඳහර්ලිශ)න්තුශන් ශනස කය තිශඵනහ.  

Public corporations විමණනඹ කිරීභ කලින් ශ) 

ශදඳහර්තශ)න්තු ඹටතට ඳළරී තිබුශණ් නළවළ. 1971 කහර 

කහනුශේ එභ කහර්ඹඹ ශභභ ශදඳහර්තශ)න්තු ඹටතට ඳළරී 

තිබුශණ් නළවළ. ඳසු එඹ්න ශභභ ිඹතනඹට ඳළරුහ. 1987 දී 

ශමන ි දවතුන්න ිණ්ඩුක්රභ යසථහ ගශලෝධනශඹන් ඳසු 

provincial councils, municipal councils, urban councils වහ  

ප්රහශ්ධශීඹ බහ ර audits  විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තුට බහය 

දීරහ තිශඵනහ. Agrarian Development Act, No. 46 of 2000  

අනු Agrarian Development Councils ද තභන්ශේ ගිණු) ශභභ 

ශදඳහර්තශ)න්තුට බහය දීරහ තිශඵනහ. භට භතකයි, 1993 දී  

සිඹලුභ ක්රීඩහ ගම)ර විමණනඹ්න ශභභ ශදඳහර්තශ)න්තුට 

බහය දුන් ඵ. ශභළනි මකී) බහය දීභට හශප්ක් ල අඳ 

විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තු ශකශයහි විශලේ අධහනඹක් ල 

ශඹොමු කයරහ පුහුණුක් ල, ඹටිතර ඳවසුක) ව අනිකු්න 

වශඹෝමඹන් ඔවුන්ට රඵහ දිඹ යුතුඹ කිඹහ භහ විලසහ කයනහ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, අඳ අඹ ළඹ ශ දඛ්නඹක් ල 

ඉදිරිඳ්න කශහභ,   මළන ශ) උ්නතරීතය බහශේදී භළති 

සභතිරුන් ළභ ශදනහශේභ අදවස විභරහ, තර්ක විතර්ක 

ඉදිරිඳ්න කයරහ   අඹ ළඹ ශ දඛ්නඹ )භත කය මන්නහ.   

)භත කයන රද මුද දලින් අභහතයහගල වහ ශදඳහර්තශ)න්තුර 

ළඩටවන් ක්රිඹහ්නභක කයනහ.   ළඩටවන් ක්රිඹහ්නභක 

කයරහ ඊශඟ ශර්දී්න  හ ඉදිරිඹට  අයශමන ඹනහ. ශ) 

ක්රභශේදඹ්න එක් ලක ඵළලුහභ අඳට ශප්නහ ඳහර්ලිශ)න්තුශේ මරය 

කටයුතු අනක් ලණඹ කයන නිරධහරිශඹක් ල වළටිඹට්න, අඳට 

උඳශදස ශදන, අඳට   මළන වරි හර්තහක් ල රඵහ ශදන 

ිඹතනඹක් ල වළටිඹට්න විමණකහධිඳතිතුභහ සතුළු එභ 

ශදඳහර්තශ)න්තු කයන ශ) කහර්ඹ බහයඹ අතිලඹ ළදම්න ඵ.  

දියුණු යට ද දිවහ ඵළලුහභ අඳට ශප්නහ   යටර ශ) 

කර්තය ශඵොශවොභ පුළු ද විධිඹට ක්රිඹහ්නභක න ඵ.   යටර  

ජී ව -online-  භහස ඳතහ ශසු ිඹතන වහ ශදඳහර්තශ)න්තුර 

ගිණු) ද්නත )පර්ණ ඳරිමණක ඳ්ධධතිඹක් ල ඹටශ්න ක්රිඹහ්නභක 

ශනහ.   හ audit කයන software එශකන්     අගලරට මුද ද 

ශන් කිරී) - allocations -  වදරහ තිශඵනහ.  හ ශරේණිමත 

කයරහ -ශරජර් ක්රභඹකට- අනුභත ශනහ.   මුද ද   කහර 

ීමභහශේදී ඳහවිචි ම කයන්න ඕනෆ. ඊට ඳසු  හ නළත භධයභ 

ගිණුභකට ඵළය ශනහ.   ක්රභශේදඹ )පර්ණශඹන් ඳරිමණක 

ඳ්ධධතිඹක ටවන් ශරහ තිශඵනහ. එතශකොට භහශඹන් 

භහඹට, නළ්නන) භහ තුශනන් තුනට   මළන විග්රවඹක් ල කය 

ඵරන්න වරි ඳවසුයි.    මුද ද වරිඹට ඳරිවයණඹ ශනහද, කුභන 

කහරඹක් ල සතුශතද   මුද ද විඹද) කය තිශඵන්ශන් කිඹරහ වරි 

ඳවසුශන් ඵරහ මන්න පුළුන්.  එශවභ නළති වුණහභ, එඹ  දළන 

මන්න්න  හශ  ක්රභශේදඹක් ල තිශඵනහ.     අභහතයහගලරට 

රඵහ ශදන මුද ද නිසිඹහකහය ඳරිවයණඹ ශකරුශණ් නළ්නන) 

ඵරහශඳො ශයෝනතු න ශේමඹට ගර්ධනඹ සිදු ශනොන ඵ, 

නළ්නන)   යහඳතති ක්රිඹහ්නභක ශන්ශන් නළවළ කිඹන එක මළන 

අශඵෝධඹක් ල එභඟින් අදහශ අභහතයහගලශ  ශ දක)තුභහට ව 

ශසු නිරධහරින්ට දළන මන්න රළශඵනහ. අන්න   විධිඹට, ඊශඟ 

යුමඹට මළශශඳන ඳරිදි විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තු 

න වකයණඹ කයරහ, විමණකහධිඳතිතුභහශේ කහර්ඹ බහයඹ ත්න 

පුළු ද කයරහ,   අදහශ අභහතයහගල භඟ )ඵන්නකයණඹ ළඩි 

කයරහ, ද්නත ියක් ලහ කිරීභ වහ අලය ඳරිමණක ඳවසුක) 

රඵහ දුන්ශනෝන අඳට්න ඉක් ලභනටභ ශවො ප්රතිපර රඵහ මළනීශ) 

වළකිඹහ තිශඵනහ.  

  හශේභ ශභභ කටයුතුර කහර්ඹක් ලභතහ්න ළඩි දියුණු 

කයන්න ඕනෆ. අඳ දන්නහ පුළු ද ළඩ ශකොටක් ල ශකශයන 
අභහතයහගල යහෂ්ඹක් ල තිශඵන ඵ.  හශ ්න ශඳොඩි අතඳසු වභක් ල 

වුශණෝන, රුපිඹ ද රක් ල ශදකක, තුනක, ඳවක හශේ ශඳොඩි 
ප්රලසනඹක් ල සති වුශණෝන  ක විලහර ශදඹක් ල වළටිඹට  උලුප්ඳහ 

දක් ලන්න පුළුන්. එශේ න්ශන් සයි?   අභහතයහගලශ  
ගර්ධන කටයුතු මළන පුළු ද අශඵෝධඹක් ල ක් ලණික රඵහ දීශ) 

වළකිඹහක් ල සති ඳරිමණක ඳ්ධධතිඹක් ල -ශතොයතුරු රඵහ මළනීශ) 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

වළකිඹහක් ල- අඳට නළති නිහයි. දියුණු යට ද බහවිත කයන   

ක්රභඹ සති කශශෝන ශ) අතිනු්න අඳට විලහර හසිඹක් ල සි්ධධ 
ශනහ.  

විමණකහධිඳතිතුභහ ශනුශන් ශන් කයන රද ඳවසුක) වහ 

මුද ද  අතිලඹ ළදම්න නහ.   හශේභ එභ ශදඳහර්තශ)න්තු 

ව අනිකු්න අභහතයහගලර )ඵන්නකයණඹ්න අතිලඹ ළදම්න 

නහ. ශ) )ඵන්ධතහ තුළින් අඳශේ ළඩ කටයුතුර 

කහර්ඹක් ලභතහ සති කය මළනීභට වළකි ශනහ හශේභ, 

අභහතයහගල වහ ශසු ශදඳහර්තශ)න්තුරට )ඵන්ධ තිශඵන 

සිඹලුභ අගමර ක්රභශේද,   ළඩ පිළිඵ අනක් ලණඹ කිරීශ) 

වළකිඹහ්න රළශඵනහ. 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, internationally accepted 

standard එකකට අශප් විමණන ක්රභශේදඹ කස කය මළනීභ 

තුළින් අඳට ශරොකු ශමෞයඹක් ල ව විලසහඹකු්න සති ශනහ. 

අඳ ශමොඩක් ල දුයට   පිළිඵ කථහ කයනහ.   ශනුශන් භවන්සි 

ශනහ;   ශනුශන් විලහර ලශඹන් ක්රිඹහ්නභක ශනහ. ශ) 

ඳ්ධධතිඹ්න අඳ ජහතයන්තය තරශ  ත්න්නඹට ශඹොමු කය 

ම්නශතෝන, විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තුට මීට ඩහ විලහර 

ළඩ ශකොටක් ල කයන්න පුළුන් ශනහ.   හශේභ   අඹශේ 

රභ දහඹක්නඹ මීට ඩහ ළඩිශඹන් රඵහ ශමන, ඔවුන් තුශ සති 

අශඵෝධඹ, දළනුභ තුළින් ත්න උඳශදස අයශමන ශසු 

අභහතයහගල වහ ශදඳහර්තශ)න්තුර කර්තය මීට ඩහ ශවොට 

කයශමන ඹන්න වළකිඹහ රළශඵනහ.  

ශ) අසථහ භට රඵහ දීභ පිළිඵ භහ සතුතින්ත න අතය, 

ශභභ කර්තය ඉතහභ කහශරෝ මත ඵ ප්රකහල කයමින් භභ නිවඬ 

ශනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 5.15] 

 
ගු අජිත් පී. මඳමර්රා මශතා 
(நளண்புநழகு அஜழத் பீ. தசபபள) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, ස්නතටභ ශ) යශට් යහජය 

ශේඹ තුශ තිශඵන ළඵෆ සරඳඹ, එක අතකින් ශ) යශට් යහජය 

ශේකඹන් මුහුණ දීරහ තිශඵන අයණකභ ශඳන්නු) කයන 

අසථහක් ල තභයි අද ශ) ඳළළ්න ශන විහදඹ. ශ) යශට් 

ප්රධහනතභ යජශ  නිරධහරිශඹක් ල; ිණ්ඩුක්රභ යසථහශන්භ ඳ්න 

කයන අති ශමෞයනීඹ, සහනන නිරධහරිශඹක් ල; යහජය ිඹතන අති 

විලහර ප්රභහණඹක් ල )ඵන්ධ සුඳරීක් ලහශන් සිටීභ පිණි ඳ්න 

කයන නිරධහරිශඹක් ල තභයි විමණකහධිඳතිතුභහ. එතුභහශේ ළටුඳ 

රුපිඹ ද 48,940යි.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, භභ ශ) ඳහර්ලිශ)න්තුශේ 

භහධය ියණඹ කයන භහධයශේදීන්ශමන් ඉ දරහ සිටිනහ, 

කරුණහකය ශ) ළටුඳ මළන භහධයලින් කිඹන්න එඳහඹ කිඹරහ. 

ශ) යශට් විමණකහධිඳතිට ළටුඳ වළටිඹට ව)ඵ ශන්ශන් රුපිඹ ද 

48,940ක් ල න),  යහජය ශේඹට ඵළ ශන්නට අශප්ක් ලහ කයන, 

තභන්ශේ දක් ලක), තභන්ශේ කළඳ ව) යහජය ශේඹ ශනුශන් 

ශඹොදන්න ඵරහශඳොශයෝනතු න අඹ   ශ) මළන දළන ම්නතහභ 

යහජය ශේඹ තුශ තභන්ට අනහමතඹක් ල ශනොභළති ඵ්න, තභන්ශේ 

දක් ලතහ සමළය භට රක් ල ශනොන ඵ්න නහථ කයන්නට ශ) 

ළටුඳ මළන කිඹනහ නිළකයි. එඳභණක් ල ශනොශයි. 

ශදඳහර්තශ)න්තු ප්රධහනිඹහශේ ළටුඳට ඩහ ළඩිශඹන් ළටුප් රඵන 

යජශ  ශේකශඹෝ තුන් ශදශනකු විමණකහධිඳති 

ශදඳහර්තශ)න්තුශේ ඉන්නහ. මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, 

ශ)ක වරි පුදුභ ශදඹක් ල. ඹ) යහජය ශදඳහර්තශ)න්තුක 

ශදඳහර්තශ)න්තු ප්රධහනිඹහට ඩහ ළඩිශඹන් ළටුප් මන්න තුන් 

ශදශනකු සිටිනහ න)   ශදඳහර්තශ)න්තුශේ ඳහරනඹ ව 

අධිකහරිඹ පිළිඵ නිළකභ ප්රලසන භතු ශනහ. ශභොකද, 

ශේශ  ශජයසා්නඹ ව අධිකහරි ඵරඹ භත ළටුප් ව යප්රහද 

ළඩි න ක්රභඹක් ල තිබිඹ යුතුයි, ශඳෞ්ධමලික අගලශ  වුණ්න, යහජය 

අගලශ  වුණ්න.   ඵ ඉයහන් වික්රභය්නන භන්ත්රීතුභහ කිඹන විට 

මරු ඩිේ ගුණශේකය සභතිතුභහ පිළිමන්නහ.  

භවහචහර්ඹ ජී.එ ද. පීරිස සභතිතුභහ්න ශ)  ශභොශවොශ්න ශභභ 

මරු බහශේ ඉන්නහ. ශ) ප්රලසනඹ විහ මන්න යකට්න ළඩිඹ 

උ්නහව කශහඹ,   උ්නහවඹ අහර්ථක වුණහඹ, ශකශේ නමු්න 

විමණකහධිඳතිතුභහට ශ) ළටුඳ පිළිඵ ප්රලසනඹ ශ) භට්ටමින් ශවෝ 

විහ දිඹ යුතු නිහ ශ) ශඹෝජනහට විරු්ධධ න්නට එඳහඹ 

කිඹරහ ිණ්ඩුශේ භන්ත්රීරුන් අශඳන් ඉ දරනහ. අපි, -

විඳක් ලශඹන්- විරු්ධධ වුණ්න නළත්න ශ) ශඹෝජනහ )භත කය 

මන්නට පුළුන්. අපි විරු්ධධ ඡන්දඹ ශදන්ශන්න නළවළ. එශව්න 

යජශ  විමණකහධිඳතියඹහට, -යශට් ඉන්න ප්රධහනතභ, 

ශජයසාතභ යජශ  නිරධහරිශඹකුට- ශදන්ශන් රුපිඹ ද 48,940ක 

ඳඩිඹක් ල.   ර.ජයි.  ක ළයදියි.  ක නුසුදුසුයි. එශවභ කයන්න 

එඳහ. යජශ  ශේකයින්ට මීට ඩහ ශමෞයණීඹ විධිඹට 

රකන්නඹ කිඹහ  එක් ල්න ජහතික ඳක් ලඹ වළටිඹට අඳට 

කිඹන්නට සි්ධධ ශනහ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, අශනක් ල අතට ශ) යශට් 

ිණ්ඩුක්රභ යසථහශන්භ කයන ඳ්න ව) මණනහක් ල තිශඵනහ. 

අග්රවිනිලසචඹකහයතුභහ ප්රමුඛ් ශරේසාහධිකයණ විනිලසචඹකහයරුන්, 

බහඳති විනිලසචඹකහයතුභහ ප්රමුඛ් අභිඹහචනහධිකයණ 

විනිලසචඹකහයරුන්, නීතිඳතියඹහ, විමණකහධිඳතියඹහ, 

ඳහර්ලිශ)න්තු භව ශ දක)යඹහ ඳ්න කයන්ශන් ිණ්ඩුක්රභ 

යසථහශන්.    හශේභ සහනන ශකොමින් බහරට කයන 

ඳ්න කිරී),  හශ  බහඳතිරු ව හභහජිකඹන් ිණ්ඩුක්රභ 

යසථහ භඟින්භ කයන ඳ්න කිරී). ශ) තනතුරුර 

සහනන්නඹ ියක් ලහ කයන්නට, ශ) තනතුරුර ශමෞයඹ 

ියක් ලහ කයන්න, ශ) තනතුරුර තිශඵන අධිකහරී ඵරඹ 

ියක් ලහ කයන්න අලයයි. විශලේශඹන්භ සහනන්නඹ පිළිඵ 

කරුණ මළන හිතරහ ඔවුන්ශේ ළටුඳ අඩු කශ ශනොවළකි ඵ්න, 

ඳහර්ලිශ)න්තු විසින්  ළඩි කශ වළකි ඵ්න ිණ්ඩුක්රභ 

යසථහශේභ දක් ලහ තිශඵනහ. 

ඳහර්ලිශ)න්තුශේ ඳළළ්නශන ශ) විහදශ  දී කිඹළශන 

කරුණ තභයි රුපිඹ ද 48,940.00ක ගඛ්යහ වළදුශේ ජහතික ළටුප් 

වහ ශේක ගඛ්යහ ශකොමින් බහ විසින්ඹ  කිඹන එක. 

එතශකොට ශ) ඳහර්ලිශ)න්තු ශභොකටද? ඳහර්ලිශ)න්තු විසින් 

ළටුප් ළඩි කශ වළකියි, අඩු කශ ශනොවළකියි කිඹන විශලේ 

ප්රතිඳ්නතිඹ ශභොකටද? කිඹන්න තිබුණහ ශන්, ජහතික ළටුප් වහ 

ශේක ගඛ්යහ ශකොමින් බහ විසින් තභයි ශ) ළටුප් නිර්ණඹ 

කයන්ශන් කිඹරහ. එශවභ තීයණඹ කයරහ ඳහර්ලිශ)න්තුට 

එනහ,  යඵර් ීම ද එකක් ල ශේ ීම ද එක මවරහ ශදන්න කිඹරහ.  

