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ප්රහනල  ලළිකක ිළිතුරරු  

 

පඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්පප ඳන ක පකටුපතඳ ක: 
 
ංකමිත්තහ ශ්රද්ධධහය ඳදනභ (ංසථහත ිරරීශ)) - 

[රු භරහ යණතං ශභශනවිඹ] - ඳශමු න ය 
ිරඹන රදි 

 
යංජිත් සිඹමරහපිටිඹ මිත්රත් ඳදනභ (ංසථහත ිරරීශ)) 

- [රු ශලවහන් ශේභසිංව භවතහ] - ඳශමු න ය 
ිරඹන රදි 

අන්තර්ගත ප්රධළන කරුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

PRIVATE MEMBERS' BILLS: 

    

Sangamiththa Suddhakara Foundation 

(Incorporation) – [The Hon. (Ms.) Kamala 

Ranathunga] – Read the First time 

    

Ranjith Siyambalapitiya Friendship Foundation 

(Incorporation) – [The Hon. Shehan 

Semasinghe] – Read the First time 

    

PRINCIPAL  CONTENTS 

றணரக்கதௗக்கு ரய்தோன றகடகள் 

 

ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்கள்: 

 

சங்கறத்ர சுத்ரக்க ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) –  

[ரண்தைறகு (தசல்ற) கனர துங்க] –  

தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டது 

 

ன்ஜறத் சறம்தனரதறடி சறமகதர் ன்நம் 

(கூட்டிகத்ல்) – [ரண்தைறகு தசயரன் 

மசசறங்க] -  தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டது 

 

භසථ රංහ කුඩු ශයෝගීන්ශේ ංභඹ  (ංසථහත 
ිරරීශ)) - [රු භහරනී ශෂොන්ශේහ භවත්මිඹ] - 
ඳශමු න ය ිරඹන රදි 

 

රජය පකපරහි විහලළව භංග කලය - ශඹෝජනහ නිසප්රබ විඹ 

அகறன இனங்கக சறதலக மரரபர் சங்கம் 

(கூட்டிகத்ல்) – [ரண்தைறகு (றதற) 

ரனணல ததரன்மசக்கர] - தொன்தொகந 

றப்தறடப்தட்டது 

 

அசரங்கத்றன் லது ம்தறக்ககறன்க – தறமக 

மரல்றத்ற்நது  

Samastha Lanka Kidney Patients’ Association 

(Incorporation) – [The Hon. (Mrs.) Malani 

Fonseka] – Read the First time 

 

VOTE OF NO-CONFIDENCE ON THE 

GOVERNMENT – Motion Negatived 
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අ.භළ. 1.00  ඳළර්ලිපපතන්ුරල රැවහ විය.  

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ ගගරු නන්ිමම ීරර්කපක ි  මශතළ  

මූළවනළරඪ විය. 
தரரதௗன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர் அர்கள்  [ரண்தைறகு  சந்ற வீக்தகரடி] 

கனக கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.  

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 

 
නිපේදන 

அநறறப்தைக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
ඳළර්ලිපපතන්ුර ක යුුර ිළිතබ කළරක වභළ රැවහීරම 

වශ ප කරීපත කළරක වභළ රැවහීරම 
தரரதௗன்ந அதல்கள் தற்நற குத ற்தம் 

தரறவுக் குதக் கூட்டங்கள்  
MEETINGS OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

AND COMMITTEE OF SELECTION 
 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අද දින ඳස රු 2.30ට ඳහර්ලිශ)න්ත ටයුත පිළිඵ හය 
බහශේ රැසවීභක් ද, ඉන් අනතරු ශත්රී) හය බහශේ 
රැසවීභක් ද රු ථහනහඹතභහශේ නිර හභයශේදී ඳළළත්වීභට 
නිඹමිත ඵළවින්, ඒහට ඳළමිණ වබහගි න ශර එභ හය 
බහර රු භි භන්ත්රීන් සිඹලු ශදනහට ශභයින් දළනු) දීභට 
ළභළත්ශතමි.  
 

ලිිළ පේඛනළිමය ිළිතගෆන්ීරම 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ිමපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ (ජවපතඳළදන ශළ 

ජළඳලශන අමළතයුරමළ වශ ණණ්ු  ඳළර්හලප  ප්රධළන 

වංවිධළයකුරමළ) 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனகப்தை அகச்சதம் அசரங்கத் ப்தறன் 

தொற்மகரனரசரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, )රු වහ )රු 
ඵතහ අභහතයතභහ ශනුශන් භභ 2011 ර්ඹ වහ ශේ 
අර්ථහධ අයමුදශේ හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.  

ශභභ හර්තහ )රු වහ )රු ඵතහ ටයුත පිළිඵ 

උඳශද්ධල හය බහට ශඹොමු ශ යුත ඹළයි භභ ශඹෝජනහ 

යමි. 