මරු නිභ ද සිරිඳහර ද සි දහ සභතිතුභනි, ඔඵතුභහ දීර්ඝ 

කහරඹක් ල ශ) මරු බහශේ තනතුරු දයරහ තිශඵනහ. ඔඵතුභහට 

විලහර අ්න දළකී) තිශඵනහ. ඳහර්ලිශ)න්තු විසින් ළටුඳ ළඩි 

කශ වළකියි, අඩු කශ ශනොවළකියි කිඹන එශක් ල ශමෞයඹක් ල 

තිශඵනහ; ටිනහකභක් ල තිශඵනහ.  ක ජහතික ළටුප් වහ ශේක 

ගඛ්යහ ශකොමින් බහට තීයණඹ කයන්න ඉඩ දීරහ අඳට   

ගඛ්යහ අනුභත කයන්න එනහ න) එහි ශරොකු ඳයසඳයඹක් ල 

තිශඵනහ.  
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ශ) තනතුය මළන ඳභණක් ල ශනොශයි, ිණ්ඩුක්රභ 

යසථහශන් ඳ්න කයන සිඹලුභ තනතුරු මළන ශ) ප්රලසනඹ 

තිශඵනහ.   නිහ අඳට හිතන්න කහරඹ සවි දරහ තිශඵනහ, ශ) 

තනතුරු වහ ඳ්න කයන ක්රභශේදඹ, ඉ්න කයන ක්රභශේදඹ ව 

ළටුප් ළඩි කයනහ න)   ළඩි කිරීශ) ක්රභශේදඹ පිළිඵ.   

වහ ඳහර්ලිශ)න්තු සතුශශේ, ඳහර්ලිශ)න්තු විසින්, 

ඳහර්ලිශ)න්තු තුශ ඹ) ක්රිඹහදහභඹක් ල නිර්භහණඹ කය මත යුතුයි. 

එක අතකින් එයින් යසථහදහඹකශ  ඵරඹ ියක් ලහ ශනහ, 

ලක් ලතිභ්න ශනහ. ිණ්ඩුක්රභ යසථහශන් අශප්ක් ලහ කය 

තිශඵන   තනතුරුර ශමෞයඹ ව සහනන්නඹ පිළිඵ 

තිශඵන   ප්රතිඳහදන තවවුරු ශනහ.  

දළන් ශ) කහයණඹ මළන ිණ්ඩු ඳක් ලශ  මරු 

භන්ත්රීතුභන්රහ්න විඳක් ලශ  මරු භන්ත්රීතුභන්රහ්න අතය ඹ) 

මරධර්භ එකඟතහක් ල තිශඵනහ.   නිහ අද ශ) ශඹෝජනහට 

විඳක් ලඹ විරු්ධධ න්ශන් නළවළ. ශභොකද, විමණකහධිඳතිතුභහට 

ශභොනහ වරි ළටුඳක් ල රළබීභ තවවුරු කයන්නඹ කිඹන ශ) 

ිඹහචනඹ නිහ. වළඵළයි, ශ) තය) අභ ළටුඳක් ල රඵහ දීභ්න, 

ශදඳහර්තශ)න්තු ප්රධහනිඹහට ශදඳහර්තශ)න්තුශේ ඳවශ 

ශේකඹන්ට ඩහ අඩු ළටුඳක් ල නිර්ශ්ධල කිරීභ්න එක අතකින් 

තුශනන් ශදකක් ල ඵරඹ තිශඵනහඹ කිඹරහ කයිහරු මවන ශ) 

ිණ්ඩුශේ තිශඵන ස්නත දුර්රකභ ශඳන්නු) කයන අසථහක් ල.  

අශනකු්න ඕනෆභ ශදඹකට  වදිසි ඳන්න ශකටු)ඳ්න ශමන දරහ 

වදිසිශ භ අදහශ ශ්ධ ද ශනස කය මන්න පුළුන්, ඵරඹ තවවුරු 

කය මන්න. වළඵළයි යශට් ඉන්න ප්රධහනතභ යජශ  ශේකශඹකුශේ 

ළටුඳ පිළිඵ අර්බුදඹක් ල භතු ශරහ තිශඵනශකොට, ප්රධහනතභ 

යජශ  ශේකඹන්ශේ ළටුප් තරඹන්හි අවුරක් ල තිශඵන ඵ 

ඵළලුඵළ දභට භතුපිටින්භ  ශඳශනනශකොට තුශනන් ශදශක් ල ඵරඹ  

නළවළ. එතශකොට තුශනන් ශදශක් ල ඵරඹ ඳහවිචි ම කයන්ශන් නළවළ. 

එතශකොට  ඔඹ කිඹන විධහඹක ඵරඹ ඳහවිචි ම කයන්ශන් නළවළ.  

 ක  ර.ජයි. ශවොටභ ර.ජයි. ශභශවභ ිණ්ඩුක් ල ශභොකටද?  

ශභශවභ ිණ්ඩුකින් යජශ  ශේකඹන්ට  රළශඵන පිළියණ 

ශභොකක් ලද  කිඹහ අවන්න භභ ශභඹ අසථහක් ල කය මන්නහ.   

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි,   හශේභ  අද  උශ්ධ ප්රලසන  

අවන අසථහශේදී භභ ශ)  ඳහර්ලිශ)න්තුට  ප්රලසනඹක් ල ශඹොමු 

කය තිබුණහ. යහජය ශේඹ පිළිඵ,   හශේභ ඹව ඳහරනඹ 

පිළිඵ කහයණඹට තජුභ අදහශ නිහ  එභ ප්රලසනඹ වහ රඵහ දුන්  

පිළිතුය තුළින් භතු වුණු කරුණු මළන ශ) ශමෞයනීඹ 

ඳහර්ලිශ)න්තුශේ අධහනඹ ශඹොමු කයන්න භහ කළභළතියි. අශප් 

ිණ්ඩුක්රභ යසථහශේ භළතියණ ශකොමින් බහ වහ 

හභහජිකඹන්  තුන් ශදශනක් ල ඳ්න කයන්න අලයයි. දවව්නන 

ිණ්ඩුක්රභ යසථහ ගශලෝධනශඹන් හභහජිකඹන්  5 ශදශනක් ල 

ඳ්න කශ යුතු තිබුණහ. 5 ශදශනක් ල  ළඩියි, ඳරිඳහරනඹට අඳවසුයි 

කිඹහ  තර්කඹක් ල  ශමොඩ නළඟුණහ.   අනු දවඅටන ිණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ගශලෝධනශඹන් භළතියණ ශකොමින් බහශේ 

හභහජිකඹන් මණන 3 ශදශනක් ල  ඵට ඳ්න කශහ.   විතයක් ල 

ශනොශයි, භළතියණ ශකොමින් බහට තභයි නිදවස වහ 

හධහයණ ඡන්ද විභීම) ව ජනභත විචහයණ  ඳළළ්න වශ)  මකීභ 

බහය දී තිශඵන්ශන්.  

අද භළතියණ ශකොභහරිසයඹහ කිඹහ තහකහලික ධුය දයන 

ිකහයඹකට  භළතියණ ශකොමින් බහශේ හභහජිකඹන් ඳ්න 

කයන තුරු මකීභ ඉටු කශ වළකිඹ කිඹහ කිේ්න,  ස්නශතන්භ 

ශ) යශට් භළතියණ ශභශවඹ වභ වහ ශනභ යසථහපිත 

ිඹතනඹක් ල -භළතියණ ශකොමින් බහ කිඹහ ිඹතනඹක් ල- 

පිහිටුහ තිශඵනහ.   ිඹතනඹ වහ හභහජිකඹන් ඳ්න කිරීශ) 

මකීභ ඳළරී තිශඵන්ශන් ජනහධිඳතියඹහටයි. විධහඹකශ  

ප්රධහනිඹහ විධිඹට දවඅටන ිණ්ඩුක්රභ යසථහ ගශලෝධනඹ 

භඟින්  ශකොන්ශ්ධසි වියහිත තභන්ට ඕනෆ ශකශනක් ල   

තනතුරුරට ඳ්න කයන්න ජනහධිඳතිතුභහට ඵරඹ  දී තිශඵනහ, 

ිණ්ඩුක්රභ යසථහශන්.  ඳහර්ලිශ)න්තුශේදී භභ අවපු ප්රලසනශ  

එක ශකොටකින් භහ අහ තිබුණහ,  "භළතියණ ශකොමින් බහශේ 

හභහජිකඹන් ශ) න විට  ඳ්න කය  තිශ්ලද?" කිඹහ.  උ්නතයඹ 

"නළත" ඹන්නයි. ඊශඟට භභ ප්රලසනඹක් ල අහ තිශඵනහ,  

"භළතියණ ශකොමින් බහ වහ හභහජිකඹන් ඳ්න ශනොකිරීභ 

භඟින් යසථහපිත යුතුකභ ඉටු කිරීභ ඳළවළය වළය තිශ්ලද?"  

කිඹහ. ිණ්ඩුක්රභ යසථහශන් කිඹනහ න) භළතියණ 

ශකොමින් බහශේ හභහජිකඹන් ඳ්න කයන්න ඕනෆ 

ජනහධිඳතිතුභහඹ කිඹහ, දවඅටන ිණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ගශලෝධනඹ )භත  කයරහ අවුරුදු ශදකකට ළඩි කහරඹක් ල  මත 

ශරහ තිශඵනහ න), එළනි අසථහක  භළතියණ ශකොමින් 

බහ වහ හභහජිකඹන් ඳ්න ශනොකයන්ශන්  සයි?  භළතියණ 

සහනන්නඹ මළන  ළඩි ළඩිශඹන්  ප්රලසන භතු න ශභොශවොතක, 

උතුශර් ඳශහ්න බහ ඡන්දඹ ඳළළ්න වශ) ප්රලසනඹ  මළන ළඩි 

ළඩිශඹන් කථහ කයන ශභොශවොතක, අලු්න ඳශහ්න බහ භළතියණ 

ප්රකහලඹට ඳ්න ශරහ තිශඵන ශභොශවොතක  ශ) යට ළඵෆ 

ප්රජහතන්ත්රහදී ශ්ධලඳහරනඹක නියත ශනහ න), ශ) යශට් 

විධහඹකශ  ප්රධහනිඹහ ව   ඳහරක ඳක් ලඹ  තුශ  ප්රජහතන්ත්රහදඹ 

පිළිඵ අගක විලසහඹක් ල තිශඵනහ න), එතුභන්රහභ ශමන ි 

දවඅටන ිණ්ඩුක්රභ යසථහ ගශලෝධනඹට අනු්න 

හභජිකඹන් ඳ්න  කයරහ නළවළ, භළතියණ   ශකොමින් බහට.  

භභ ශ) ප්රලසනඹ සහුහභ ජනහධිඳතිතුභහ ශනුට අග්රහභහතයතුභහ 

 කට පිළිතුරු  දුන්නහ. භභ අවපු ප්රලසනඹට ජනහධිඳතිතුභහ 

ශනුට අග්රහභහතයතුභහ ශදන පිළිතුය ශභොකක් ලද?   පිළිතුය තභයි 

"අලුතින් ඳ්න  කය තිශඵන  ශ්නරී) කහයක බහශන්  ඹ) 

ශඹෝජනහක් ල එන තුරු භළතියණ  ශකොමින් බහ ඳ්න කිරීභ 

නුසුදුසු ඵ  වළශේ." ඹන්නයි. ශ්නරී) කහයක බහ ඳ්න කයන්න 

පුළුන්.   ශ්නරී)  කහයක බහ ඳ්න කයරහ විඳු) රඵහ මන්න 

පුළුන්.  ක ශනභ ක්රිඹහ දහභඹක් ල. නමු්න යශට් ඳතින 

ිණ්ඩුක්රභ යසථහ ක්රිඹහ්නභක කයන එක, තිශඵන යසථහ  

ක්රිඹහ්නභක කයන එක විධහඹකශ  මකීභක් ල, යසථහදහඹකශ  

මකීභක් ල. "අනහමතශ  ශන්න ශඹෝජනහ  භට ඉඩ සත. එශතක් ල 

ඳ්න කිරීභට භභ කළභති නළත. එශවභ ඳ්න කිරීභ නුසුදුසුයි" කිඹහ 

තර්ක කයන එකභ ිණ්ඩුක්රභ යසථහ ශචිතනහන්විත 

උ දරගඝනඹ කිරීභක් ල.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, අද භභ වළන්හේ 

කහර්ඹහරශඹන් එභ පිළිතුය ශමනළ දරහ ශදඳහයක් ල, තුන්ඳහයක් ල 

කිඹරහ ඵළලුහ ශ) ශ්නරී) කහයක බහට රඵහ දීරහ තිශඵන, 

ශ්නරී) කහයක බහශන් අශප්ක් ලහ කයන විඹ ක සශේත්රඹ කුභක් ලද 

කිඹරහ. දළන් ශ) කිඹන ශ්නරී) කහයක බහශේ විඹ ක් ලශේත්රඹ 

තුශ කිසිභ ශරකින් භළතියණ ශකොමින් බහශේ සුදුසු නුසුදුසු 

ඵ, එහි හභහජිකඹන් ඳ්න කිරීශ) ක්රිඹහදහභඹ ශවෝ ශඳොදුශේ 

ශකොමින් බහ වහ හභහජිකඹන් ඳ්න කිරීශ) ක්රිඹහදහභඹ, එභ 

ශකොමින් බහර සුදුසු නුසුදුසු ඵ ස්නශ්න නළවළ.   කිසික් ල 

මළන ශ) අලුතින් ඳ්න කය තිශඵන  ිණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ගශලෝධනඹක් ල පිළිඵ වූ ශ්නරී) කහයක බහශේ ස්නශ්න නළවළ. 

එශවභ න) මරු  අමභළතිතුභහ භශේ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ භඟින් 

ශ) බහ  ශනොභඟ ඹහ තිශඵනහ. යටට ඵරඳහන ළදම්නභ 

ප්රලසනඹක් ල මළන එන), භළතියණ   ශකොමින් බහශේ 

හභහජිකඹන් ඳ්න ශනොකිරීභට ශවේතු  ලශඹන් දක් ලහ 

තිශඵන්ශන් )පර්ණ ළයදි, අතය කහයණහක් ල.  ක ර.ජහට 

කරුණක් ල.  

යශට් යහජය ශේඹ ව යශට් ප්රජහතන්ත්රහදඹ පිළිඵ අපි ළඩි 

ළඩිශඹන් ක දඳනහ කයන්න ඕනෆ කහරඹක් ල ශ). යුදභඹ ත්න්නඹ 

අන් වුණහට යශට් ළඵෆ හභඹක් ල සති කයන්න්න, 

ප්රජහතන්ත්රහදඹ වයවහ යශට් ගර්ධනඹක් ල සති කයන්න්න, යට 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

න වන ජහතිඹක් ල ශර එක් ල්න ජහතිඹක් ල ශර ඉදිරිඹට ඹන්නට්න 

ශ) යශට් ප්රජහතන්ත්රහදී ිඹතන ියක් ලහ කශ යුතුයි.    නිහ ඳ්න 

කිරීශ) ක්රභඹ දවඅටන ිණ්ඩුක්රභ යසථහ ගශලෝධනඹ භඟින් 

 ශනකට ඳ්න කිරීශභන් ඳසු වු්න ජනහධිඳතියඹහට සිඹඹට 

සිඹඹක් ල තභන්ශේ අභිභතඹ ඳරිදි භළතියණ ශකොමින් බහශේ 

හභහජිකඹන් ඳ්න කයන්න වළකිඹහ තිබුණහ. අඩුභ තයමින් 

එශර්න ඳ්න කශ යුතුයි. සයි එශවභ කයන්න ඵළරි? සයි, 

භළතියණ ශකොමින් බහ මළන ළකඹක් ල සති කය මන්ශන්?  

සයි, භළතියණ ශකොමින් බහ වහ හභහජිකඹන් ඳ්න 

කයන්ශන් නළ්නශ්න? දළන් ර්තභහන භළතියණ ශකොභහරිසතුභහට 

කිඹන්න පුළුන්,  "සයි භට ඵළරි, භට තනිඹභ වුණ්න ශ) කහර්ඹඹ 

කයන්න පුළුන්,  ශභොකටද ඔඹ ශකොමින් බහ, භට පුළුන් ශ) 

ළශේ කයන්න" කිඹරහ.  එතුභහට විහිළුශන් එශවභ කිඹන්න 

පුළුන්. වළඵළයි ශ) යශට් ිණ්ඩුක්රභ යසථහ කිඹන්ශන් 

බහඳතියඹකු ව හභහජිකඹන් ශදශදනකු ඉන්න )පර්ණ 

හභහජිකඹන් මණන තුනක් ල ශචිච භළතියණ ශකොමින් බහක් ල 

මළන.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි,   නිහ අද ද ශ) 

භළතියණ ශකොමින් බහ ඳ්න ශනොකිරීභ පිළිඵ යජශ  

සථහයඹ ළයදි වමත විහිළු සථහයඹක් ල. ශ) ළයදි සථහයඹ 

මළන නහථ කිරීභ,   ළයදි සථහයඹ ඉදිරිඳ්න කිරීභ මළන භශේ 

ඵර්න කනමහටු ඳශ කයනහ.  භහ දීර්ඝ කථහ කිරීභට 

ඵරහශඳොශයෝනතු න්ශන් නළවළ. විමණකහධිඳති ධුයඹ ඉතහ ටිනහ 

ධුයඹක් ල. අද තිශඵන දුසකයතහන් ඹටශ්න ඔවුන් ඉතහ අීමරුශන් 

ශ) කටයුතු කයනහ. නමු්න විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තු 

ඩහ ලක් ලතිභ්න ිඹතනඹක් ල කිරීභ වහ භහ එක් ල ළදම්න 

ශඹෝජනහක් ල කිරීභට කළභළතියි.   

අද තිශඵන ශදඳහර්තශ)න්තු ූවඹ තුශ ශ) කිඹන ප්රලසන භතු 

නහ නිඹතයි.  හ ශන්න ිඹතන භඟ ගන්දනඹ 

කයන්නට ඕනෆ. ශන ශන ශදඳහර්තශ)න්තු භඟ ගන්දනඹ 

කයන්නට ඕනෆ. දළන් එළනි ත්න්නඹන් තුශ,  විමණකහධිඳති 

ශදඳහර්තශ)න්තුට ඹ) අහධහයණඹක් ල සි්ධධ ශරහ තිශඵනහ.  