 

ප්රහනය විමවන ිමන්  වභළ වපතමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ිමපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ඉදිිරරී), ඉංජිශන්රු ශේහ, 

නිහ වහ ශඳොදු ඳවසු) අභහතයතභහ ශනුශන් භභ 2010 

ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ යහජය ඉංජිශන්රු ංසථහශේ හර්ෂි 

හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.  

ශභභ හර්තහ ඉදිිරරී), ඉංජිශන්රු ශේහ, නිහ වහ ශඳොදු 

ඳවසු) ටයුත පිළිඵ උඳශද්ධල හය බහට ශඹොමු ශ 

යුත ඹළයි භභ ශඹෝජනහ යමි. 
 
ප්රහනය විමවන ිමන්  වභළ වපතමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

ිළිතගන්ලන ද ලළර්තළ 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட அநறக்கககள் 

REPORTS PRESENTED 

 
I 

කුමළරසිරි පශට්ටිපප ඳදනම (වංවහථළගත කිරීපපත) 

ඳන ක පකටුපතඳත  
குரசறநற தயட்டிமக ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டதோனம் 
KUMARASIRI HETTIGE FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL 

 
ගරු ලයි.ජී. ඳද්මසිරි මශතළ (කෘෂිකර්ම නිපයෝජය 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு க.ஜற. தத்சறநற - கத்தரறல் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri - Deputy Minister of Agriculture) 

“ඒ” සථහය හය බහශේ බහඳති ශනුශන් කුභහයසිරි 

ශවට්ටිශේ ඳදනභ (ංසථහත ිරරීශ)) ඳනත් ශටු)ඳත පිළිඵ 

“ඒ” සථහය හය බහශේ හර්තහ ව එහි හර්ඹ ටවන් භභ 

ඉදිරිඳත් යමි. 
"හර්තහ 

 

'කුභහයසිරි ශවට්ටිශේ ඳදනභ (ංසථහත ිරරීශ))' නභළති ඳනත් 

ශටු)ඳත නීති ශටු)ඳත් )ඳහද විසින් යන රද ංශලෝධන හිත 

හය බහ රහ ඵළල අතය, ශභඹට අමුණහ ඇති පුනර් මුද්රණශේ 

දළක්ශන ඹශථෝක්ත ංශලෝධන හිත ඳනත් ශටු)ඳතට එඟ වී 

ඇත. 

 

ශභභ ඳනත් ශටු)ඳතට අභහතය භ්ඩඩරශේ අනුභළතිඹ රළී  තිශ.." 
 

ඳන ක පකටුපතඳත ''ඒ'' වහථළලර කළරක වභළල විසින් ලළර්තළ 
කරන ද ඳරිිම 2014 මෆයි 22 ලන බ්රශවහඳිනන්දළ වකළ බනු 
ෆපේ.  

சட்டதோனம் றகனக்குத "" இணரல் அநறக்கக தசய்ப்தட்டரத 

2014 ம 22, றரக்கறக தரறசலதக்கப்தடறதக்கறநது. 

Bill, as reported by Standing Committee "A", to be considered upon 

Thursday, 22nd May, 2014. 

697 698 



ඳහර්ලිශ)න්ත 

II 

පම ශළන් ළේ පරේරු ඳදනම (වංවහථළගත කිරීපපත) 

ඳන ක පකටුපතඳත 
தரயரன் னரல் கறமத ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டதோனம் 
 MOHAN LAL GRERO FOUNDATION (INCORPORATION) BILL  

ගරු ලයි.ජී. ඳද්මසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு க.ஜற. தத்சறநற) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

“ඒ” සථහය හය බහශේ බහඳති ශනුශන් ශභොවහන් 
රහේ ශරේරු ඳදනභ (ංසථහත ිරරීශ)) ඳනත් ශටු)ඳත පිළිඵ 
“ඒ” සථහය හය බහශේ හර්තහ ව එහි හර්ඹ ටවන් භභ 
ඉදිරිඳත් යමි. 

"හර්තහ 

'ශභොවහන් රහේ ශරේරු ඳදනභ (ංසථහත ිරරීශ))' නභළති ඳනත් 

ශටු)ඳත නීති ශටු)ඳත් )ඳහද විසින් යන රද ංශලෝධන හිත 

හය බහ රහ ඵළල අතය, ශභඹට අමුණහ ඇති පුනර් මුද්රණශේ 

දළක්ශන ඹශථෝක්ත ංශලෝධන හිත ඳනත් ශටු)ඳතට එඟ වී 

ඇත." 
 

ඳන ක පකටුපතඳත ''ඒ'' වහථළලර කළරක වභළල විසින් ලළර්තළ කරන 
ද ඳරිිම 2014 මෆයි 22 ලන බ්රශවහඳිනන්දළ වකළ බනු ෆපේ.  

சட்டதோனம் றகனக்குத "" இணரல் அநறக்கக தசய்ப்தட்டரத 

2014 ம 22, றரக்கறக தரறசலதக்கப்தடறதக்கறநது. 

Bill, as reported by Standing Committee "A", to be considered upon 
Thursday, 22nd May, 2014. 

 

 

III 
 

වි්ක ර් ඇන් නි අධයළඳන, වමළජ, ණර්ථික 

ව කකළරක ශළ පුණයළධළර ඳදනම (වංවහථළගත 

කිරීපපත) ඳන ක පකටුපතඳත 
றக்டர் அந்ணல கல்ற, சதோக, ததரதபரர 

மசககள், அநக்கட்டகப ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டதோனம்  
VICTOR ANTONY EDUCATIONAL, SOCIAL, ECONOMIC 

SERVICES AND CHARITY FOUNDATION (INCORPORATION) 
BILL  

 
ගරු ජළනක බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர) 

(The Hon. Janaka Bandara) 

“ී ” සථහය හය බහශේ බහඳති ශනුශන් වික්ටර් 
ඇන්ටනි අධයහඳන, භහජ, ආර්ථි ත්හය වහ පුණයහධහය 
ඳදනභ (ංසථහත ිරරීශ)) ඳනත් ශටු)ඳත පිළිඵ “ී ” සථහය 
හය බහශේ හර්තහ ව එහි හර්ඹ ටවන් භභ ඉදිරිඳත් 
යමි. 

"හර්තහ 

'වික්ටර් ඇන්ටනි අධයහඳන, භහජ, ආර්ථි ත්හය වහ පුණයහධහය 

ඳදනභ (ංසථහත ිරරීශ))' නභළති ඳනත් ශටු)ඳත නීති ශටු)ඳත් 

)ඳහද විසින් යන රද ංශලෝධන හිත හය බහ රහ ඵළල 

අතය, ශභඹට අමුණහ ඇති පුනර් මුද්රණශේ දළක්ශන ඹශථෝක්ත 

ංශලෝධන හිත ඳනත් ශටු)ඳතට එඟ වී ඇත." 
 

ඳන ක පකටුපතඳත ''බී'' වහථළලර කළරක වභළල විසින් ලළර්තළ කරන 
ද ඳරිිම 2014 මෆයි 22 ලන බ්රශවහඳිනන්දළ වකළ බනු ෆපේ.  

சட்டதோனம் றகனக்குத "தற" இணரல் அநறக்கக தசய்ப்தட்டரத 

2014 ம 22, றரக்கறக தரறசலதக்கப்தடறதக்கறநது. 

Bill, as reported by Standing Committee "B", to be considered upon 

Thursday, 22nd May, 2014. 

පඳ කවපත 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු හමිණී ශරොකුශේ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 

ගරු ි ේ ගුණපවේකර මශතළ (මළනල වපතඳ ක ිළිතබ 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு  டித குமசக - ணற பங்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භභ අ)ඵරන්ශොඩ, 
එ ශේයමුේර, "ජඹන්ති", අං 07 සථහනශඹහි ඳදිංචි 
එච්.එේ.ඩී.එස. ශේනහයත්න භවත්මිඹශන් රළබුණු ශඳත්භක් 
පිළින්මි. 

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු රුන් යණතං භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
 

ඉිමරිඳ ක කරන ද පඳ කවපත  මශජන පඳ කවපත ිළිතබ කළරක 
වභළල  ඳෆලරිය යුුර යයි නිපයෝග කරන  දී. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தகப் ததரதுதக் குதவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petition ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 

 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතුරරු 
றணரக்கதௗக்கு ரய்தோன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

පද රටියළල - පකෝන්ඳ මළර්ගය : ිළිතවකර කිරීම 
தரட்டிர  - மகரன்தன தரக : றதத்மகன 

DORATIYAWA-KONPALA ROAD : REPAIRS  

2615/’12 

1. ගරු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භවහභහර්, යහඹ වහ නහවි අභහතයතභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) කුරුණෆර දිසත්රික්ශේ, භේරපිටිඹ ප්රහශද්ධයඹ 
ශේ) ඵර ප්රශද්ධලශේ, ශදොයටිඹහ සිට 
ශෝන්ඳර දක්හ භහර්ඹ දළඩි ශර අඵරන් වී 
ඇති ඵත්;  

 (ii) එභ ශවේතශන් ප්ර ශද්ධලහසීන් විලහර පිරික් 
අඳවසුතහට ඳත් වී ඇති ඵත්; 

 එතභහ දන්ශනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත වන් භහර්ඹ පිළිය ිරරීභට පිඹය 
න්නහ දිනඹ ශර්ද; 

 (ii) ඒ වහ ළඹ න මුළු මුදර ශොඳභණද; 

 (iii) එභ භහර්ඹ පිළිය ිරරීශ) යහඳිතිඹ 
ක්රිඹහත්භ ිරරීභට අලය ප්රතිඳහදන නිදවස 
ිරරීභට ටයුත යන දිනඹ ශර්ද;  