අද නීතිඳති ශදඳහර්තශ)න්තු ම්නශතෝන නීතිඳති 

ශදඳහර්තශ)න්තුට හශප්ක් ල ළඩි ළටුප් රළශඵනහ. භහ 

දන්ශන් නළවළ ශකොශවොභද  හ ශකරුශණ් කිඹරහ. එශවභ ශදන 

එක ශවොයි. විනිලසචඹකහයරුන්ට හශප්ක් ල ළඩි ළටුප් 

රළශඵනහ. භහ එඳහ කිඹන්ශන් නළවළ.  ක ශවොයි. වළඵළයි 

විමණකහධිඳති ශදඳහර්තශ)න්තුශේ ඉන්න ඉතහභ ළදම්න, 

ඵයඳතශ ශේඹක් ල කයන   සිඹලුභ නිරධහරින්ශේ ළටුප් 

හශප්ක් ල ළඩි විඹ යුතුයි, ඔවුන්ශේ යහජකහරී සහනන කයන්න.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි,   හශේභ ශදඳහර්තශ)න්තු 

ිකතතිඹ තුශ ඔවුන්ට   ළඩි ළටුප් රඵහ ශදන්න ඵළරි න), එශවභ 

හිතනහ න) සහනන්නඹ ියක් ලහ කයන්න්න   නිරධහරින්ශේ 

ශමෞයඹ ියක් ලහ කයන්න්න ශවොභ ශ්ධ තභයි සහනන විමණන 

ශකොමින් බහක් ල පිහිටු වභ. එශර සහනන විමණන ශකොමින් 

බහක් ල පිහිටු  වූශෝන ිඹතනික සහනනතහ වයවහ ළඵෆ ශර 

සිඹලුභ ිඹතනර විමණන කටයුතු ඩහ්න කහර්ඹක් ලභ කිරීභට 

ඔවුන්ට අකහල රළශඵනහ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, ත්න එක් ල කරුණක් ල මළන 

අධහනඹ ශඹොමු කයන්නට ඕනෆ. අශප් යශට් යජශ  

ශදඳහර්තශ)න්තුරට )ඵන්ධ, විමණකහධිඳති 

ශදඳහර්තශ)න්තුශේ හර්තහ පිළිඵ කටයුතු කයන්ශන් යජශ  

ගිණු) පිළිඵ කහයක බහයි.   හශේභ යජඹට අයිති 

යසථහපිත භණ්ඩර මළන ශොඹහ ඵරන්ශන් "ශකෝප්" එකයි. 

COPE එශක් ල ප්රධහනිඹහ න ඩිේ ගුණශේකය භළතිතුභහ ිණ්ඩුශේ 

සභති ශකශනකු ශරහ්න එතුභහශේ කටයුතු සහනන කයපු එක 

මළන සතුතිඹ වළභ තළනින්භ ිහ. වළඵළයි භභ්න හභහජිකශඹකු 

න යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක බහ මළන, එහි බහඳතියඹහ 

මළන එශර ප්රකහල කශ ශනොවළකි ඵ හර්තහ  වභ වහ වන් 

කය තළබීභට කළභළතියි.  

යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක බහ තභන් ශත ඳළරී සති   

ීමමිත ඵරඹ ඳහ නිසි ශර ක්රිඹහ්නභක ශනොකයන, නිර්භහණශීීය 

ඹභක් ල ශනොකයන තළනක් ල. ඩිේ ගුණශේකය සභතිතුභහ මළන 

වන් කයන  ශකොට එතුභහශේ නිර්භහණශීීයකභ මළන, 

කහර්ඹක් ලභබහඹ මළන, සිඹලුභ ිඹතන ඉක් ලභනින් විභර්ලනඹ 

කිරීභ වහ එතුභහ ම්න උඳහඹ භහර්ම මළන ශ) බහශේ වන් 

වුණහ.  

යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක බහ අදහශ ිඹතනර කටයුතු 

ඉක් ලභනින් විඳීභ වහ වූ ම්න උඳහඹ භහර්ම ශභොනහද? 

විශලේශඹන්භ සහනන්නඹ පිළිඵ තිශඵන ප්රලසන විඳීභට ම්න 

ක්රිඹහභහර්ම ශභොනහද? ශ)ක ඉතහභ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් ල. අශප් 

යශට් යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක බහ මළන අඳ විශදස 

නිශඹෝජිතඹන් භඟ හකචිඡහ කයනශකොට අඳට කිඹන්න  

කහයණඹක් ල තිශඵනහ.   තභයි අශප් යශට් යජශ  ගිණු) පිළිඵ 

කහයක බහශේ බහඳතියඹහ ිණ්ඩුශේ සභතියශඹක් ල ඵ. 

ශභශවභ කිඹපු මභන්භ ශරෝකශ  පිළිම්න )ප්රදහඹ කඩ කයපු 

ඳසුමහමී යහජයඹක් ල ශර අඳ විහිළුට රක් ල ශනහ.   අඹ 

පුදුභඹට ඳ්න ශනහ.  

හභහනයශඹන් යහජය ිඹතනර ගිණු) විභර්ලනඹ කිරීශ) 

මකීභ ඳළරුණු යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක බහර මුරසුන 

දයන්ශන් විඳක් ලශ  ශජයසා භන්ත්රීයශඹක් ල. යජශ  

සභතියශඹකුට තභන්ශේ අභහතයහගලශ , තභන් ඹටශ්න තිශඵන 

ශදඳහර්තශ)න්තුර, තභන්ශේ හිත්න භහන අභහතයරුන් 

ඹටශ්න  තිශඵන ශදඳහර්තශ)න්තුර අඩු ඳහඩු කිඹන්නට ඵළවළ 

ශනොශයි, එඹ අීමරුයි.  ක ඩිේ ගුණශේකය සභතිතුභහ කයනහ. 

 , එතුභහ ශ්රී රගකහ නිදවස ඳක් ලශ  හභහජිකඹකු ශනොන නිහඹ 

කිඹරහයි භට හිශතන්ශන්; එතුභහට තිශඵන   හභහගෂ්ක 

ශ්ධලඳහරනික පුහුණු නිහඹ කිඹරහයි භට හිශතන්ශන්; එතුභහ ශේ 

වදත තුශ තිශඵන ඹ) ිකහයඹක අගකබහඹක් ල නිහඹ 

කිඹරහයි භට  හිශතන්ශන්.  වළඵළයි යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක 

බහශේ ත්න්නඹ ශ)ක ශනොශයි කිඹරහ අඳ දන්නහ.  

යජශ  ගිණු) පිළිඵ කහයක බහශේ බහඳතියඹහ වළටිඹට 

ළඩි ඡන්දශඹන් ර්තභහන බහඳතියඹහ ඳ්න කය ම්නතහ. ළඩි 

ඡන්දඹ ිණ්ඩුට තිශඵන නිහ ඔඹ ඕනෆ කමිටුක බහඳතියඹහ 

ඳ්න කය මන්න පුළුන්. වළඵළයි තභන් ඹටශ්න තිශඵන 

අභහතයහගලශ  ගිණු) හකචිඡහ කයන ශරහ ශේ්න "භභ බහඳති, 

භභ ශභතළන ඉන්නහ, භශේ නිරධහරින් භභ ියක් ලහ කයනහ" 

කිඹරහ ප්රකහල  කශශේ, කටයුතු කශශේ   බහඳතියඹහභ තභයි.   

නිහ භහ නළත්න කිඹනහ, යහජය ඳහරනඹ පිළිඵ, ඹව ඳහරනඹ 

පිළිඵ මරධර්භ බහවිතඹ මළන ශ) යශට් ිණ්ඩු තුශ සිටින 

අතිඵහුතයඹක් ල අභහතයරුන්ශේ -විධහඹකශ   ඉරහ ඳවශට- 

තිශඵන විලසහඹ අභයි කිඹරහ.   නිහ තභයි 

විමණකහධිඳතියඹහ අද ශ) විධිඹට වෆ දලු ශන්ශන්. යශට් 

ඉන්න ප්රධහනභ යසථහපිත ධුයඹක් ල දයන නිරධහරිඹහ අද වෆ දලු 

ශන්ශන්   නිහයි. ශ) කනමහටුදහඹක ත්න්නඹ වළකි 

ඉක් ලභනින්භ අන් කිරීභට අසථහ රළශ්ලහ, ශ) යශට් 

පුයළසිඹන්ශේ ළඵෆ අයිතිහසික) ියක් ලහ කය මන්නට වළකි 

අලු්න යසථහක් ල යටට උදහ ශේහ කිඹරහ ප්රහර්ථනහ කයමින් භභ 

නතය නහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 
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ගු මහින්ද අමරවීර මශතා (ආඳදා කෂමනාකරණ 

අමාතයුරමා) 
(நளண்புநழகு  நலழந்த அநபவீப - அர்த்த பகளகநத்துய 

அகநச்சர்)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 

Management)  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, අද ඉතහභ්න ළදම්න 

කටයු්නතකට අඳ )ඵන්ධ නහ.   තභයි 

විමණකහධිඳතිතුභහශේ ළටුප් ළඩි කිරීභ පිළිඵ කහයණඹ. ශ) 

)ඵන්ධ දීර්ඝ විහදඹක් ල ඳළළ්නවුණහ. එහිදී භහ හිතන්ශන් 

 කභතික සිඹලුභ ශදනහ පිළිම්නතහ විමණකහධිඳතිතුභහශේ ළටුඳ 

ශ) තිශඵන භට්ටභට ඩහ ඉවශ භට්ටභක තිබිඹ යුතුයි කිඹරහ. 

විවිධ තර්ක ඉදිරිඳ්න කශහ, එතුභහශේ ළටුප් ළඩි කිරීභ ශභතළනට 

ශමශනන්න ඕනෆ නළවළ, ශ)ක වෆ දලු ශනහ, ශන තළන්ලින් 

කශ යුතුයි කිඹරහ. නමු්න විමණකහධිඳතියඹහ සහනන කටයුතු 

කයන්න ඕනෆ නිරධහරිශඹක් ල. කිසිභ අභහතයහගලඹකට එතුභහ අයිති 

නළවළ. එතුභහ අයින් කයන්න්න ඵළවළ, හභහනය නිරධහරිඹකු අයින් 

කයන ිකහයඹට.  කට්න විශලේ ක්රභශේදඹක් ල තිශඵනහ. එතුභහට 

සහනන කටයුතු කයන්න තිශඵන අයිතිඹ නිහභ මරය 

ඳහරනශ  මකීභ )පර්ණශඹන් දයන ඳහර්ලිශ)න්තු භඟින් 

තභයි එතුභහශේ ළටුප් ළඩි කිරීභ සිදු කයන්ශන්. එතුභහශේ ළටුඳ 

)න්ධශඹන් ඹ) විභතහක් ල සිදු ශරහ තිශඵනහ.  ක අඳ 

පිළිමත යුතුයි. ශ) පිළිඵ අඳ අධහනඹ ශඹොමු කය තිශඵනහ. 

විමණකහධිඳතිතුභහශේ ඳරීක් ලහට රක් ල න ිඹතනර 

ප්රධහනීන්ශේ ළටුඳ එතුභහශේ ළටුඳට ඩහ ශඵශවවින් ළඩියි. 

විමණකහධිඳතියඹහශේ ළටුඳ රුපිඹ ද 45,000යි. අපි දන්නහ, 

භවය ගසථහර බහඳතිරු රුපිඹ ද රක් ල 5, 6 දක් ලහ ළටුප් 

ළඩි කය ශමන තිශඵනහ කිඹරහ.   හශේභ අභහතයහගලර 

භවය නිරධහරින්ශේ ළටුඳ්න රුපිඹ ද රක් ල මණනින් තිශඵනහ. 

ශ) නිහ ශ) ත්න්නශ  ඹ) ශනක් ල සති කිරීශ) අලයතහ 

තිශඵනහ කිඹන එක අපි ටවහ ශමන තිශඵනහ.  

යජඹක් ල විධිඹට ඳළවළදිලිභ අපි වන් කයන්න කළභළතියි, 

ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේදී  විමණකහධිඳතිතුභහශේ 

හර්තහ පිළිඵ නියන්තයශඹන් හකචිඡහ කයන ඵ. මරු ඩිේ 

ගුණශේකය සභතිතුභහ බහඳති්නඹ දළර කහර ඳයහඹ තුශ එඹ 

හකචිඡහට ඳභණක් ල ීමභහ ශනො ව ක්රිඹහ්නභක කයන ළඩ 

පිළිශශක් ල ඵට ඳ්න කය මන්න පුළුන්කභ රළබුණහ. භභ අසථහ 

මණනහක් ල ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ නිශඹෝජනඹ කශහ. 

මරු ඩිේ ගුණශේකය සභතිතුභහ බහඳති්නඹ දයන ශ) කහයක 

බහ තුශ ිණ්ඩු ඳක් ලශ  හශේභ විඳක් ලශ  මරු භන්ත්රීන් 

සිඹලුභ ශදනහ්න හක් ලෂි දයනහ, කිසිභ ඵරඳෆභකින් ශතොය එතුභහ 

ඉතහභ්න සහනන කටයුතු කයයි කිඹන එක පිළිඵ. අද එඹ   

වළභ ශකශනකුශේභ විලසහඹ ඵට්න ඳ්න ශරහ තිශඵනහ.   

හශේභ ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ 

ම්න තීන්දු ව දුන් උඳශදස නිහ අඩුභ මණශන් රුපිඹ ද 

බිලිඹනඹකින්්න ශ) යශට් මුද ද ඉතිරිඹක් ල සි්ධධ වුණහ කිඹරහ භභ 

විලසහ කයනහ. ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ දුන් තීන්දු 

ක්රිඹහ්නභක කිරීභ තුළින් රහබ රඵන ිඹතන රහබඹ ළඩි කය 

ම්නතහ, භවය ශරහට ඳහඩු රඵන ිඹතනර ඳහඩු අඩු වුණහ. 

ඳහඩු රඵන ත්න ිඹතන රහබ රඵන ිඹතන ඵට ඳ්න කය 

මන්න්න ඳසු ගිඹ කහර ඹ තුශ වළකිඹහ රළබුණහ. ශඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ කහයක බහට ඳළමිණි භවය ිඹතනර බහඳතිරුන් 

අඳට සතුති කයරහ තිශඵනහ.   අඹට භවය ශරහට අපි ශදොස 

කිඹනහ. නමු්න ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ නිහශන් 

 ශමො දරන්ශේ ිඹතන රහබදහය  භට්ටභට ඳ්නහ ශමන ඹන්න 

පුළුන්කභ රළබුණහ කිඹන ප්රලගහ අඳට හිමි කයපු අසථහ 

මණනහක් ල තිශඵනහ. ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ නිහ 

ිඹතන ශඵොශවොභඹක් ල වළඩ මසහ මන්න පුළුන්කභ රළබුණහ 

කිඹරහ අභහතයහගල ශ දක)රු ඳළවළදිලි වන් කයරහ 

තිශඵනහ. අපි මු ද කහරශ  හකචිඡහ කයන ශකොට අවුරුදු ඳවක, 

වඹක හර්ෂික හර්තහ රළබුශණ් නළති ිඹතන මණනහක් ල 

තිබුණහ. දළන්  හ )පර්ණශඹන් ශනස ශරහ. ින්නභ 

ර්ඹ දක් ලහ හර්ෂික හර්තහ ඉදිරිඳ්න කයන ත්න්නඹක් ල අඳට 

දළන් දකින්න රළශඵනහ.   හශේභ ශනදහ ශනොතිබුණු විධිභ්න 

ඵක් ල ගිණු)ර දළන් සති ශරහ තිශඵනහ. නමු්න ත්න 

ඉසයවට ඹන්න තිශඵන ඵ්න අපි දන්නහ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, හභහනයශඹන් ශභශතක් ල සිදු 
වුශණ්, ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ රැස ශනහ; තීන්දු 
මන්නහ; ඳහර්ලිශ)න්තුට හර්තහක් ල ඉදිරිඳ්න කයනහ; ළඩිභ 
වුශණෝන විහදඹක් ල කයනහ; එඳභණයි. එතළනින් ඳසශේ 
ක්රිඹහ්නභක  වභක් ල තිබුශණ් නළවළ. නමු්න ශ) තහශේ අඳට 
ිඩ)ඵය න්න පුළුන්, ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ ම්න 
තීන්දු අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ ශත දළනු) දීශභන් අනතුරු එතුභහ 
කළබිනට් භණ්ඩරඹට ඳත්රිකහක් ල ඉදිරිඳ්න කයමින් ශඳොදු යහඳහය 
පිළිඵ කහයක බහ ම්න තීන්දු ක්රිඹහ්නභක කයන්න ප්රමුඛ්්නඹ 
ශදන්න කිඹරහ කළබිනට් භණ්ඩරශ  හභහජිකඹන්ට දළනු) දීභ 
මළන. ශචෝදනහ එ දර වුණු නිරධහරින්ට එශයහි කටයුතු කයන 
වළටිඹට්න,   හශේභ අඩු ඳහඩු භඟ වයහ මන්නහ වළටිඹට්න 
එතුභහ ඳළවළදිලි උඳශදක් ල රඵහ දුන්නහ කිඹන එක්න භභ ශ) 
අසථහශේදී වන් කයන්න කළභළතියි.   හශේභ එතුභහ්න 
තභන්ශේ අභහතයහගල ඹටශ්න තිශඵන ිඹතනර  සිටි භවය 
නිරධහරින් )ඵන්ධ විනඹහනුකර කටයුතු කිරීභ වහ   අපි 
දීපු නිශඹෝම ක්රිඹහ්නභක කශහ. එතුභහ භවය බහඳතිරු ඉ්න 
කශහ.  "භඟ නළඟුභ" යහඳතතිශ  සිටි බහඳතියඹහශේ කටයුතු 
පිළිඵ ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේදී අධහනඹට රක් ල 
වුණහ. අහන ලශඹන් අඳ රඵහ දුන් නිර්ශ්ධල භත අතිමරු 
ජනහධිඳතිතුභහ   පු්ධමරඹහ ඉ්න කශහ.   පු්ධමරඹහ ශන කිසිභ 
ිඹතනඹකට්න නළත ඳ්න කශශේ නළවළ. එභ බහඳතියඹහ 
භඟ තිශඵන ශ්ධලඳහරන )ඵන්ධකභ්න, හිත්නකභ්න, 
ශන කිසිභ ශදඹක් ල්න ළරකි දරට මන්ශන් නළති ශඳොදු 
යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේදී   දුන් තීයණඹ ක්රිඹහ්නභක කයරහ 
එභ බහඳතියඹහ ඉ්න කයන්න අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ කටයුතු 
කශහ.  ත්න ිඹතන මණනහක් ල ව අභහතයහගල මණනහක් ල 
)ඵන්ධශඹන්   ිකහයශඹන් ක්රිඹහ්නභක වුණහඹ කිඹන එක්න 
අපි ිඩ)ඵයශඹන් වන් කයන්න ඕනෆ. ශභශතක් ල කරක් ල ශඳොදු 
යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේ කහර්ඹ බහයඹ හකචිඡහකට, 
විහදඹකට ඳභණක් ල ීමභහ ශරහයි තිබුශණ්. ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ 
ශභභ කහයක බහ  ශනොශඹකු්න ිඹතන )ඵන්ධ ම්න තීන්දු 
ක්රිඹහ්නභක කයන්න පුළුන් භට්ටශ) කහයක බහක් ල ඵට ඳ්න 
වුණහඹ කිඹන එක්න අපි ිඩ)ඵයශඹන් වන් කයන්න 
කළභළතියි.  

අද ශභභ විහදඹට වබහගි වූ භවය මරු භන්ත්රීරු ශ) 
විහදඹ ශන ඳළ්නතකට ශමන ඹන්න උ්නහව දළරුහ.  ශ) 
විහදඹට අදහශ නළති කහයණහ කිේහ.   හශේභ  අතයඹ 
ශඵොශවොභඹක් ල ප්රකහල කශහ. මරු සුනි ද වඳුන්ශන්නති භන්ත්රීතුභහ 
වන් කශහ,  ව)ඵන්ශතොට යහඹට එන නළේ ව)ඵන්ශතොට 
සවි්න හවන ශමොඩ ඵහනහ; ිඳසු ශකොශමට සවි්න ඉතිරි ඵඩු 
ශමොඩ ඵහනහඹ කිඹහ. මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, ඳසු ගිඹ 
කහරශ  ශකොශම යහශ  තිබුණු තදඵදඹ මළන අපි  වළශභෝභ 

දන්නහ. නළක් ල ිශෝන  ඵඩු ඵහන්න turn එක එන තුරු ති 
ශදකක් ල තුනක් ල ඉන්න ඕනෆ; යහශඹන් පිටත නළගගුය) දභහ ශමන 
ඉන්න ශරහ තිබුණහ. නමු්න අද   ත්න්නඹ නළති ශරහ 
තිශඵනහ. නිදවස යහඹක් ල විධිඹට   ශමො දරන් ඉතහභ්න 
කළභළ්නශතන් ව)ඵන්ශතොට යහඹට ඹනහ.   විතයක් ල ශනොශයි. 
කලින් රගකහට ිශේ නළති නළේ ව)ඵන්ශතොට යහඹ නිහ දළන් 
අලුශතන්භ එන්න ඳටන් ශමන තිශඵනහ. නළේ භහම)රට ඵදු 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

නිදව ිදී ඹ) ඹ) වන රඵහ දීරහ තිශඵනහ.   නිහශන්   
නළේ භහම)රට ිකර්ණීඹ යහඹක් ල ඵට  අද ව)ඵන්ශතොට 
යහඹ ඳ්න ශරහ තිශඵනහ.   නළේ භහම) ශඵොශවොභ තුශටන් 
තභයි ව)ඵන්ශතොට යහඹට නළේ ශමන ඹන්ශන් කිඹන එක්න අපි 
ශ) අසථහශේදී වන් කශ යුතු ශනහ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, යටක් ල විධිඹට ම්නතහභ අඳට 
තිශඵන ප්රධහන අභිශඹෝමඹ තභයි ශ) යට දියුණු යටක් ල ඵට ඳ්න 
කිරීභ. යු්ධධඹ අහන කිරීශභන් අඳට තිබුණු ප්රධහන අභිශඹෝමඹ 
අපි ජඹ ම්නතහ. දළන් තිශඵන්ශන් ශ) යට දියුණු කිරීශ) 
අභිශඹෝමඹයි.  කට ශකොචිචය අභිශඹෝම  තිශඵනහද කිඹහ ශඳොදු 
යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේ හභහජිකශඹක් ල විධිඹට භභ 
දන්නහ. අශප්  යශට් ිඹතන මණනහක් ල ඳහඩුට ඹනහ. අපි ක්රභ 
මණනහකින් වනහධහය ශදනහ. අඳ වනහධහය ශකොචිචය 
ශදනහද කිඹහ ක දඳනහ කශශෝන මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, 
වනහධහය දීභටභ ශනභ නිරධහරි කණ්ඩහඹභක් ල ඳ්න කයරහ ඳඩි 
ශමන ත්න්නඹට අද ඳ්න ශරහ  තිශඵනහ. අපි ශඳොශවොය 
වනහධහයඹක් ල ශදනහ.  ක ශමොවිඹහට ශදන්න ඕනෆ. යජ 
කහරශඹන් ඳසු, ඳයහක්රභ යුමශඹන් ඳසු අද ඳශමුන තහට අශප් 
යට වලින් සඹගශඳෝෂිත ශරහ අතිරික් ලත ව ද ප්රභහණඹක් ල අශප් 
යට තුශ සති ශරහ තිශඵනහ. ශමොවිඹහට ශදන වනඹ   හශේභ 
ශමොවිඹහ උනන්දු කය වභ භත තභයි   ත්න්නඹ සති ශරහ  
තිශඵන්ශන්. දළන් අශප් යශට්  ව නිසඳහදනඹ ළඩි ශරහ පිට 
යටරට ව ද ඹන ත්න්නඹට ඳ්න ශරහ තිශඵනහ.   
වනහධහය රඵහ  ශදන්න අශප් නිරධහරින් විලහර ශශව 
භවන්සිඹක් ල දයන ඵ අපි දන්නහ.   හශේභ භත්ධධි 
වනහධහයඹ අපි රඵහ ශදනහ.  කට නිරධහරින් කණ්ඩහඹභක් ල 
සිටිනහ. ඊට අභතය ශ) යජඹ නයඹන්ට ඉන්ධන 
වනහධහයඹක් ල රඵහ ශදනහ.   හශේභ ඳහ ද දරුන්ට නිර 
සඳු) රඵහ දීභ, ඳහ ද දරුන්ට දිහ ිවහය  ශේ ද රඵහ දීභ, කිරි 
 වදුරුක් ල රඵහ දීභ, මළබිනි භේරුන්ට ශඳෝණ භ දරක් ල රඵහ දීභ 
ිදී විධිඹට ම්නතහභ වනහධහය යහෂ්ඹක් ල අශප් යජඹ රඵහ ශදනහ. 
 හ රඵහ ශදන්නභ නිරධහරින් විලහර පිරිකට භවන්සි ශන්න 
සිදු ශරහ තිශඵනහ.   නිහ වනහධහය රඵහ දීශ) ක්රභඹ විධිභ්න 
කයන්න, ඳවසු කයන්න දළන් යජශ  අධහනඹ ශඹොමු ශරහ 
තිශඵනහ. ශ) එකක් ල්න අඩු කයන්න කප්ඳහදු කයන්න යජ ශ  
අදවක් ල නළවළ. ශ)හ මීට ඩහ විධිභ්න විධිඹට ජනතහට රඵහ 
ශදන ළඩ පිළිශශක් ල ශකශයහි දළන් යජශ  අධහනඹ ශඹොමු 
ශරහ තිශඵනහ. උදහවයණඹක් ල විධිඹට වනහධහය ශනුශන් 
කහේ ඳතක් ල ජනතහ ශත රඵහ දීභ ශකශයහි දළන් යජශ  
අධහනඹ ශඹොමු ශරහ තිශඵනහ.    කහේ එක දීරහ වනහධහය 
රඵහ මන්න පුළුන් ිකහයශ  ඳවසුක් ල රළශඵන විධිශ  ළඩ 
පිළිශශකට යජඹ ඹන්න ූ දහන) ශනහඹ කිඹන එක්න භහ ශ) 
අසථහශේ වන් කයන්න කළභළතියි.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, අශප් යශට් යහජය ිඹතන 

මණනහක් ල ඳහඩුට දුනහ.   භවය ිඹතන ශේහන් උශදහ 

අනිහර්ඹශඹන් ඳ්නහශමන ඹන්න අපිට සි්ධධ ශරහ තිශඵනහ. 

ඳසු ගිඹ දහ දු)රිඹ ළඩ ර්ජනඹක් ල තිබුණහ. දු)රිඹ ළඩ 

ර්ජනශඹන් රක් ල 40ක රහබඹක් ල රළබුණහ කිඹහ වන් වුණහ. අපි 

අවරහ තිශඵන්ශන් ළඩ ර්ජනඹක් ල ඳළළතිඹහභ   ිඹතනඹ ඳහඩු 

ශනහඹ කිඹහයි. දු)රිඹ ළඩ ර්ජනශඹන් රහබ රඵන්න ශවේතු 

ශභොකක් ලද? දු)රිඹ දුන්ශන් නළති ශන්න නළති ශන්න රහබ 

රඵන භට්ටභක් ල තිශඵන්ශන්; දුන්න දුන්න ඳහඩු රඵන භට්ටභක් ල 

තිශඵන්ශන්. නමු්න අපිට  ක ශක් ලන්න පුළුන්කභක් ල  නළවළ.  

දු)රිඹ ශේහ ශනුශන් අති විලහර මුදරක් ල යජඹ ඳහඩු දයනහ; 

හර්ෂික විඹද) කයනහ.   හශේභ රගමභ නඩ්නතු කයන්න, 

අශප් ඵස ටික නඩ්නතු කයන්න, ඵස  ශේහ රඵහ ශදන්න විලහර 

මුදරක් ල අශප් යජඹ ළඹ කයනහ.   ශනුශන් විලහර ළඹක් ල 

දයන්න ශනහඹ කිඹන එක අපි දන්නහ.  ක ඳහඩුට දුන්ශන්. 

  හශේභ ඛ්නිජ ශත ද රඵහ දීභ වහ විලහර වනහධහයඹක් ල රඵහ  

ශදන්න සි්ධධ ශරහ තිශඵනහ.  ක යජඹට විලහර ඵයක් ල විධිඹට 

තිශඵනහ. ඛ්නිජ ශත ද නීතිමත ගසථහ ඳහඩු රඵන භට්ටභට 

සවි්න තිශඵන එක ශවේතුක් ල ඵට  ක ඳ්න ශරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි,   හශේභ විදුලි ඵරඹ රඵහ 
ශදන්න ශභශතක් ල කරක් ල විලහර වනහධහයඹක් ල රඵහ දුන්නහ. දළන් 
එහි ඹ) ප්රභහණඹක අඩු කිරීභක් ල කය තිශඵනහ. එඹ යටට දයහ 
මන්න ඵළරි ත්න්නඹක තිශඵනහඹ කිඹන එක අපි ඳළවළදිලි 
වන් කයන්න කළභළතියි. 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි,   හශේභ ත්න ිඹතන 

මණනහක් ල තිශඵනහ. ඳහඩු දයහශමන ශවෝ ජනතහට වන රඵහ 

දීභ වහ අතයලයශඹන්භ  හ නඩ්නතු කශ යුතු ශනහ.   

හශේභ භවය ිඹතන හ දළමිඹ යුතුයි කිඹරහ දළන් ශඳොදු 

යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේ අධහනඹට ශඹොමු ශරහ 

තිශඵනහ.   නිහ එභ නිර්ශ්ධලඹ රඵහ ශදන්න අපි තීන්දු කයරහ 

තිශඵනහ. එභ ිඹතන ඳ්නහශමන ඹෆශභන් යටට්න, 

ජනතහට්න, යජඹට්න කිසිභ හසිඹක් ල අ්න ශරහ නළවළ.  හ 

ඵයක් ල විතයයි. එභ නිහ එළනි ිඹතන මණනහක් ල හ දභන 

නිර්ශ්ධල ඉදිරි කහරඹ තුශදී යජඹට රඵහ ශදන්න ශඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ කහයක බහ විධිඹට අපි ඵරහශඳොශයෝනතු ශනහ. 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි,   හශේ ත්න ිඹතන 

මණනහක් ල  කහඵ්ධධ කයන්න්න අපි ඵරහශඳොශයෝනතු ශනහ. 

උදහවයණඹක් ල විධිඹට ම්නශතෝන, ශඳොශවොය ශමන්න ිඹතන 

මණනහක් ල තිශඵනහ.  හ  කහඵ්ධධ කිරීශ) වළකිඹහ 

තිශඵනහ.   තුශ භවය කුඩහ කුඩහ භහම)  තිශඵනහ. අඳට 

 හ  කහඵ්ධධ කිරීශ) වළකිඹහ තිශඵනහ.   හශේ ක්රභශේද 

පිළිඵ ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ ශ) න විට 

හකචිඡහ කයමින් ඹනහ. 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, විමණකහධිඳතිතුභහ ඉතහභ්න 

සහනන කටයුතු කයනහ. එතුභහ ම කිඹන්ශන් ශ) 

ඳහර්ලිශ)න්තුට විතයයි. ඔහුශේ ඵරතර ත්න ළඩි කශ යුතුයි. 

  පිළිඵ කිසිභ තර්කඹක් ල නළවළ. වදිසි අසථහක කිසිභ දළනු) 

දීභකින් ශතොය ිඹතනඹකට සතුළු ශරහ ඳරීක් ලහ කිරීශ) 

වළකිඹහ, ඵරතර ඔහු තු තිබුණ්න එඹ ක්රිඹහට නළග වශ) 

අලයතහ තිශඵනහ. භවය ශරහට දළන්  

විමණකහධිඳතිතුභහශේ නිරධහරිඹකුට ිඹතනඹකට ඹන්න ඕනෆ 

වුණහභ එභ ිඹතනශඹන් හවනඹක් ල ශමන්හ ශමන තභයි 

ගිහි දරහ ඳරීක් ලණ කයන්ශන්. එළන්නකට ඉඩ තිඹන්ශන් නළතු, 

ඉදිරිශ දී වදිසි කඩහ ඳළනී)රට අලය ඵරතර ව අලය 

ඳවසුක) රඵහ දීභ ශකශයහි අශප් අධහනඹ ශඹොමු ශරහ 

තිශඵනහඹ කිඹන එක්න ශ) අසථහශේ වන් කයන්න 

කළභළතියි. 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක 

බහ - COPE එක - විධිඹට අපි එන් අසථහ මණනහකට 

)ඵන්ධ වුණහ. ඳක් ල විඳක් ල ශේදඹකින් ශතොය අපි යහජය 
ිඹතනරට ගිහි දරහ ශෝදිසි කිරී) කශහ. අපි  හ වදිසි 

ඳරීක් ලහන්ට රක් ල කශහ. එශේ ඳරීක් ලහන්ට රක් ල කිරීශ) ප්රතිපර 
අද අඳට දකින්නට රළශඵනහ. එළනි ිඹතන ශඵොශවොභඹක් ල අද 

 හශ  තිබුණු අඩු ඳහඩු )පර්ණ කය ශමන නිළයදි භහතකට 
සවි දරහ තිශඵනහඹ කිඹන එක අඳට ිඩ)ඵයශඹන් වන් 

කයන්න පුළුන්.   වහ යශට් යහජය නහඹකඹහ විධිඹට භහින්ද 

යහජඳක් ල ජනහධිඳතිතුභහ අඳට නියන්තයශඹන් වශඹෝමඹ රඵහ 
ශදනහ.   කටයුතුරට  එතුභහ කිසිභ ශරහක අඳට විරු්ධධ 

ශරහ නළවළ. එභ ිඹතන පිළිඵ ශොඹහ ඵරන්න එඳහ කිඹරහ 
නළවළ. එභ ිඹතන පිළිඵ අනක් ලණඹ කයන්න එඳහ කිඹරහ 

නළවළ. අපි එතුභහශේ අභහතයහගලඹට අඹ්න ිඹතනර නිරධහරින් 
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ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහට ශමන්නහ.   හශේභ 

අශනක් ල අභහතයහගලර නිරධහරින් ශමන්නහ. එශේ ශමන්රහ 
අපි   අඹශමන් ප්රලසන කයනහ විතයක් ල ශනොශයි, අපි   අඹට 

ශඹෝජනහ රඵහ දීරහ  හ ක්රිඹහ්නභක ශනහද කිඹන එක 
පිළිඵ්න ඳසු විඳය) කිරීභක් ල සිදු කයනහඹ කිඹන එක්න වන් 

කයන්න කළභළතියි. 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි,   හශේභ ශඳොදු යහඳහය 
පිළිඵ කහයක බහ විධිඹට මීට ඳසු අශප් ඵරහශඳොශයෝනතු 
තභයි භහ තුනකට යක් ල ඳහර්ලිශ)න්තුට හර්තහක් ල ශදන්න්න, 
  ශනුශන් ඳහර්ලිශ)න්තුශේ විහදඹක් ල ඳ්නන්න්න අලය 
පිඹය මළනීභ. ඊශ  ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ එහි 
බහඳතිතුභහශේ -මරු ඩිේ ගුණශේකය සභතිතුභහශේ- 
නහඹක්නඹ ඹටශ්න එභ තීයණඹ ම්න ඵ්න භහ ඉතහභ්න තුටින් 
වන් කයන්න කළභළතියි. 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, මීට ළඩි ඹභක් ල කථහ කයන්න 
භභ කහරඹ මන්ශන් නළවළ. අපි ඉතහභ්න ඳළවළදිලි වන් කශ 
යුතු ශදඹක් ල තිශඵනහ. විමණකහධිඳතිතුභහශේ ළටුප් ළඩි  වභ 
පිළිඵ කවුරු්න විරු්ධධ ශන්ශන් නළවළ කිඹහ භභ හිතනහ.  ක 
කශ යුතුයි හශේභ, විමණකහධිඳතිතුභහශේ ඵරතර ළඩි කිරීභ්න 
සිදු කශ යුතුයි. ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ ශභශතක් ල ි 
මභන මළන ඵරන ශකොට එන්න එන්නභ එහි ත්න්නඹ ර්ධනඹ 
කය ම්නතහ හශේභ ඉදිරිශ දී්න එඹ ත්න ර්ධනඹ කය ශමන 
යහජය ිඹතන ටික, ගසථහ ටික රහබ රඵන භට්ටභකට ශමන  භ 
දක් ලහ කටයුතු කයන්න ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහශේ අපි 
ඳසු ඳසින් ඉශමන   ශනුශන් භම ශඳන් ව) කයන ඵ්න 
වන් කයනහ. 