 (iv) ශභභ භහර්ඹ පිළිය ිරරීභ අන් ය ජනතහ 
අතට ඳත් යන දිනඹ ශර්ද; 

 ඹන්න එතභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ න),  ඒ භන්ද? 
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தடுஞ்சரகனகள், துகநதொகங்கள் ற்தம் கப்தற்தகந 

அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ)  (i) குதரகல் ரட்டத்றன் ல்னப்தறட்டி 

தறமச தசனரபர் தறரறறல் தரட்டிர  

தொல் மகரன்தன கறனரண தரக றக 

மரசரகப் ததகடந்துள்பதன்தகத்ம்; 

 (ii)  இன் கரரக இப் தறமச க்கள் தததம் 

அதசபகரறங்கதௗக்கு உள்பரகறத்ள்பணர் 

ன்தகத்ம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ)  (i) மற்தடி தரககத் றதத்துற்கு 

டடிக்கக மற்தகரள்தௗம் றகற 

ரதன்தகத்ம்; 

 (ii)  அற்குச் தசனரகும் தரத்ப் தத்தரகக 

ரதன்தகத்ம்; 

 (iii )  இப்தரககத் றதத்றகக்கும் 

கதத்றட்டத்க கடதொகநப்தடுத்துற்குத் 

மகரண றற ற்தரடுககப றடுறப்தற்கு 

டடிக்கக மற்தகரள்பப்தடும் றகற 

ரதன்தகத்ம்; 

 (iv) இப்தரககத் றதத்றகப்தகப் 

தர்த்றதசய்து க்கதௗக்குக் ககபறக்கும் றகற 

ரதன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of  Highways, Ports and Shipping:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the road from Doratiyawa to Konpala in the 

Mallawapitiya Divisional Secretary's 

Division in the Kurunegala District is badly 

damaged; and 

 (ii) a large number of residents of the area have 

been greatly inconvenienced due to the bad 

condition of the aforesaid road ? 

(b) Will he inform this House of - 

 (i) the date on which steps will be taken to 

repair the aforesaid road; 

 (ii) the total amount of money that will be spent 

on that; 

 (iii) the date on which the provisions required 

for the implementation of the project to 

repair the aforesaid road will be released; 

and 

 (iv) the date on which the aforesaid road will be 

made available for the use of people after 

being repaired? 

(c) If not, why? 

ගරු නිර්ම පක තළල මශතළ (මශළමළර්ග  ලරළය ශළ 

නළවික අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன - தடுஞ்சரகனகள், 

துகநதொகங்கள் ற்தம் கப்தற்தகந அகச்சர்) 

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Highways, 

Ports and Shipping)  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ප්රලසනඹට පිළිතය ශභශේයි. 

(අ) (i) කුරුණෆර ප්රහශද්ධයඹ බහට අඹත් ශදොයටිඹහ 
සිට ශෝන්ඳර දක්හ න භහර්ශේ දි 
ිරශරෝමීටර් 5.6ිර. ශභභ භහර්ඹ 2013.04.19 දින 
ළට් ඳත්රඹ භිනන් ඹම ඳශහත් භහර් ංර්ධන 
ශදඳහර්තශ)න්ත ශත ඳයහ ඇත. භහර්ශේ 
ප්රතිංසයණ ටයුත එභ ශදඳහර්තශ)න්ත 
විසින් සිදු ශ යුතඹ. ශ) ශර් සිට භහර්ඹ 
ංර්ධනඹ ිරරීභ වහ ඳශහත්  බහ භිනන් 
ඇසතශ)න්ත ස යමින් ඳතිනහ.  

 (ii) අදහශ ශනොශේ. 

(ආ) (i) අදහශ ශනොශේ. 

 (ii) අදහශ ශනොශේ. 

 (iii) අදහශ ශනොශේ. 

 (iv) අදහශ ශනොශේ. 

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ශභතභහ ප්රලසනශඹන් අහ 
ඇති ඳහය ටික් දි ඳහයක්. ඒ හශේභ ඳශර  ඳහයක්. ඒ ඳහය 2013 
ශර් ඳශහත් බහට ඳළරුණු නිහ 2014 ශර් ඉරහ ඒ 
ංර්ධනඹ ිරරීභ වහ ශ) න විට පිඹය අයශන තිශඵනහ. 

 

ගරු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භශේ ඳශමුළනි අතරු 

ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

රු ඇභතිතභනි, භභ ශ) ප්රලසනඹ ඇහුශේ ය ණනහක් 
මුළුේශේ විලහර  පිරික් ඳහවිච්චි යන ඒ භහර්ඹ ංර්ධනඹට 
රක් ශරහ නළති නිහයි. දළන් ඔඵතභහටභ ඒ ශත්ශයනහ ඇති. 
වළඵළයි ඔඵතභන්රහ මීට ඩහ අඩු ප්රමුතහක් රඵහ දිඹ යුත 
යහඳිති ක්රිඹහත්භ යනහ, ශෝටි ප්රශෝටි ණන් මුදේ ළඹ 
යරහ. ඒ නිහ ඔඵතභන්රහ ශ) භහර්ඹ ස යන්නට ටයුත 
යන්ශන් දහද? ඒ නිලසචිත ිරඹන්න.   

 

ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි,  භහ එතභහ වන් ශ 

හයණඹ පිළින්ශන් නළවළ.  

ඒ ිරශරෝමීටර් 5.6 භහර් ංර්ධන අධිහරිශේ "භඟ නළඟුභ" 
යහඳිතිඹ ඹටශත් ංර්ධනඹ ය තිශඵනහ. මුළු භහර්ඹභ 
ස ිරරීභ වහ තභයි ශ) න විට ප්රහශද්ධයඹ බහශන් ඳශහත් 
බහට ඒ භහර්ඹ ඳයරහ තිශඵන්ශන්. අදහශ ඇසතශ)න්ත 
ස යරහ ශ) ය තශ එභ හර්ඹ ඉටු යනහ ිරඹන එ 
ඳශහත් බහශන් අඳට දළනු) දීරහ තිශඵනහ. 

 
ගරු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු උත් ඇභතිතභනි, ඔඵතභන්රහශේ භ නළඟුභ, භඟ 

නළඟුභ, දිවි නළඟුභ හශේ වළභ ළඩටවනදීභ, ප්රහශද්ධයඹ බහ, 

ඳශහත් බහ ශේදඹිරන් ශතොය යට පුයහභ භහර් ස ශනහ. 
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

ඒ නිහ ප්රහශද්ධයඹ බහශන් ඳශහත් බහට ඳළරීභට අලයයි 

ිරඹන හයණඹ ප්රලසනඹක් ශනොශයි. එභ නිහ භභ ශ) 

අසථහශේදී ඔඵතභහශන් ශ) හයණඹ අවන්නට ළභළතියි. 

තමුන්නහන්ශේරහ යට පුයහභ ශරෝශේ ර් අඩිඹට ළඩිභ 

මුදරක් ළඹ යන ගුන් ඳහර) වදනහ. භභ අවන්න ළභළතියි 

තමුන්නහන්ශේරහ භට ප්රමුතහ ශදන්ශන් දහද ිරඹරහ. 

උත්තයඹක් ශදන්න? 

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඒ ශදශනි අතරු ප්රලසනඹ. 

 

ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු භන්ත්රීතභහ, භභ ඔඵතභහශේ අතරු ප්රලසනඹට, අතරු 
ප්රලසනඹක් අවනහ. ඔඵතභහ ඵරහශඳොශයොත්ත ශන්ශන් ශ) ඳහය 
ශභොන විධිඹට ංර්ධනඹ යන්නද? 

 

ගරු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵතභහ භශේ ප්රලසනඹට උත්තය ශදන්න ශෝ. 

තමුන්නහන්ශේශන් අතරු ප්රලසන අවන්නට අයිතිඹ තිශඵන්ශන් 
භටයි. තමුන්නහන්ශේශේ කීභ න්ශන් එඹට උත්තය ශදන 
එයි. 

 

ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ශභභ ප්රශද්ධලඹ නිශඹෝජනඹ 
යන භවජන නිශඹෝජිතඹහ න අශේ රු ජඹයත්න ශවේයත් 
අභහතයතභහ ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵන රුණු අනු ශ) ඳහය 
ංර්ධනඹ ිරරීභ වහ ශ) දිනර ඳශහත් බහශන් ටයුත 
යනහ. 

 

ගරු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භභ ථහ යන්නට ඳටන් 

න්නහ විටභ mike  එ  off ශනහ. ශභොද දන්ශන් නළවළ. ශ) 
ඳළත්ශත් mike ඉක්භනින් off ශනහ. ශඳොඩ්ඩක් උඳශදස ශදන්න. 
[ඵහධහ ිරරීභක්] 

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කුභක් ශවෝ හර්මි ශදෝඹක් ඇති. 
 

ගරු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නළවළ, හර්මි ශදෝ නළවළ. එශවභ යන්නඹ ිරඹරහ ඉවළින් 

උඳශදස ශදනහ ඇති. [ඵහධහ ිරරීභක්] 
 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතභහ, තන්ශනි අතරු ප්රලසනඹ අවන්න. 

ගරු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු  ඇභතිතභනි, ඔඵතභහ ශදශනි අතරු ප්රලසනඹට උත්තය 

දුන්ශන් නළවළ ශන්. [ඵහධහ ිරරීභක්]නළවළ, නළවළ, ඔඵතභහ උත්තය 

දුන්ශන් නළවළ. භශේ ශදන අතරු ප්රලසනශඹන් ඇහුශේ ගුන් 

ඳහර)රට  ශරෝශේ ර් අඩිඹට ළඩිභ මුදේ ප්රභහණඹක් 

ළඹ යන ඔඵතභන්රහ භට ප්රමුතහ දී  ටයුත යන්ශන් 

නළත්ශත් ඇයි ිරඹරහයි. 