ශභභ විහදශ දී ශඵොශවෝ භන්ත්රීරු ඉතහභ්න ශවො අදවස 
දළක් ලවූහ. කිහිඳ ශදශනක් ල විතයක් ල ශඳෞ්ධමලික ඳවය මළීම)රට,   
හශේභ යජඹ විශේචනඹ කයන්නට ශභභ විහදඹට අදහශ නළති 
කහයණ ශමනහ්න, භසතඹක් ල විධිඹට ම්නතහභ ශවො විහදඹක් ල 
ශමන ඹන්න කටයුතු කශ සිඹලුභ මරු භන්ත්රීතුභන්රහට යජඹ 
ශනුශන්  සතුතින්ත ශමින් භහ නිවඬ ශනහ. 

 
ප්රනනය විමවන ිමන්  වභා වේමත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
කල්තැබීම 

எத்தழகயப்பு 
ADJOURNMENT 

 
ගු නිමල් සිරිඳා ද සිල්ලා මශතා 
(நளண்புநழகு  ழநல் சழழள த சழல்யள) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, "ඳහර්ලිශ)න්තු දළන් ක ද 

තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ. 
 

ප්රනනය වභාිමු ඛ කරන දී. 
யழள டுத்தழனம்ப்தற்து. 

Question proposed. 
 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The Adjournment Motion to be moved by the Hon. 

Alhaj A.H.M. Azwer. Before that, will an Hon. Member 

propose the Hon. Janaka Bandara to take the Chair? 

ගු (මශානාර්ය) ජී.එල්.පීරිවන මශතා (විමද් ක යුුර 

අමාතයුරමා) 
(நளண்புநழகு (சபளசழளழனர்) ஜவ.ல். பீளழஸ் - தயழளட்ட 

லுயல்கள் அகநச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

the Chair. 
 

ප්රනනය විමවන ිමන්  වභා වේමත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුල ගු ආර්. මයෝගරාජන් මශතා මූාවනමයන් ඉලත් 
වුමයන්  ගු ජානක බණ්ඩාර මශතා මූාවනාරූඪ විය. 

அதன் ழகு, நளண்புநழகு ஆர். சனளகபளஜன் அயர்கள் 

அக்கழபளசத்தழழன்பொ அகசய, நளண்புநழகு ஜளக ண்டளப 

அயர்கள் தககந யகழத்தளர்கள்.    

Whereupon THE HON. R. YOGARAJAN left the Chair, and THE 

HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 
මඳ දු රාජය මණ්ඩීයය රාජය නායක වු ළුල  
தளதுயளன அபச தகயர்கள் நகளளடு 

 COMMONWEALTH HEADS OF GOVERNMENT MEETING  

 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවනලර් මශතා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 

Hon. Presiding Member, I move, 

“The 58th Session of the Commonwealth Parliamentary Association 
was held very successfully in Sri Lanka under the guidance of the 

Hon. Speaker.  

Preparations are being made to hold the Commonwealth Heads of 

Government Meeting in Sri Lanka this year. It is of utmost 
importance that the general public is made aware of the significance 

of holding an international conference of this nature in the country. 

Therefore, it is moved in this august House that, programmes for 
making the public aware of the 23rd Commonwealth Heads of 

Government Meeting be implemented at national level.” 

I table* the Sinhala and Tamil versions of the Motion 

to be included in the Hansard. Before I commence, the 

Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero would second 

the Motion and after that I would carry on. 

 
*වභාමේවය මත තබන ද මයෝජනාම  සිංශ ශා මදමෂ 

ඳරිලර්තන: 
*சளபீடத்தழல் கயக்கப்ட்ட ழசபபகணனழன் சழங்க நற்பொம் தநழழ் 

தநளமழதனர்ப்புகள்: 

*Sinhala and Tamil versions of Motion tabled: 

"2012 ර්ශ දී ශඳොදු යහජය භණ්ඩීයඹ ඳහර්ලිශ)න්තු ගමභශ  58 න 

ළසිහයඹ මරු කථහනහඹකතුභහශේ ප්රධහන්නශඹන් ශ්රී රගකහශේදී ඉතහ 

හර්ථක ඳළළ්නවිඹ. 

ශභභ ශර් ශඳොදු යහජය භණ්ඩීයඹ යහජය නහඹක මුළු ශ්රී රගකහශේදී 

ඳළළ්න වභට කටයුතු කයමින් ඳතී. ශභළනි ජහතයන්තය මුළුක් ල යට 
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

තුශ ඳළළ්න වශ) ළදම්නකභ පිළිඵ භව ජනතහ දළනු්න කිරීභ ඉතහ 

ළදම්න ශේ. එඵළවින් 23 න ශඳොදු යහජය භණ්ඩීයඹ යහජය නහඹක මුළු 

)ඵන්ධශඹන් ජහතික භට්ටමින් භව ජනතහ දළනු්න කිරීශ) ළඩටවන් 

ක්රිඹහ්නභක කිරීභ සුදුසු ඹළයි ශභභ මරු බහට ශඹෝජනහ කයමි." 

"2012ஆம் ஆண்டில் தளதுயளன ளடுகழன் ளபளளு 

நன்ச் சங்கத்தழன் 58 யது கூட்டத்ததளடர் தகபய 

சளளனகர் அயர்கழன் தககநனழல் இங்ககனழல் நழகவும் 

தயற்ழகபநளக கடதற்து.  

இவ்யளண்டில் தளதுயளன ளடுகழன் அபச தகயர் 

கழன் நளளட்கட இங்ககனழல் டத்துயதற்கள ற்ளடுகள் 

கடதபொகழன். இத்தககன சர்யசதச நளளதடளன்பொ 

ளட்டிதள் கடதபொயதன் பக்கழனத்துயம் ற்ழ நக்கக 

யழமழப்புணர்வூட்டல் நழக பக்கழனநளகும். ஆககனளல் 23யது 

தளதுயளன ளடுகழன் அபச தகயர்கழன் நளளடு 

ததளடர்ளகத் சதசழன நட்டத்தழல் தளதுநக்கக யழமழப்புணர் 

வூட்டு யதற்கள சயகத்தழட்டதநளன்க கட 

பகப்டுத்துதல் தளபைத்தநளகுதந இச்சகக்குப் ழசபளழக் 

கழன்சன். " 
 

ගු (පජය) එල්ාල  මේධානන්ද  හිය   
(நளண்புநழகு (யண.)ல்ளய சநதளந்த சதபர்) 

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero) 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, මරු අ දවහ.  .එචි.එ). 

අසර් භන්ත්රීතුභහ විසින් ඉදිරිඳ්න කයන රද එභ ශඹෝජනහ භහ 

සථිය කයනහ.  
 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවනලර් මශතා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

Hon. Presiding Member, Sri Lanka, which was called 

earlier "Seylan", "Serendib" and  "Taprobane"  has a long, 

colourful and unenviable relationship with foreign states 

from time immemorial. This land, "The Pearl of the 

Indian Ocean", has attracted the Arabs even before the 

advent of the Holy Prophet in Arabia. The world famous 

Globe-Trotter, Ibn Battuta of Morocco landed on this 

island of serenity and put little Sri Lanka - or Ceylon at 

that time - on the world map. Then, Sir, a great seafarer, 

Fa-Hien Bhikku from China also made a great impact on 

the island in the global scene. The Siamese Bhikku 

brought  Upasampada from Thailand and so is our 

intimate relationship with Burma throughout the ages.  

After such an intimate and long relationship with the 

countries the world over, preparations are now being 

made to hold the Commonwealth Heads of Government 

Meeting - CHOGM -  in November, 2013 in Sri Lanka. 

Sir, Heads of Governments of 52 member countries have 

been invited for this Conference. The theme of the 

CHOGM, “Growth with equity: inclusive development” 

has been proposed by His Excellency President Mahinda 

Rajapaksa. On the margins of the CHOGM, the 

Commonwealth Business Forum, the Commonwealth 

Youth Forum and the Commonwealth People‟s Forum 

will also take place. The  Commonwealth Business 

Council - CBC - envisages that there will be 

approximately 1,000 participants from which about 500 

would be from abroad. Non-Commonwealth countries 

have also been invited to participate in this event. About 

80 projects in Sri Lanka have been detailed to be 

promoted among the participants. So, Sir, the CBC 

envisages that generation of investment business of about 

US Dollars two billion to Sri Lanka. These are the 

benefits that are going to accrue to our island as a result 

of holding the Commonwealth Heads of Government 

Meeting.  

Now, Sir, it is significant to note what our Excellency 

the President has promised in  "Mahinda Chintana" at the 

last General Election.   

I quote from the subheading, "A Non-aligned foreign 

policy" on pages 56 and 57 of "Mahinda Chintana - 

Vision for the Future: A new Sri Lanka - A Brighter 

Future", 

"I will continue Sri Lanka's non-aligned foreign policy. During the 

last four years we witnessed the benefits of maintaining friendly 
relations with India, Japan, China, Pakistan and other Asian 

countries. I am committed to continue these friendly relations in the 

political, economic, defence, trade and cultural arena.  

I will maintain the dignity of my country in foreign relations and 

will initiate a new programme to forge relations with countries." 

This is what His Excellency Mahinda Rajapaksa 

promised to the nation at the last General Election. Today 

we see the fruition of its full results. Although there have 

been various vicious attempts made by certain quarters - 

NGOs, the diaspora and even local conspirators -  to 

dissuade Commonwealth countries from attending  the 

CHOGM, nothing worked as they dreamt; everything is 

going very smooth.  

The Commonwealth is a voluntary association of 54 

countries that supports each other and works together 

towards shared goals in democracy and development. The 

Commonwealth is a home to two billion citizens of all 

faiths and ethnicities and includes some of the world's 

largest, smallest, richest and poorest countries. Over  half 

of its citizens are 25 or under. This is the most significant 

factor to note.  

Now, when you hold this Conference here, these 

Heads of Nations will represent two billion citizens of the 

world. The Association has roots as far back as the 1870s. 

It was reconstituted in 1949 when the Commonwealth 

Prime Ministers met and adopted the London Declaration 

where it was agreed that all member countries would be 

freely and equally associated. The Commonwealth 

believes in the best democracies achieved through 

partnership of government business and civil society. 

When we are holding this in our soil, it is a very 

opportune moment for us to showcase the post-conflict 

developments in Sri Lanka and the opportunity available 

for economic co-operation.  
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God has given this opportunity for us!  The values are 

protected at Government level by the Commonwealth 

Ministerial Action Group.  

So, my endeavour today, through this Motion, is to 

make an appeal to the Government to make our people 

understand and realize the value of such a massive Heads 

of Governments converging here because it is such a 

gigantic task to achieve by a small country like ours. I 

believe this will be the most significant event after the 

Non-Aligned Summit which took place in 1976 at the 

newly-built Bandaranaike Memorial International 

Conference Hall under the Chairmanship of the late Hon. 

(Mrs.) Sirimavo Bandaranaike.  This certainly will help 

our nation to leap forward. We have to admit that all the 

countries are convinced that there is peace in this country 

and this country has a future. We can impart the rich 

qualities of our histroy, culture and heritage  to the West, 

the East and to the Middle-East countries. That is why I 

say that no power will be able to dissuade those countries 

from attening this Commonwealth Moot. All those will be 

simply futile attempts.  

Sir, I would now like to quote St. 60 of  "Everlasting 

Mercy" by Masefield, this important axiom: 
  

"States are not made, nor patched; they grow, 

 Grow slow through centuries of pain, 

 And grow correctly in the main, 

 But only grow by certain laws  
 Of certain bits in certain jaws." 

Then, look at what is stated in Section 6 of "Annals" - 

Book iii by Tacitus on Commonwealth. I quote: 

"Chiefs are mortal, the commonwealth is eternal."  

Then, again, Edmund Burke in his speech in the 

House of Commons on 11th February, 1780 beautifully 

portrays the beauty of the Commonwealth. He said, I 

quote: 

"Individuals pass like shadows; but the commonwealth is fixed and 

eternal." 

So, we are going to have eternal peace and prosperity 

in this country after holding the CHOGM.   

I am very much confident that our amiable, genius, 

genial, great Professor, the Hon. G.L. Peiris, who is 

heading the foreign sector of our country as the Minister 

of External Affairs has taken all the initiatives and he has 

left no stone unturned, to make this momentous event a 

success that is so well deserved.  

ශඳොදු යහජය භණ්ඩීයඹ යහජය නහඹක මුළු ශභයට 
ඳළළ්න වශභන්  අඳට න හසිඹ ශභොකක් ලද? [ඵහධහ කිරීභක් ල] 
මරු ළවිලි කර්භහන්ත නිශඹෝජය සභතිතුභනි, තමුන්නහන්ශේ්න 

 ක  කිඹරහ ශදන්න ඕනෆ, plantation sector  එශක් ල ඉන්න 
අඹට.   මළන අශප් ජනතහට නිළයදි ඳළවළදිලි කය ශදන්න  
ඕනෆ. එදහ මරු සිරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ ශනොඵළඳි 
ජහතීන්ශේ මුළු ඳ්නන අසථහශේදී  කට "කහපිරි 
මුළු" කිඹරහ අරහද නළඟුහ.   විධිඹට තභයි අශප් භවය 
මිනිසුන් තභ වළසිශයන්ශන්.  

Some people who are born in this country, breathe the 

air of this country, and drink the water of this country, go 

abroad and say, "Do not come to Sri Lanka, do not give 

aid and assistance to Sri Lanka". Certain other devious 

methods they adopt unashamedly. His Excellency the 

President himself has said, "Of course, we are getting 

loans. They are well spent for development projects. 

Which is the country that do not get loans?" Even 

America is supposed to be borrowing  loans from  China 

now. The impression that has been created in China about 

Sri Lanka is amazing. 

Recently, I had the good fortune of going to China 

with His Excellency the President on his official visit. 

The Minister of External Affairs and others were in this 

entourage. The Chinese are very convinced about Sri 

Lanka. A record number of  bilateral relationship and 

"Leader to Leader" agreements were signed on that 

occasion.  Not only that, they are very convinced about 

the progress and development that has been made after 30 

years of prolonged war, which the world has not seen in 

recent history. The country is progressing tremendously. 

So, they are willing to help. ශවොට ළඩ කයනහ න), රහබ 
රඵන්න පුළුන් යහඳහයඹක් ල කයන්නට පුළුන් න) කවුරු්න උදවු 

කයනහ; ණඹ ශදනහ. අන්න  කයි අඳට රළශඵන හසිඹ. I have 

the "Mahinda Chintana" here with me. The Chinese 

Government is so convinced that they have translated the 

"Mahinda Chintana" fully into the Chinese language.  

Sir, I must relate this story to you:  

The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, Minister of External 

Affairs held a press conference after signing the 

agreements between our Leader and the Chinese Leader, 

Xi Jinping. At that conference, a young talented Chinese 

female journalist  asked, "What is 'Mahinda Chintana'?" 

They know  English very well. They have mastered the 

language. They are masters at everything.  At that time, 

the Hon. Minister told Ambassador Ranjit Uyangoda to 

please make available to them the Chinese translation of 

the "Mahinda Chintana". The "Mahinda Chintana" has 

been translated into the Chinese language by Professor 

Ma Zhongwen of Jinan University in Guangzhou. Sir, 

this is an amazing story of modern Sri Lanka. Where on 

this earth has a policy statement of a leader or a political 

party been translated into another language and published 

as a book in this country? Later, Ambassador Ranjit 

Uyangoda told me that copies of the "Mahinda Chintana" 

have been distributed to them and they are doing an in-

depth study about the significance of the "Mahinda 

Chintana." 

They want to study how this revolution - a miracle - 

has taken place in Sri Lanka. Therefore, we all are very 

happy that the Heads of Government from 

Commonwealth nations are coming to Sri Lanka.  Not 

only that, Sir, as the Head of the host country, His 

Excellency President Mahinda Rajapaksa will be entitled 

to be the Chairman of the Commonwealth for the next 

two years. This will grant him an unparallel opportunity 
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to be a leader on the world stage.  He will be the leader of 

the 54 Commonwealth nations for the next two years.  

Feel jealous, if you like.   

තමුන්නහන්ශරහ උශ්ධ ඉන් වළන්දෆ ශන ක ද ශක්රෝධඹ 

පුයනහ; ඊර්යහ පුයනහ.  කහර් ශමශනනහඹ කිඹරහ කිේහ. 

ශරොකු, ශරොකු කහර් ශමශනනහඹ කිඹරහ කිේහ.   කහර් එක 

ශකොචි මකශේ ඉන් ශකොටශවේන දක් ලහ දිමයි කිඹරහ කිේහ. දළන් 

  කහර් මළන කථහ කයන්ශන් නළවළ. දළන් කහපිරි ශකශනකුශේ 

නභක් ල ශවෝ සු්ධශදකුශේ නභක් ල ශවෝ කිඹහ නටන්න ඳටන් මනීවි, 

භවය විට.    

So, Sir, the Heads of Government will participate in 

conferences and visit various parts of the country. The 

main meetings will be held in Colombo, Kandy and 

Hambantota - the new "land" of Sri Lanka.  Our economic 

revival will be showcased to the world through 

Hambantota, for sure.  

There was a recommendation made on Cricket. I 
would also agree with it. The Commonwealth has a 
wealth of cricketers.  It is the Queen‟s country, the Great 
Britain, that introduced Cricket to the world sports.  
England, New Zealand, Australia, Zimbabwe, India, 
Pakistan and Bangladesh all play serious Cricket. They 
can play a match - Sri Lanka Vs. the rest of the 
Commonwealth countries. We welcome such a move. We 
understand that such a move is being very seriously 
worked out.  

 

ගු අර්ල් ගුණමවේකර මශතා (ලැවිලි කර්මාන්ත නිමයෝජය 

අමාතයුරමා) 
(நளண்புநழகு ர்ல் குணசசக்கப - தபைந்சதளட்டக் ககத்ததளமழல் 

ழபதழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Earl Gunasekara - Deputy Minister of Plantation 

Industries) 
A business forum will also be there. 
 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවනලර් මශතා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Yes, a business forum will also be there.  Now, you 

can see we are inviting foreign investors to our country.  

They would be going to Jaffna through the A9 road or 

they would fly. What would they see?  They would see a 

completely different land of revival and survival.  Last 

time when a Commonwealth Parliamentary Delegation 

came here, I had the opportunity of accompanying them 

to Jaffna through the A9 road.  I took the microphone in 

that luxury coach on the way and gave a full description 

of the landscape before and after the war. The Hon. 