 
ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ඒ ප්රශද්ධලර තිශඵනහ අත 

වළය දහපු දහ ළ. ව ) උදහට ස යපු අත් වළය දහපු ඒහත්. 

අපි ඒහත් පිළිය යමින් ශ) ය තශ ඒ ඳහයේ වදන 

ටයුත්ත ඉටු යනහ.  

 
ගරු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භශේ තන්න අතරු 

ප්රලසනඹ ශභශේයි.  

 
ගරු අේශළජ් ඒ.එච්.එපත. අවහලර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

අතරු ප්රලසන තනක් ඇහුහ.  

 
ගරු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නළවළ, නළවළ. ඔඵතභහට ණන් යන්න ශත්ශයන්ශන් නළවළ. 

ඒයි ප්රලසනඹ. භශේ තන්න අතරු ප්රලසනඹ ශභශේයි, රු 

ඇභතිතභනි. භශේ ශ) ප්රලසනශඹන් ඔඵතභහ ඳළනරහ ඹන්න එඳහ. 

රුණහය උත්තය ශදන්න.  

 
ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ඳළනරහ ඹන්ශන් නළවළ.  

 
ගරු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ඇභතිතභනි, ඔඵතභහ එඟ ශනහද, ශ) යශට් භහර් 

ස යනහ හශේභ, ඊට ඩහ ළඩි ප්රමුතහක් රඵහ ශදන්න 

ඕනෆ ශද්ධේ තිශඵනහ ිරඹන හයණඹට? ශ) යශට් 

ජනතහශන් සිඹඹට 40ක් ජීත් ශනහ, දට රුපිඹේ 

250ට අඩු ආදහඹභක් රඵමින්. විභේ වීයංල ඇභතිතභහයි එශවභ 

ිරඹන්ශන්. රු ඇභතිතභනි, ඔඵතභහ එඟ ශනහද නළද්ධද?  

 
ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ශභතභහ ිරඹන හයණඹට 

එඟ ශන්ශන් නළවළ. අපි ඳහයේ වදපු හින්දහ තභයි ශභතභන්රහ 

භව ඳහයට ළටිරහ තිශඵන්ශන්. 
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උුරරු මෆද ඳෂළප ක ිළහිටි පක ට්ඨළව අධයළඳන 

කළර්යළ : විවහතර 
ட த்ற ரகரக் மகரட்டக் கல்ற 

அதனகங்கள் : றதம் 
DIVISIONAL EDUCATION OFFICES IN NORTH CENTRAL 

PROVINCE: DETAILS  
3450/’13 

3. ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
අධයහඳන අභහතයතභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (1):  

(අ) (i) උතරු භළද ඳශහශත් පිහිටි ශොට්ඨහ අධයහඳන 
හර්ඹහර ංයහ ශොඳභණද; 

 (ii) එභ එක් එක් ශොට්ඨහ හර්ඹහරශේ ශේඹ 
යන සථිය ශේ ංයහ ශොඳභණද; 

 ඹන්න එතභහ වන් යන්ශනහිද? 

(ආ) (i) ශොට්ඨහ අධයහඳන අධයක් තනතයක් දළරීභ 
වහ තිබිඹ යුත අභ සුදුසු) ශර්ද;  

 (ii) උතරු භළද ඳශහශත් සිටින එභ සුදුසු) )පර්ණ 
ය ඇති නිරධහරින් ංයහ ශොඳභණද; 

 (iii) ඉවත තනතය වහ ළඩ ඵරන ඳදනභ ඹටශත් 
ශොට්ඨහ අධයහඳන හර්ඹහරර ශේඹ ිරරීභ 
වහ ඳත් ය ඇති නිරධහරින් ංයහ 
ශොඳභණද; 

 (iv) ළඩ ඵරන නිරධහරින් ඳත් ිරරීශ)දී අනුභනඹ 
යනු රළබූ ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ ශර්ද;  

 (v) ශොට්ඨහ අධයහඳන අධයක් තනතයක් පුයේඳහඩු 
ව විට එඹ පියවීභ වහ අනුභනඹ ශ යුත 
)භත ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ ශර්ද; 

 (vi) එභ ක්රභශේදඹ ඉවත වන් ඳත්වී) රඵහ දීශ)දී 
අනුභනඹ ය තිශ.ද; 

 (vii) එශේ න), අඩු සුදුසු) හිත පුද්ධරඹන් ඉවත 
තනතරු වහ ඳත්වී ඇත්ශත් ශශේද; 

 (viii) ඉවත තනතරු වහ ඳත්ව නුසුදුසු පුද්ධරඹන් එභ 
තනතයට හිමි දීභනහ වහ විඹද) රඵහශන 
ඇත්න), ඒහ ආඳසු අඹ ය ළනීභට ටයුත 
යන්ශන්ද; 

 (ix) එභ නුසුදුසු පුද්ධරඹන්ට මුදේ ශව නිරධහරින්ට 
එශයහි විනඹහනුකර පිඹය න්ශන්ද; 

 ඹන්න එතභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ)  ශනො එශේ න), ඒ භන්ද? 
 