Abdulla Shahid, the Speaker of the People‟s Majlis of  

Republic of Maldives and some delegates who came from 

Canada told me “We want to come here with our families 

to see Jaffna and enjoy our holiday next time”.  
 

ගු අර්ල් ගුණමවේකර මශතා 
(நளண்புநழகு ர்ல் குணசசக்கப) 

(The Hon. Earl Gunasekara) 
Including  the "Mahinda Chintana". 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවනලර් මශතා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Yes, I explained to them that all these great strides 

made in the field of development in the North has taken 

place after the implementation of the "Mahinda 

Chintana".  Then, of course, they said, “We want to come 

here with our families to see Jaffna and enjoy a holiday”.  

They were convinced to that extent.  

I was talking about cricket. His Excellency the 

President is very eager to recruit talented cricketers from 

Jaffna to the National Team. Three lads have already 

been selected from Jaffna and are being coached in 

Colombo. A coaching camp was held in Colombo with 

the great speedsters Chaminda Vass and Ravindra 

Pushpakumara. 

This is the new world we see! As I told you the other 

day,  people who cannot see the good side of life are 

really blind, not the people who are blind at their birth. 

So, we see the road is open for us. We see a great future 

for us and I want the Hon. Minister to exercise some 

more powers and also to put more pressure. I am very 

much convinced and  I know the talented, able and 

amiable staff that the Secretary to the Ministry of 

External Affairs, Mr. Karunatilaka Amunugama has. I 

have accompanied them on several visits with our 

President  to other countries. They are very clever;  they 

can match - may I  say - any able bureaucrats or foreign 

service staff in any other country. You could see that they 

are perhaps unmatched and they are the wealth of the 

Ministry of External Affairs. So, we are going to have a 

wealth of expertise, knowledge and development.  

 
ගු අර්ල් ගුණමවේකර මශතා  
(நளண்புநழகு ர்ல் குணசசக்கப ) 

(The Hon. Earl Gunasekara ) 
ස්නත ත්න්නඹ ඵරහ මන්න පුළුන්.   

 
ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවනලර් මශතා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

ස්නත ත්න්නඹ කිඹන්න ඕනෆ, ඔඵතුභහ කිඹනහ හශේ. 

අනහමතශ දී අඳට රළශඵන රහබ ප්රශඹෝජනඹ ශභොකක් ලද කිඹන 

එක එතුභන්රහට ඵරහ මන්න පුළුන්. ඵරහ ම්නතහට ඳසශේ   

අඹභ නළත නළත්න එන්න පුළුන්.  

Therefore, Sir, as I said earlier, it is a golden 

opportunity that we have. Colombo will be the centre,  

the Capital hosting the CHOGM. After it was held in 

Perth, Australia, we are going to have it here now. 

Therefore, Sir, I only appeal to the good senses of the 

Hon. Members of the Opposition, including the Leader of 

the Opposition, the  Hon. Ranil Wickremasinghe,  do not 

attempt to defile our culture, our status as a nation and 

our good name; do not spread scurrilous literature abroad.  
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Today, what happened when the Hon. Ranjan 

Ramanayake spoke? He condemned the Shariah law. It is 

practised in Saudi Arabia. You know, Sir, the seriousness 

of that statement. He should be declared an apostate. I 

asked the Hon. Leader of the Opposition at that time, 

“What do you say? Is this your party policy?” Nobody 

can challenge the Quranic laws, the Divine law. You can 

speak about or criticize Buddhist history or other history 

but you can never challenge or find fault with Pirith or 

Dhammapada. So, the Quran, in its pristine form is 

unchallenged in the world.   

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please, try to wind up now.  

 

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එේ. අවනලර් මශතා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

Okay. Therefore, Sir, I would ask them  to refrain 

from such dubious attempts. In the name of Allah, I 

would say we are on the correct path and this country 

would be  further blessed after holding the CHOGM.  We 

hail the leadership of His Excellency President Mahinda 

Rajapaksa to whom Ban Ki-moon, the Secretary-General 

of the United Nations said - when we had a meeting with 

him outside the UN General Assembly - “You are a great 

leader that we find in Asia. I would ask you take the 

leadership of Asia". So, that is our proud President!   

Thank you, Sir.  

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(தககநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Thank you very much.  The next speaker is the Hon. 

Sri Ranga. 
 

  

ගු මජ්. ශ්රී රංගා මශතා 
(நளண்புநழகு தஜ. ஸ்ரீ ங்கள) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
தகபய தககநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கச, இந்த 

எத்தழகயப்புப் ழசபபகணனழல் உகபனளற்பொயதழல் உண்கநனழல் 

ளன் நகழழ்ச்சழனகடகழன்சன். இபொதழ சபத்தழல் க்கு இந்தச் 

சந்தர்ப்ம் யமங்கப்ட்டிபைந்தளலும் சழ யழடனங்கக இங்கு 

கூளதந ழகக்கழன்சன். ஆபம் களகட்டத்தழச 

உக ளடுகள் சயபொ ளடுகளுக்கழகடனழள ததளடர்புகக 

ண்டநளற்பொ ளவதழனழச ற்டுத்தழனழபைந்த. அதன் ழன்பு 

கம்பேழற ளடுகள் 'கம்பேழறம்' வும், சசளசலிச ளடுகள் 

'சசளசலிறம்' வும், பதளழத்துய - capitalist - ளடுகள் 

'பதளழத்துயம்' வும் தளபைளதளபத் ததளடர்புகக 

தங்கள் ளடுகளுக்கழகடனழச  பன்தடுத்து யந்த. அதற்குப் 

ழன்பு தழந்த தளபைளதளபம், படின தளபைளதளபம் அல்து 

கப்புப் தளபைளதளபம் ன் யககனழச ததளடர்புகக 

ற்டுத்தழயந்த. ஈற்ழச க்கழன அதநளழக்கள versus பஷ்னள 

ன் யககனழச சர்யசதச ளடுகழன் ததளடர்புகள் நளழ. 

இந்தழனள, கழபேள, யட தகளளழனள சளன் ளடுகள் பஷ்னள 

சளர்பு ளடுகளகவும் இங்கக சளன் ளடுகள் அதநளழக்கள 

சளர்பு ளடுகளகவும் தசனற்ட்ட களகட்டத்தழல் 1977ஆம் 

ஆண்டு இங்ககனழல் தழந்த தளபைளதளபக் தகளள்கக 

கடபகப்டுத்தப்ட்டது. அன்ழலிபைந்து சர்யசதச ளவதழனளக 

நது ளடு தளபைளதளபத்தழல் பன்சழயந்தது. 

துபதழஷ்டயசநளக அன்ழபைந்த தூபசளக்கற் தகயர்கழன் 

சழ டயடிக்கககளல் இந்த ளட்டில் இங்கழகடசன 

ல்சயபொ சயற்பொகநகள் ற்ட்டதுடன், அகய 

இப்டுதகளகக்கும் இச்சுத்தழகளழப்புக்கும் யமழசகநத்த. 

இன்பொ சழர் 'சர்யசதச சூழ்ச்சழ' ற்ழக் கூபொகழன்ளர்கள். 

சர்யசதசம் இந்த ஆட்சழகனக் கயழழ்க்க பற்டுயதளகப் 

கசளற்பொகழளர்கள். சர்யசதச ளடுகள் நது ளட்டின்நவது 

தங்களுகடன ஆதழக்கத்கதச் தசலுத்துகழன் ழககநகன 

ற்டுத்தழனயர்கள் னளர்? ழச்சனநளக இயளதம் 

சசுயர்கள்தளன் இந்த ளட்டிச சர்யசதசத் தகபட்டுக்கு 

யழத்தழட்டயர்கள். இந்த உக ளடுகள் கடந்த நளர்ச் நளதம் 

தஜவயளயழலுள் க்கழன ளடுகள் சகனழன் நழத 

உளழகநகள் சபகயனழச இங்கக ற்ழன ழசபபகணகன 

டுத்துக்தகளண்டகந அபசுக்குக் கசப்ள யழடனம். 

அசதசபம் தழர்யபைம் தசப்தபம்ர் நளதம் தளதுயளன 

ளடுகழன் அபச தகயர்கழன் நளளட்கட இங்ககனழல் 

டத்தயழபைப்து அபசுக்கு ஏர் இழப்ள யழடனம். இதழலிபைந்து 

எபை யழடனத்கத இந்த அபசளங்கம் புளழந்துதகளள் சயண்டும். 

சர்யசதசம் ன்து ததளட்டிகபெம் ஆட்டிப் ழள்ககனபெம் 

கழள்ளுயர்கள் ன்கதப் புளழந்துதகளள் சயண்டும். வங்கள் 

கூபொகழன் 'சர்யசதச சூழ்ச்சழ' ன்து இங்கு இடம்தளநல் 

இபைக்கசயண்டுதநன்ளல், இங்கழபைக்கழன் நக்கள் 

ழபந்தபநள ஏர் அபசழனல் தவர்வு தற்பொ ழம்நதழனளக 

யளழ்கழன்தளளதுதளன் அது சளத்தழனநளகும். 1947ஆம் 

ஆண்டு இந்தழனள சுதந்தழபநகடந்தசளது ளகழஸ்தளக 

ஜழன்ள சகட்டதுசளல், இந்த ளட்டில் சஜ.ஆர். ஜனயர்த 

அயர்கள், Sinhala Only Act ப் ற்ழ 1944இல் தவயழப 

ழபச்சளபத்தழல் ஈடுட்டதளளது சசர். தளன். இபளநளதன், 

சசர். தளன். அபைணளசம் சளன்யர்கள் எபை தழ ளட்கடக் 

சகட்கயழல்க. 1948ஆம் ஆண்டுக்கு பன்ர் இந்த 

ளட்டிலுள் தநழமர்கள், பஸ்லிம்கள், சழங்கயர்கள் 

அகயபைம் எற்பொகநனளக இகணந்து தசனற்ட்டளர்கள். 

இங்கக சுதந்தழபம் அகடபெம்யகப தநழழ்த் தககநகள் 

சழங்கத் தககநகளுடன் என்ளகத்தளன் இபைந்தர். இந்த 

ளட்டில் அகயபைம் எற்பொகநனளக இபைக்கசயண்டும் - 

யளமசயண்டும் ன்தற்களக அயர்கள் அகயபைம் 

இகணந்து தசனற்ட்டளர்கள். அதன் ழன்பு ன் டந்தது? 

சுதந்தழபம் அகடந்த ழன்பு இந்த ளட்டில் கடதற் 

யழடனங்கள் ன்? 'ஸ்ரீ' ழபச்சழக தகளண்டுயபப்ட்டது; 

'சழங்கம் நட்டும் சட்டம்' தகளண்டுயபப்ட்டது. தநழழ்சசும் 

நக்கழன் குடிப்பம்க நளற்ழனகநக்கும்யககனழல் 

சழங்கக் குடிசனற்ங்கள் சநற்தகளள்ப்ட்ட. இப்டினள 

 டயடிக்கககழளல்தளன் நது ளட்டின்நவது சர்யசதச 

ளடுகள் ஆதழக்கத்கதச் தசலுத்தக்கூடின ழககந ற்ட்டது. 

சய, இதற்கு னளர் களபணம்?    

இந்தச் சகனழல் தகபய அகநச்சர் ஜவ.ல். பீளழஸ் 

அயர்கள் இபைக்கழன்தளளது சழ யழடனங்ககப் 

சசளதநன்பொ ண்ணுகழன்சன். ளன் தகளளம்புப் 

ல்ககக்கமகத்தழல் டித்த களப்குதழனழல் ஜவ.ல். பீளழஸ் 

அயர்கள் அங்கு துகணசயந்தபளக இபைந்தளர். நது 

ல்ககக்கமகத்தழல் துகணசயந்தபளக இபைந்தயர் 

அகநச்சபளக யந்ததளளது, ளன் எபை ல்ககக்கமக 

நளணயன் ன் ளவதழனழல் அன்பொ சந்சதளசநகடந்சதன். 

அப்தளளது அயர் Ethnic Affairs and National Integration 

ன் அகநச்கசத்தளன் தளபொப்சற்ளர். அயபைகடன 
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தசபபள அயர்கள் இபைந்தளர். தகபய அகநச்சபயர்கச, 

அன்பொ வங்கள் இந்த ளட்டிலுள் சபகங்கக 

இகணப்தற்குப் ளளழன பனற்சழகக சநற்தகளண்டீர்கள்; 

ளளழன ணழகக ஆற்ழவர்கள். ஆளல், இன்பொ வங்கள் 

தயழளட்டலுயல்கள் அகநச்சபளக இபைக்கழன்தளளது, 

சபகங்கள் தயவ்சயளகப் ழளழக்கப்ட்டு, சபகங்கழகடசன 

குசபளதங்கள் யர்க்கப்டுகழன். இகய ன் 

களபணத்துக்களகச் தசய்னப்டுகழன்? சழ கட்சழகள் தளங்கள் 

இமந்த தசல்யளக்கக நவண்டும் தபொயதற்களக - 

கட்டிதனளப்புயதற்களக - அல்து தங்களல் டத்த படினளத 

அகநச்சுக்கழல் தளம் இமந்த தசல்யளக்கக நவண்டும் 

கட்டிதனளப்புயதற்களகத்தளன் இவ்யளபொ தசய்கழன்ளர்கள். 

சர்யசதசம் நது ளட்டின்நவது அளத்தங்ககப் 

ழபசனளகழக்கழன்து ன்பொ வங்கள் கூபொகழன்வர்கள். சர்யசதசம் 

தளதுயளனம் ன்பொ கூழ உங்களுக்கு யது ககனளல் 

இழப்கத் தபைகழன்து. நளர்ச் நளதத்தழல் நழத உளழகந 

நவல்கள் ன்பொ இடது ககனளல் கசப்கத் தபைகழன்து. 

சய, வங்கள் சர்யசதசத்தழன் இந்தப் ழன்லிலிபைந்து - 

அளத்தங்கழலிபைந்து யழடுடசயண்டுநளனழன், இப் 

ழபச்சழகக்கு எபை சழந்த தவர்வுத் தழட்டத்கத 

பன்கயக்கசயண்டும். அப்தளளதுதளன் சர்யசதசத்தழன் 

சூழ்ச்சழனழலிபைந்து ளட்கடக் களப்ளற் படிபெம்.  

தகபய அகநச்சர் அயர்கச, அன்பொ உங்களுகடன 

தசனளபளக இபைந்த தழபை. ரழபளல் க்தழக்க ன்யர் 

தற்தளளது நளகளண சக உபொப்ழபளக இபைக்கழன்ளர். 

அசதசள, அன்பொ உங்களுகடன இன்தளபை தசனளபளக 

இபைந்த தனளசழழ ஜனசசகப அயர்கள் இன்பொ ளபளளுநன் 

உபொப்ழபளக இபைக்கழன்ளர். களஞ்தசன் வன் 

தழபைச்தசல்யம், தகபய சம்ந்தன் சளன்யர்கள் பன்ளள் 

ஜளதழதழ சந்தழளழகள அம்கநனளர் அயர்களுகடன 

ஆட்சழக்களத்தழல் உங்களுகடன தபைங்கழன ண்ர்களக 

இபைந்தளர்கள். அன்பொ வங்கள் இந்த ளட்டிச ஏர் அபசழனல் 

தவர்கய பன்கயத்து, சர்யசதசத்தழன் தகபடுகள் இல்ளநல் 

ளட்டுக்குள்சசன எபை தவர்கயக் களண்தற்களக  பன்ணழ 

டயடிக்கககக டுத்தவர்கள். ஆளல், இன்பொ ந்தயழதநள 

டயடிக்ககபெம் இல்ளநல் சபகங்கள் ழளழந்துசளகழன் 

ழககந களணப்டுகழன்து. வங்கள் இங்ககனழன் 

இப்ழபச்சழக யபளற்பொடன் ளளழன ததளடர்கக் 

தகளண்டயர். அதளயது 1994ஆம் ஆண்டிலிபைந்து இன்பொயகப 

இப்ழபச்சழகக்கள சச்சுயளர்த்கதகழல் சபடினளகச் 

சம்ந்தப்ட்டயர் ன்யககனழல் இதற்கள எபை தவர்கயக் 

களண்தழல் உங்களுக்குப் ளளழன ங்கு இபைக்கழன்து.  

இகதயழட, தற்சளகதன அபசளங்கம் ஆட்சழக்கு யந்தவுடன் 

யழடுதகப் புலிகளுடன் இடம்தற் 

சச்சுயளர்த்கதனழன்சளது உங்கக அபசழன் சளர்ழல் 

ழபதழழதழனளக அதப்சயண்டளதநன்பொ இபையர் பநளகக் 

சகளளழக்கக யழடுக்கப்ட்டது. இதக ளன் இந்தச் சகனழச 

கூழனளகசயண்டும்; இது லன்சளட் அழக்ககனழல் 

தழனப்டசயண்டும். யழடுதகப் புலிகழன் சச்சளபள 

தத்துயளசழளழனர் களழதழ அன்பன் ளசழங்கம் அயர்கள் 

அப்சச்சுயளர்த்கதக்கு யபைகழன்டினளல், ஜவ.ல். பீளழஸ் 

அயர்கக அதப்ளதவர்கள் ன்பொ அவ்யழனக்கத்தழன் அபசழனல் 

தளபொப்ளர் சு.. தநழழ்ச்தசல்யன் ஜளதழதழனழடம் 

ஊடகயழனளர் தழபை. யழத்தழனளதபன் ஊடளகக் சகளளழக்கக 

யழடுத்தழபைந்தளர். அசதசள சஜ.யழ.பீ.கனச் சசர்ந்த யழநல் 

வீபசயன்ச அயர்களும் ஜளதழதழனழடம் உங்கக 

அப்சச்சுயளர்த்கதக்கு அதப்சயண்டளதநன்பொ சகளளழக்கக 

யழடுத்தழபைந்தளர். அதடிப்கடனழல் அப்சச்சுயளர்த்கதக்கு 

உங்கக அதப்யழல்க. வங்கள் அன்பொ தநழழ்த் 

தககநகளுடன் அப்டினள தபைங்கழன ததளடர்ழக 

கயத்தழபைந்தவர்கள். இன்பொ இங்ககனழன் உள்ளட்டு 

யழயகளபங்கழல் சர்யசதச ளடுகள் சும்நள தகபடு 

தசய்னப்சளயதழல்க ன்தும் நளளக, அயர்கள் 

தங்களுகடன ன்கள் சளர்ந்த யழடனங்களுக்களகத்தளன் நது 

ளட்கட ழச்சனநளகப் னன்டுத்துயளர்கள் ன்தும் 

உங்களுக்குத் ததளழபெம்.  