கல்ற அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ) (i) டத்ற ரகரத்றல் அகந்துள்ப 

மகரட்டக் கல்ற அதனகங்கபறன் ண்றக்கக 

ரது; 

 (ii) மற்தடி எவ்தரத மகரட்டக் கல்ற 

அதனகத்றதம் மசகரற்தகறன்ந றந் 

ஊறர் ண்றக்கக ரது 

 ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) மகரட்டக் கல்றப் தறப்தரபர் தறக 

கறப்தற்கரக தகரண்டிதக்கமண்டி 

குகநந்தட்ச ககககள் ரக; 

 (ii) டத்ற ரகரத்றல் இதக்கறன்ந 

அத்கககககபப் தர்த்றதசய்துள்ப 

உத்றமரகத்ர்கபறன் ண்றக்கக ரது;  

 (iii) மற்தடி தறக்கரக தறற்கடக 

அடிப்தகடறல் மகரட்டக் கல்ற 

அதனகங்கபறல் மசகரற்தம்  ததரதட்டு 

றறக்கப்தட்டுள்ப உத்றமரகத்ர்கபறன் 

ண்றக்கக ரது; 

 (iv) தறற்கடகரற்தம் உத்றமரகத்ர்ககப 

றறக்கும்மதரது ககடப்தறடித் கடதொகந 

ரது; 

 (v) மகரட்டக் கல்றப் தறப்தரபர் தறதரன்நறல் 

தற்நறடம் மரன்தகறன்நமதரது அகண 

றப்தைற்கரக ககடப்தறடிக்கமண்டி 

அங்கலகரறக்கப்தட்ட கடதொகந ரது; 

 (vi) அந் றதொகந மமன குநறப்தறட்ட 

றணங்ககப ங்கும்மதரது ககடப்தறடிக்கப் 

தட்டுள்பர; 

 (vii) ஆதணறல், ககக குகநந்ர்கள் மற்தடி 

தறகதௗக்கரக வ்ரத றறக்கப் 

தட்டுள்பரர்கள்; 

 (viii) மற்தடி தறகதௗக்கரக றறக்கப்தட்ட 

கககற்நர்கள் அப்தறக்கு உரறத்ரண 

தகரடுப்தணவுககபத்ம் தசனவுககபத்ம் 

ததற்நறதப்தறன் அற்கந லப அநறட 

டடிக்கக டுப்தரர; 

 (ix) மற்தடி  கககற்நர்கதௗக்கு  தம் 

தசதத்ற உத்றமரகத்ர்கதௗக்கு றரக 

எதக்கரற்த டடிக்ககககப 

மற்தகரள்ரர 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 
 

asked the Minister of Education:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of Divisional Education Offices 

situated in the North Central Province; and 

 (ii) the number of permanent employees 

serving in each of the aforesaid divisional 

office? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the minimum qualifications required for 

holding a post of Divisional Education 

Director; 

 (ii) the number of officers in the North Central 

Province who have completed the aforesaid 

qualifications; 

 (iii) the number of officers who have been 

appointed for the above post on acting basis 

to serve in the Divisional Education 

Offices; 

 (iv) the procedure adopted when appointing 

officers on acting basis; 
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

 (v) the accepted procedure to be adopted when 

filling a vacancy for a post of Divisional 

Education Director; 

 (vi) whether the aforesaid procedure has been 

adopted when granting the appointments 

mentioned above; 

 (vii) if so, as to how persons with less 

qualifications have been appointed to the 

above posts; 

 (viii) if unqualified persons who have been 

appointed to the above posts have obtained 

the allowances and payments entitled to the 

post, whether action will be taken to recover 

them; and 

 (ix) whether disciplinary action will be taken 

against the authorities who have made the 

payments to the aforesaid unqualified 

persons? 
(c) If not, why? 

  
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ (අධයළඳන අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - கல்ற  அகச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතය 

ශභශේයි.  

(අ)  (i)  උතරු භළද ඳශහශත් පිහිටි ශොට්ඨහ අධයහඳන 
හර්ඹහර ංයහ 30යි. 

 (ii) 

  අශනකුත් ශේහ අලයතහ රහඳ හර්ඹහරර 
ශේඹ යන නිරධහරින්ශන් ඉටු ය නු 
රළශ.. 

(ආ)  (i)  ශ්රී රංහ අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේශේ II/III 
ඳන්තිශේ නිරධහරිඹකු වීභ. 