பன்ர் சர்யசதச கம்பேழற ளடுகளுக்கழகடனழல் 

ததளடர்புகள் இபைந்துயந்த. ழகு capitalist economy - 

படின தளபைளதளபம் ன் அடிப்கடனழல் அது 

நளற்நகடந்தது. ஆளல், இன்பொ ந்ததந்த ளட்டில் 

தங்களுக்கு வ்யவு சந்கதப்டுத்தல் யளய்ப்புக்கள் 

இபைக்கழன் ன்கதத்தளன் ளர்க்கழன். ன், இந்தழனள 

நற்பொம் சவளகயப் ற்ழ ளங்கள் சசுகழசளம். இன்பொ 

இபண்டு ழல்லினதக்கு சநற்ட்ட சத்ததளகககன 

இந்தழனளவும் சவளவும் தகளண்டிபைக்கழன். அதளயது இன்பொ 

உக சத்ததளகக கழட்டத்தட்ட 7.7 ழல்லினளக 

இபைக்கழன்தளளது, அதழச 2 ழல்லினதக்கு சநற்ட்ட 

சத்ததளகககன இந்தழனளவும் சவளவும் தகளண்டிபைக்கழன். 

இதளல்தளன் இன்பொ ளங்கள் ல்சளபைம் இந்தழனளவும் 

சவளவும் சர்யசதச யல்பசு ளடுகழன் ட்டினலில் 

இபைக்கழன் ன்பொ தசளல்கழன்சளம். சய, இன்பொ 

ளடுகளுக்கழகடனழள ததளடர்புகள் அந்தந்த ளட்டிலுள் 

சந்கதப்டுத்தலின் அடிப்கடனழசசன 

சநற்தகளள்ப்டுகழன். தங்களுகடன தளபைட்கக 

யளங்குயதற்கள consumer - தகர்சயளர் ந்த ளட்டில் 

இபைக்கழன்ளர்கள் ன்கத கயத்துத்தளன் இன்பொ சர்யசதசத் 

ததளடர்புகள் யழனளழத்தழபைக்கழன். இன்பொ அதநளழக்களயழன் 

GDP, US Dollars 19 trillion ஆகவும் சவளயழன் GDP, US 

Dollars 4 trillion ஆகவும் இந்தழனளயழன் GDP, US Dollars 3 

trillion ஆகவும் இபைக்கழன்து. ஆகசய, இன்பொ இந்த பன்பொ 

ளடுககபெம் ற்ழசன சசப்டுகழன்து. இன்பொ ஜப்ளன், 

அதநளழக்களயழன் Treasury இச 6.8 வீதத்கத 

கயத்தழபைக்கழது. ஆளல், சவள 6.5 வீதத்கத 

கயத்தழபைக்கழன்து. 

இழயபைகழன் களத்தழல் இந்த ளட்டிலுள் சபகங்கள் 

ழம்நதழனளக யளம சயண்டும்; தயழளடுகழன் தகபடு 

இபைக்கக்கூடளது. அபசு கூபொயதுசளல் இந்த ளட்டில் 

தயழளடுகழன் சூழ்ச்சழ இபைக்கக்கூடளது அல்து 

தயழளடுகள் இந்த ளட்டின் யங்ககச் சுபண்டக்கூடளது 

ன்ளல், தநழழ் சசும் நக்களும் சழங்க நக்களும் இந்த 

ளட்டில் எற்பொகநனளக யளம சயண்டும். அவ்யளபொ 

இபைப்தளனழன், ழச்சனநளக தநழழ் சசும் நக்கழன் 

ழபச்சழககள் தவர்க்கப்ட சயண்டும்.  

சச்சுயளர்த்கதனழன் ஆபம் களகட்டத்தழச அகநச்சர் 

ஜவ.ல். பீளழஸ் அயர்களுடன் தபைங்கழன ததளடர்க 

கயத்தழபைந்த களபணத்துக்களக தகபய சம்ந்தன், வன் 

தழபைச்தசல்யம் சளன்யர்களுக்கு சந்தழளழகள அம்கநனளபளல் 

குண்டு துகக்களத யளகங்கள் பதலின high command 

ளதுகளப்பு தகளடுக்கப்ட்டது. அதற்குக் களபணம், அந்த 

சபத்தழல் யழடுதகப் புலிகள் அயர்ககத் தளக்கழயழடுயளர்கள் 

ன்தளல்தளன். பன்ர் அகநச்சர் அயர்கழன் 

தசனளபளக இபைந்த தனளசழழ ஜனசசகப அயர்கள் அன்பொ எபை 

ளள் ன்தடன் lobby இல் சசழக்தகளண்டிபைந்தசளது எபை 

யழடனத்கதக் கூழளர். அதளயது "இன்பொ சம்ந்தன் எபை 
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[මරු ශ.. ශ්රී යගමහ භවතහ] 
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க்கத்தழலும் அகநச்சர் ஜவ.ல். பீளழஸ் அயர்கள் இன்தளபை 

க்கத்தழலும் இபைக்கழன்ளர்கள். அந்த சபம் ளன்  இதகக் 

கயழலும் தழர்ளர்க்கயழல்க" ன்ளர்.  

இந்த இப்ழபச்சழக படிவுக்கு யபைகழன்தளளது இந்த 

ளட்டுக்கு தழபளகச் சர்யசதச ளடுகள் சூழ்ச்சழ தசய்ன 

படினளநல் இபைக்கும். ளங்கள் எவ்தயளபையபைம் எவ்தயளபை 

தழக்களகச் தசன்பொ இந்த ளட்டின் ன்ககப் ற்ழப் 

சசழக்தகளண்டு நது தழர்களச் சந்ததழக்கு இந்த ளட்கட 

உளழனபகனழல் யழட்டுச் தசல்ப்சளகழன்சளநள அல்து 

டப்கதச் தசளல்ளநல், தளய்னழன் நளகனனழல் யளழ்ந்து, 

இயளதக் கபைத்துக்ககப் சசழ, தயழளட்டுச் சக்தழகள் இந்த 

ளட்டில் ஊடுபைவுயதற்கு யளய்ப்ழத்து, தநழழ் சபகத்கதபெம் 

சழங்க சபகத்கதபெம் ழளழக்கப் சளகழன்சளநள ன்தற்கு 

அப்ளல், இந்த ளட்டில் ழவும் ழபச்சழகக்கு எபை தவர்கயக் 

தகளடுத்து தநழமர்களும் சழங்கயர்களும் பஸ்லிம்களும் 

சுனழர்ணன உளழகநபெடன் யளமக்கூடின ழககநகன 

ற்டுத்த சயண்டும்; தநழமர்கள் தங்ககத் தளங்கச 

ஆக்கூடின ஆட்சழனழக அபசு உபொதழ தசய்ன சயண்டும் 

ன்பொ கூழ, யழகடதபொகழன்சன். ன்ழ.  

 
[අ.බහ. 6.28] 

 
ගු (මශානාර්ය) ජී.එල්.පීරිවන මශතා (විමද් ක යුුර 

අමාතයුරමා) 
(நளண்புநழகு (சபளசழளழனர்) ஜவ.ல். பீளழஸ் - 

தயழளட்டலுயல்கள் அகநச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, ශ) ර්ශ  ශනොළ)ඵර් 

භහශ  ශඳොදු යහජය භණ්ඩීයඹ නහඹකඹන්ශේ මුළු අශප් යශට් 

ඳළළ්න වභ රගකහ ඉතිවහශ  ඉතහභ ළදම්න සි්ධධිඹක් ල; ශභඹ අශප් 

යටට අතිවිලහර කීර්තිඹක් ල, ශමෞයඹක් ල ශමන ශදන අසථහක් ල. 

අවුරුදු 24කට ඳසු ශඳොදු යහජය භණ්ඩරශ  නහඹකඹන් ිසිඹහනු 

යටක රැස න ප්රථභ අසථහ ශභඹයි.  ර්තභහනශ  ශඳොදු යහජය 

භණ්ඩරඹ  යට ද 53කින් භන්විත නහ.   යටර නහඹකඹන්, 

විශ්ධල අභහතයරුන් හකචිඡහ ඳළළ්න වභ වහ අශප් යටට 

ඳළමිශණනහ. 1976 මරු සිරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹශේ 

යජඹ භශ  ඳළළ්නවුණු ශනොඵළඳි මුළුශන් ඳසු අශප් යශට් 

ඳළළ්නශන විලහරතභ ජහතයන්තය මුළු ශභඹයි. ශනොළ)ඵර් 

භහශ  ශ්රී රගකහට අඹ්න න්ශන් අ්ධවිතීඹ ශමෞයඹක් ල.   

ශමෞයඹ තභයි, අවුරුදු ශදකක කහරඹක් ල තුශ ශඳොදු යහජය 

භණ්ඩරශ  නහඹක්නඹ අශප් යටට රළබීභ. අතිමරු භහින්ද 

යහජඳක් ල ජනහධිඳතිතුභහ   නහඹක්නඹ ශවොඵනහ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, ශ) ශභොශවොශ්න අඳ රකහ 

ඵළලිඹ යු්නශ්න, ශ) අසථහශන් අශප් යටට රළශඵන ප්රහශඹෝගික 

හසි කශර්ද කිඹන එකයි. භහ හිතන වළටිඹට ශ) පිළිඵ අපි 

ජනතහට කරුණු අනහයණඹ කශ යුතුයි. ශ) පිළිඵ ඹ)කිසි 

ජන භතඹක් ල අශප් යට තුශ නිර්භහණඹ විඹ යුතුයි. ප්රථභ ශකොටභ 

ශභයින් අඳට රළශඵන ප්රශඹෝජනඹ තභයි,  ත්රසතහදඹ විනහල කය 

දළමීශභන් ඳසු අශප් යට රඵහ ම්න ප්රමතිඹ පිළිඵ ජහතයන්තය 

ප්රජහ දළනු්න කිරීභට ශභඹ ඉතහභ ශඹෝමය අසථහක් ල  වභ. අපි 

සිඹලු ශදනහ දන්නහ ශ්රී රගකහට විරු්ධධ ඉතහභ ළරසු) 

වමත, ්ධශේ වමත ළඩ පිළිශශක් ල ඹ) ඹ) ශකොටස විසින් 

දිඹ්න කය තිශඵන ඵ.   විශේචනරට,   මිථයහන්ට ශදන්න 

පුළුන් ඉතහභ ප්රඵර පිළිතුය ශභඹයි. අපි ියහධනහ කයනහ 

ශරෝක නහඹකඹන්ට, අශප් යටට ඳළමිණ ඹථහර්ථඹ අශඵෝධ කය 

මන්න කිඹරහ; තභන්ශේ සසින්භ දළකරහ ශ) ත්න්නඹන් මළන 

ශොඹහ ඵරන්න කිඹරහ; කට කථහරට රැශටන්ශන් නළති 

නිඹභ ත්න්නඹ ටවහ ශමන නිමභනරට ඳළමිශණන්න කිඹරහ. 

ශ) විධිශ  අසථහ අතීතශ  උදහ වූ ෆභ විටභ   තුළින් අශප් 

යටට විලහර ශතක් ල ළරසුණහ. මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, 

එඹට ඳළවළදිලිභ නිදර්ලනඹ තභයි භහ කිහිඳඹකට ශඳය ශ) යශට් 

ඳළළ්නවුණු ශඳොදු යහජය භණ්ඩීයඹ ඳහර්ලිශ)න්තු )ශ)රනඹ. භහ 

හිතන්ශන්, ඔඵතුභහ්න  කට වබහගි වුණහ.   අසථහශේදී අශප් 

යටට ඳළමිණි භවය නහඹකඹන් තීයණඹ කශහ උතුරු ප්රශ්ධලඹට 

ගිහින්   ඳශහශ්න ත්න්නඹ ශොඹහ ඵළීයභට. ශකොශමට ිහට 

ඳසශේ   කීඳ ශදශනක් ල භට කථහ කශහ   අඹශේ අ්න දළකී) 

පිළිඵ හකචිඡහ කයන්න.  

මරු කථහනහඹක චභ ද යහජඳක් ල භළතිතුභහ ඳහර්ලිශ)න්තුශේ 

සිඹලුභ ඳහර්ලසකරුන්ශේ පර්ණ වශඹෝමඹ රඵහ ශමන, උඳරිභ 
භට්ටශභන්   උ්නඹ ගවිධහනඹ කශහ. ශකොශමට ඳළමිණි 

සිඹලුභ යට දර නිශඹෝජිතඹන් කිේශේ, "අපි අවපු ශ්ධ ද අනු 
අපි ඵරහශඳොශයෝනතු වුශණ් මීට ඩහ වහ්න ඳසින් ශනස ශදඹක් ල. 

 ්න අපි ගිඹහභ නිඹභ ත්න්නඹ දළක් ලකහ" කිඹහයි.    කිඹන්ශන්   
ප්රශ්ධලශ  ශශන ජනතහශේ ිර්ථික ත්න්නඹ,   

ජනතහශේ ිදහඹ) භහර්ම, ිර්ථිකශ  සති ශරහ තිශඵන 

පුනර්ජීනඹ   අඹ දළක් ලකහ.   භවය අඹ මීට අවුරුදු 10කට, 
15කට ඉසශ දරහ අශප් යටට ඳළමිණි පු්ධමරශඹෝයි. එතශකොට 

අශප් යශට් ශඳය ඳළළති ත්න්නඹ ව ර්තභහනශ  ඳතින 
ත්න්නඹ ගන්දනඹ කිරීභට  ශමො දරන්ට අකහල රළබුණහ. 

එඹ අවයි ශඳොශශොයි හශමයි. ශඳය ඳළළතුශණ් 
අන්ධකහයශඹන් ළීම ගිඹ යුමඹක් ල. අද ජී්න නහ, ශවට ජීතුන් 

අතය සිටීද, නළ්ධද කිඹන එක පිළිඵ ළකඹක් ල   යුමශ    

ජනතහශේ සි්න තන් තුශ තිබුණහ.   අඹට ජී්න  වභට භහර්ම 
තිබුශණ් නළවළ. බශඹන් ජී්න වුශණ්. අද   හතහයණඹ 

)පර්ණශඹන් ශනස ශරහ තිශඵනහ. අද )පර්ණ 
විඳර්ඹහඹකට ශමොදුරු ශරහ තිශඵනහ. අද විලසහඹක් ල සති 

ජී්න  වභට, අනහමතඹ පිළිඵ ඵරහශඳොශයෝනතු සති කය 
මළනීභට පුළුන් විධිශ  ඳරියඹක් ල   ප්රශ්ධලශ  සති ශරහ 

තිශඵනහ. නය කර්භහන්තඹ, කතෂි කර්භඹ දියුණු ශරහ 

තිශඵනහ. ඹටිතර ඳවසුක) ගර්ධනඹ )ඵන්ධශඹන් අශප් 
යශට් ඉතිවහශ  කිසිභ යුමඹක ශනොතිබුණු අන්දශ) අධහනඹක් ල 

ශඹොමු  ව තිශඵන ඵ අද   ඳශහ්නර සස ඳනහ පිට ශඳශනනහ. 
  සිඹ දරභ ඔවුන් දළක් ලකහ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, කළනඩහශේ කළ දමරි 
ප්රශ්ධලශඹන් ඳළමිණි ඳහර්ලිශ)න්තු භන්ත්රීයශඹක් ල භට කිේහ, 

"ශ) ශකටි කහරඹක් ල තුශ සති ශරහ තිශඵන ප්රමතිඹ මළන අපි 

භවිතඹට ඳ්න නහ" කිඹරහ.   කිඹන්ශන්, 2009 භළයි භහශ    
යුදභඹ ක්රිඹහදහභඹ අන් වූ ශරහශේ ශ්රී රගකහ මුහුණ දුන් 

අභිශඹෝමර ඳරිභහණඹ, උග්රබහඹ ළරකි දරට බහජනඹ කයන 
විට ශ) ප්රමතිඹ ඉතහභ්න ප්රලගනීඹයි කිඹරහ   අඹ වන් කශහ. 

දළන් ශ)ක තභයි භහ දකින වළටිඹට අශප් යටට රළශඵන ප්රධහන 
ප්රශඹෝජනඹ.   කිඹන්ශන්,  ශන අඹ කිඹන ශ්ධ ද අනු 

තභන්ශේ නිමභනරට ඳළමිණීභට ඩහ ශඳෞ්ධමලිකභ -තභන්භ- 

ගිහි දරහ ඵරහ ශමන තභන්ශේ අ්න දළකී) ශරෝකඹට ඳවදහ දීභට   
අඹට අසථහ රළශඵනහ. ශ) ශනොළ)ඵර් භහශ  අශප් යශට් 

ඳළළ්නශන ශඳොදු යහජය භණ්ඩීයඹ යහජය නහඹක මුළු නිහ    
අසථහ උදහ ශනහ.  ක ඳශමුළන්නයි. අපි  ක කිසිශේ්න 

අතක් ලශේරු කයන්න ශවො නළවළ. අද අශප් යටට විරු්ධධ විලහර 
ගග්රහභඹක් ල ශමන ඹනහ.  කට “ගග්රහභඹ“ කිඹන චනඹ ඳහවිචි ම 

කිරීභ යදක් ල ශනොශයි.  ක තුක් ලකු, ශඵෝ)ඵ ඳහවිචි ම කයරහ 

කයශමන ඹන යු්ධධඹක් ල ශනොශයි.  ක ිර්ථික යු්ධධඹක් ල. අශප් 
යට ශකොන් කිරීභට, ශ) යටට එන ිශඹෝජන නළළ්න වභට, 

ගචහයක කර්භහන්තඹ අඩහශ කිරීභට, ජහතයන්තය ශශශහභට 
ඳවයක් ල එ දර කිරීභට ශමන ඹන ශ) යහඳහයඹට ඉතහභ්න ශවො 

පිළිතුය ශභඹ ඵ අපි ඳළකිළීභකින් ශතොය වන් කයනහ.  
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ඳහර්ලිශ)න්තු 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, ඊට අභතය ශභහි ිර්ථික 

ඳළ්නතකු්න තිශඵනහ.   කිඹන්ශන් අශප් මරු අසර් භන්ත්රීතුභහ 

වන් කශ ඳරිදි විවිධ සි්ධධි භහරහකින් භන්විත ළඩ 

පිළිශශක් ල තභයි ශනොළ)ඵර් භහශ  අශප් යශට් 

ඳළළ්නශන්ශන්. ප්රධහන සි්ධධිඹ න්ශන් යහජය නහඹකඹන්ශේ 

මුළුයි. ඊට භහන්තය යහඳහරික ප්රජහශේ මුළුක් ල - a 

business forum - තිශඵනහ. ශරෝකශ  ඉවශභ මණශ  

යහඳහරිකඹන්  කට ඳළමිශණනහ.   යහඳහරික මුළු ශඳොදු 

යහජය භණ්ඩරශ  යටරට ඳභණක් ල ීමභහ ශනොකිරීභට අපි තීයණඹ 

කයරහ තිශඵනහ. මරු අසර් භන්ත්රීතුභහ වන් කශ ඳරිදි  මීට 

ඉසශ දරහ ශ) ශඳොදු යහජය භණ්ඩීයඹ නහඹකඹන්ශේ මුළු 

ඳළළ්නවුශණ් 2011 ඔක් ලශතෝඵර් භහශ  ඵටහිය ඕසශේලිඹහශේ 

ඳර්්න නමයශ යි. අතිමරු භහින්ද යහජඳක් ල ජනහධිඳතිතුභහ්න, 

 විශ්ධල කටයුතු සභති වළටිඹට භහ්න   මුළුට වබහගි වුණහ.   

අසථහශේදී ඕසශේලිඹහනු යජඹ තීයණඹ කශහ, යහඳහරික ළඩ 

මුළුට ශඳොදු යහජය භණ්ඩරශඹන් පිටසතය යටර ප්රධහන ශඳශශේ 

යහඳහරිකඹන්ට සයයු) කිරීභට. අපි්න   අනු යට ද යහෂ්ඹකට 

ියහධනහ කයරහ තිශඵනහ. ශඳොදු යහජය භණ්ඩරඹට අඹ්න 

ශනොවූ්න ශ්රී රගකහ භඟ මීඳ ශශශ වහ යහඳහරික 

)ඵන්ධතහ ඳ්නහශමන ඹන යටර නිශඹෝජිතඹන්ට අපි 

ියහධනහ කයරහ තිශඵනහ. උදහවයණ ලශඹන් චීනඹ, රුසිඹහ, 

ජඳහනඹ, ශකොරිඹහ, භළද ශඳයදිම, තහයිරන්තඹ කිඹන ශ) සිඹලුභ 

යටරට ශභහි ඳළමිශණන්න කිඹරහ අපි ියහධනහ කයරහ 

තිශඵනහ. අඳට රළබිරහ තිශඵන ප්රතිචහය ඉතහභ්න ශවොයි. ශභොකද 

ශ) පිළිඵ ශුබහදී භතඹක් ල ශරෝකශ  යහඳහරික ප්රජහ තුශ 

තිශඵන ඵ අඳට ශඳශනනහ. 

  වහ අපි ඉතහභ  විධිභ්න ශර වහ ක්රභහනුකර ශර 

ූ දහන) නහ. අශප් ප්රධහන ළරළසභ ශ)කයි. ඊට )ඵන්ධ 

යජශ  සිඹලුභ ිඹතන -ශ්රී රගකහ ිශඹෝජන භණ්ඩරඹ, ශ්රී රගකහ 

අඳනඹන ගර්ධන භණ්ඩරඹ, ගචහයක ගර්ධන අධිකහරිඹ, 

කුඩහ ශ්න තු ගර්ධන අධිකහරිඹ, ජහතික භළණික් ල ව 

සර්ණහබයණ අධිකහරිඹ- එකතු ශරහ ළරසු) යහෂ්ඹක් ල, -project 

proposals- වදහ තිශඵනහ. ශභන්න ශ) ශ) ක් ලශේත්රර 

ිශඹෝජන කහශරෝ මතයි, ශඹෝමයයි කිඹරහ.  ශකන් අපි 

ඵරහශඳොශයෝනතු න්ශන්, එභ යටර භහම) එභ ශඹෝජනහ 

අධයඹනඹ කයරහ,   ශමො දරන්ට සුදුසු යහඳහය වහ  ඉදිරිඳ්න 

 වභයි. දළනටභ යහජය නහඹකඹන් කිහිඳ ශදශනක් ල ඳහ උනන්දුක් ල, 

උශදයෝමඹක් ල දක් ලහ තිශඵනහ, එභ යහඳහරික ළඩ මුළුට 

)ඵන්ධ  වභට. එයින් අපි අදවස කයනහ, අශප් යටට විලහර 

ප්රභහණඹක් ල විශ්ධල විනිභඹ මරහ එයි කිඹරහ. අද ශනොශඹක් ල 

ශනොශඹක් ල තළන්ර විශේචන තිශඵනහ, ශභඹ මුද ද නහසති 

කිරීභක් ල කිඹරහ. එඹ එශේ ශනොශයි, මරහනහරඪ මරු 

භන්ත්රීතුභනි. ශභඹ ිශඹෝජනඹක් ල. 2009 ර්ශ  ශභභ යහඳහරික 

ළඩ මුළු ඳළළ්නවූහ, කළරිබිඹන් ප්රශ්ධලශ  Trinidad and 

Tobago කිඹන යශට්.   අඹට්න විලහර මුද ද )බහයඹක් ල   තුළින් 

රළබුණහ. ඕසශේලිඹහට්න   විධිඹටභ   තුළින් භවහ ඳරිභහණශ  

ප්රතිරහබ අ්න ඳ්න කය මළනීභට අසථහ ළරසුණහ.  

අශප් යටට තිශඵනහ, ශනොශඹක් ල ශනොශඹක් ල සහබහවික හසි. 

එකක් ල තභයි, අශප් යශට් ූමශමෝීයඹ  පිහිටීභ. අනික් ල එක තභයි, 

අශප් භහන )ඳ්නර ගුණහ්නභකබහඹ. ඳසු ගිඹ දලක තුන තුශ 

අඳට ශ) සිඹ දශරන්භ උඳරිභ ප්රශඹෝජන මන්න ඵළරි වුණහ, 

ත්රසතහදඹ නිහ. දළන් ත්රසතහදඹ ඉතිවහඹට ීමභහ කිරීභට අඳට 

පුළුන්  වභ නිහ, ශ) සිඹලුභ සබහවික )ඳ්නලින් උඳරිභ 

ප්රශඹෝජන මළනීභට අසථහ එශී  තිශඵනහ.   නිහ තභයි ශ) 

යහජය නහඹක මුළු වහ යහඳහරික ළඩ මුළු  ශ) අසථහශේදී 

ශඵශවවින් කහශරෝ මත න්ශන්.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, අපි ඵරහශඳොශයෝනතු නහ, 

ිර්ථික ශක් ලන්ද්රසථහනඹක් ල වළටිඹට ශ්රී රගකහ දියුණු කිරීභට්න,   

)ඵන්ධශඹන් ශරෝකඹහශේ අධහනඹ  ශඹොමු කිරීභට්න. එඹට 

ඉගග්රීසිශඹන් කිඹන්ශන් hub concept කිඹරහයි. විවිධ දතසටි 

ශකෝණලින් ඵරන ශකොට aviation hub,  shipping hub, 

knowledge hub,  technology hub ඹන ශ) සිඹ දරක් ලභ වහ 

අශප් යට ශඵශවවින් ශඹෝමය නහ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, මුළු ශරෝකශ භ අධහනඹ 

අශප් යට ශකශයහි ශඹොමු ශරහ තිශඵන අසථහකදී ශඹෞන 

පිරිශේ ශුබ සි්ධධිඹ වහ අපි ළඩ මුළුක් ල ව)ඵන්ශතොට 

ඳ්නනහ.   හශේභ භවජන මුළුක් ල - people's forum -  

හික් ලකඩුශේ ඳ්නනහ. එතශකොට අශප් යටට ඳළමිශණන යහජය 

නහඹකඹන්ට අසථහ රළශඵනහ, ශකොශමට ඳභණක් ල ශනොශයි, 

අශප් යශට් සිඹලුභ ප්රශ්ධලරට ගිහින් අපි රඵහ ම්න ප්රමතිඹ 

සිඹළසින්භ ඵරහ මළනීභට.  

  වළය අපි ඵරහශඳොශයෝනතු නහ, අශප් යටට රළශඵන 

ප්රශඹෝජන ඩහ ළඩි කය මළනීභ වහ නුදුරු අනහමතශ දී 

ඳළළ්නශන ශන්න ඹ) ඹ) ළඩ පිළිශශරට )ඵන්ධ කයරහ 

ශභභ අසථහ ගවිධහනඹ කිරීභට. උදහවයණඹක් ල ලශඹන් 2014 

දී -එන අවුරු්ධශ්ධ- අශප් යට තුශ ඳළළ්නශනහ, ජහතයන්තය 

ශඹෞන මුළුක් ල - International Youth Conference. 

ව)ඵන්ශතොට ශකශයන   හකචිඡහ වහ   තුළින් ඉසභතු න 

නිමභන ඍජු ශර ඵරඳහනහ, 2014 ඳළළ්නශන එභ 

හකචිඡහට.  

  විතයක් ල ශනොශයි, මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි. අද 

ශරෝකශ  විවිධ ප්රශ්ධලර විලහර උනන්දුක් ල වහ උශදයෝමඹක් ල 

තිශඵනහ, මුහුදු ශකො දරකරුන් වහ භවහ මුද්රශ  නිලසචරබහඹ 

)ඵන්ධශඹන්. එඹට ශවේතු ජහතයන්තය ශශශහභට  හ 

ශකළින්භ ඵරඳහන නිහයි. අශප් යශට් නහවික වමුදහ ශ) 

)ඵන්ධශඹන් අ්ධවිතීඹ ශභශවයක් ල ඉසට කයනහ.  

විශලේශඹන්භ ඕසශේලිඹහ   )ඵන්ධශඹන් ප්රලගහ 

මුඛ්ශඹන් කථහ කයරහ තිශඵනහ. ඕසශේලිඹහනු නහඹක්නඹ 

කිඹරහ තිශඵනහ, කිසිභ ළකඹකින් ශතොය   අඹ ශ) 

උ්නඹට වබහගි නහ කිඹරහ. ශරෝකශ  විවිධ නහඹකඹන් 

අඳට  එශවභ දන්රහ තිශඵනහ. ශ) )ඵන්ධ  කහඵ්ධධ ළඩ 

පිළිශශක් ල අපි දිඹ්න කයරහ තිශඵනහ, ඕසශේලිඹහ භඟ. එභ 

නිහ අශප් අ්න දළකී)ර )පර්ණ ප්රශඹෝජනඹ  ශරෝකඹට රඵහ 

දීභට  ශභඹ කදිභ අසථහක් ල නහ. ශ) විධිශ  අසථහක් ල අඳට 

1976 සිට අද දක් ලහ රළබිරහ නළවළ.   නිහ මරහනහරඪ මරු 

භන්ත්රීතුභනි, අශප් අදව න්ශන් සිඹලු ශදනහශේභ රභඹ, 

ලක් ලතිඹ, උශදයෝමඹ ශමොනු කයරහ යටට උඳරිභ හසිඹ රළශඵන 

විධිඹට ශ) කටයුතු ගවිධහනඹ කය මළනීභටයි.  

ඊශ  න්ධයහශේ මරු ඵළසි ද යහජඳක් ල සභතිතුභහශේ 

ප්රධහන්නශඹන් අපි හකචිඡහක් ල ඳළළ්නවූහ. එහි අයමුණ වුශණ්, 

රගකහ තුශ ශ) )ඵන්ධ  )පර්ණ ශතොයතුරු අශප් ජනතහට 

රඵහ දීභට්න,   සිඹලු  ශදනහශේභ දහඹක්නඹ උඳරිභ භට්ටමින් 

රඵහ මළනීභට්න පුළුන් න ඳරිදි අගම )පර්ණ ළඩ පිළිශශක් ල 

නිර්භහණඹ කයරහ,   ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහ්නභක කිරීභ වහ  

සිඹලුභ අදහශ අභහතයහගලර, ශදඳහර්තශ)න්තුර වහ අධිකහරිර 

නිරධහරින් ශමන්රහ   අඹ දළනු්න කිරීශ) ඉතහභ ප්රශඹෝජන්න 

ළඩ පිළිශශක් ල සති කය මළනීභයි.    ළඩ පිළිශශ අපි ඊශ  

දිඹ්න කශහ.   

ශභහි අපි දකින අශනක් ල ළදම්න රක් ලණඹ තභයි යජඹයි,             

ශ්රී රගකහශේ ශඳෞ්ධමලික අගලඹයි එක් ලකහසු කයරහ ශ) 

)ඵන්ධශඹන් ඉතහභ  සුවද ළඩ කයරහ,   අඹශේ ලක් ලතීන්, 
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කුරතහන් සිඹ දරක් ලභ ඳදන) කය ශමන යශට් ශුබ සි්ධධිඹට 

ශකළින්භ ඉව ද න ඳරිදි ළඩ පිළිශශක් ල කස කය මළනීභ. 

ශ) සිඹ දරක් ලභ අපි පිළිශඹර කය ශමන ඹනහ. ශ) ළඩ පිළිශශ 

අතිලයින් හර්ථක ශනහ.   මළන අශප් කිසිභ ළකඹක් ල නළවළ.    

ශ) )ඵන්ධශඹන් ඳක් ල ශේදඹක් ල නළවළ. අපි 

ඵරහශඳොශයෝනතු ශනහ, අශමෝසතු භහශ  මු ද තිශ  මරු 

කථහනහඹකතුභහශේ ප්රධහන්නශඹන් විරු්ධධ ඳක් ලඹ්න භඟ 

හකචිඡහ කයරහ, ශ්රී රගකහ ඳහර්ලිශ)න්තුශේ නිශඹෝජනඹ න 

සිඹලුභ ශ්ධලඳහරන ඳක් ලර පර්ණ වශඹෝමඹ ශ) වහ රඵහ 

මළනීභට.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි, අශප් මරු අසර් භන්ත්රීතුභහ 

ශමන ි ශ) ශඹෝජනහ ඉතහභ ප්රශඹෝජන්න කිඹරහ භභ 

හිතනහ. ශ) තුළින් අඳට අසථහක් ල රළශඵනහ, ශ) කරුණ 

පිළිඵ අශප් ජනතහ දළනු්න කිරීභට. එභ නිහ අශප් යටට 

ශඵශවවින් ළදම්න, ශුබදහය  ළඩ පිළිශශකට ඔඵතුභහශේ්න ශ) 

මරු බහශේ්න පර්ණ ිෂ්ර්හදඹ වහ ශුබහෂ්ගනඹ අශප්ක් ලහ 

කයමින් ශ) ළඩ පිළිශශ උඳරිභ භට්ටමින් හර්ථක ශේහයි කිඹහ 

භහ ප්රහර්ථනහ කයනහ.  
 

ප්රනනය විමවන ිමන්  වභා වේමත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ඳාර්ලිමේන්ුරල ඊ  අනුකූල අ. භා. 6.46   2013 ජූලි 11 ලන 
බ්රශවනඳතින්දා අ. භා. 1.00 ලන මත්ක කල් ියම ය. 

அதன்டி  ழ.. 6.46 நணழக்கு ளபளளுநன்ம், 2013 பேக 11  

யழனளமக்கழமகந ழ..1.00  நணழயகப எத்தழகயக்கப்ட்டது. 

Adjourned accordingly at  6.46 p.m. until  1.00 p.m.  on  Thursday, 

11th July, 2013. 
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වැ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි කශ යුතු තළන් දක් ලනු රිසි භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ල ශමන නිළයදි කශ යුතු 
ිකහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශකොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ල ශනොඉක් ලභහ ශැන්වාඩ් ගසකහයක ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குழப்பு 
 

உபொப்ழர் இபொதழப் தழப்ழற் தசய்னயழபைம்பும் ழகம தழபைத்தங்ககத் தநது ழபதழனழல் ததழயளகக் குழத்து அதகப் ழகம 

தழபைத்தப்டளத ழபதழ கழகடத்த இபை யளபங்களுள் லன்சளட் தழப்ளசழளழனபைக்கு அதப்புதல் சயண்டும். 
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දායක ු දල් : ඳාර්ලිමේන්ුර විලාද ලාර්තාල ලාර්ෂික දායක ය  ු. 2178ිර. ිළ ඳත්ක මගන්ලා ගැනීම 

අලය  

නේ ගාවනුරල ු. 18.15ිර. තැඳැල් ගාවනුරල ු. 2.50ිර. මක ෂඹ 6  ිරුෂඳන  ඳාමංකඩ ඳාර  අංක 102  

ිළයසිරි මග ඩනැියල්මල් රජම   ප්රකාන  කාර්යාංම   අධිකාීම  මලත  වෑම  ලර්යකම  මන ලැේබර්           

30 දා   ප්රාම දායක  ු දල් මගලා ඉිමරි ලර්ම  දායකත්ලය බා මගන විලාද ලාර්තා බාගත ශැිරය.  

නියය ත ිමමනන් ඳසුල  එලනු බන දායක ඉල්ලුේ ඳත් භාර ගනු මන ැමේ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

சந்தள ; லன்சளட் அதழகளப அழக்ககனழன் யபைடளந்த சந்தள பள 2,178. லன்சளட் தழப்ழபதழ பள 18.15. தளற் 

தசவு பள 2.50. யபைடளந்த சந்தள பற்ணநளக அத்தழனட்சகர், அபசளங்க தயழபட்டலுயகம், இ. 102, 

ழனசழழ கட்டிடம், ளநன்ககட வீதழ, கழபைப்க, தகளளம்பு 6 ன் யழளசத்தழற்கு அதப்ழ ழபதழககப்  

தற்பொக்தகளள்ளம். எவ்சயளபளண்டும் யம்ர் 30 ஆந் சததழக்கு பன் சந்தளப்ணம்  

அதப்ப்ட சயண்டும். ழந்தழக் கழகடக்கும் சந்தள யழண்ணப்ங்கள்  

ற்பொக்தகளள்ப்டநளட்டள. 
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Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  
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