 (ii) ශ්රී රංහ අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේශේ II ඳන්තිශේ 

නිරධහරින් ංයහ 10යි. 

  ශ්රී රංහ අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේශේ III 
ඳන්තිශේ නිරධහරින් ංයහ 55යි. 

 (iii) ශොට්ඨහ අධයහඳන හර්ඹහරර යහජහරි 
ආයණඹ වහ ඳත්ය ඇති නිරධහරින් ංයහ 
22ිර. 

 (iv) ඒ ඒ ඳශහත් බහ විසින්. ශජයසඨතහ, ඳරිඳහරන 
ටයුත පිළිඵ ඳශපුරුද්ධද ළරිරේරට ශන 
විදුවේඳති ශශ්රේණියේශේ ව ගුරු ශශ්රේණියේශේ I 
ඳන්තිශේ නිරධහරින්ශන් අදහශ ශොට්ඨහ 
අධයහඳන හර්ඹහරර යහජහරි ආයණඹ වහ 
ඳත් ිරරීභ.  

 (v) සුදුසු)රත් නිරධහරින්ශන් අඹදු)ඳත් ළහ 

ඳශහත් යහජය ශේහ ශොමින් බහ භිනන් 
ඳත්වී) රඵහ දීභ. 

 (vi) ඳශහත් බහ විසින් දක්හ එහ ඇති ශතොයතරු 

අනු එභ තනතය වහ සුදුසු) හිත අධයහඳන 
ඳරිඳහරන ශේශේ නිරධහරින් ශනොභළති වීභ නිහ 
ශොට්ඨහ අධයහඳන අධයක් තනතරුර 
යහජහරි ආයණඹ වහ ඉවත වන් ඳත්වී) 
රඵහ දී ඇත.  

 (vii) ශ්රී රංහ අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේශේ 

නිරධහරින්ශේ ඌනතහක් ඳතින විට විදුවේඳති 
ශේශේ ශශ්රේණියේධහරින් වහ ගුරු ශේශේ I 
ඳන්තිශේ නිරධහරින් යහජහරි ආයණඹ වහ 
ශඹොදහ ශන තිශඵනහ. ඊට අදහශ දීභනහ ශහ 
ඇත. ශභොද, ඒ වළය ශන විේඳඹක් ශනොභළති 
නිහ.  

 (viii) ිරසිශේත්භ නළත. 

අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේශේ පුයේඳහඩු ඳතින ඵළවින් 

සුදුසු) හිත විදුවේඳති ශේශේ ශශ්රේණියේධහරින් වහ ගුරු ශේශේ 

නිරධහරින් යහජහරි ආයණඹ වහ ඳත් ය ඊට අදහශ දීභනහ 

ශහ ඇත. ශභොද, ඔවුන් ය තිශඵන්ශන් යහජහරිඹ ආයණඹ 

ිරරීභක්. සුදුසු) රළබූ ඉේලු) ඳත්ර නළති අසථහරදී ඒ රහඳඹ 

ඳත්හශන ඹහභ වහ ය තිශඵන ශදඹක්.  

 (ix) අදහශ ශනොශේ.  

(ඇ) අදහශ ශනොශේ.  

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භශේ ඳශමුළනි අතරු 

ප්රලසනඹ ශභඹයි. රු ඇභතිතභහ දළන් ිරේහ, උතරු භළද ඳශහශත් 

ශොට්ඨහ අධයහඳන හර්ඹහර 27ක් තිශඵන ඵ.   
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[රු පී. වළරින් භවතහ] 

රහඳඹ ශොට්ඨහඹ ශශ්රේණියේඹ ංයහ 

අනුයහධපුයඹ නළ ශඟනහිය නුය 
)ඳශහත 
භධයභ නුය 
)ඳශහත 
යමෆ 
ශනොච්චිඹහභ 
නහච්චහද 
විරච්චිඹ 

ශ්රී.රං.අ.ඳ.ශේ. III 
විදුවේඳති ශේඹ 
විදුවේඳති ශේඹ 
විදුවේඳති ශේඹ 
විදුවේඳති ශේඹ 
විදුවේඳති ශේඹ 

01 
01 
01 
01 
01 
01 

ළිරයහ ළිරයහ 
ඳරහර 
ඳලුසළ 
තියේඳශන් 
ඉඳශරෝභ 

ශ්රී.රං.අ.ඳ.ශේ. III 
විදුවේඳති ශේඹ 
විදුවේඳති ශේඹ 
-- 
විදුවේඳති ශේඹ 

01 
01 
01 
0 

01 

තඹුත්ශත්භ තඹුත්ශත්භ 
තරහ 
ේනෆ 
යහජහංණඹ 

විදුවේඳති ශේඹ 
විදුවේඳති ශේඹ 
ගුරු ශේඹ 1 
-- 

01 
01 
01 
0 

ශරන්බිඳුණුළ
 

ශරන්බිඳුණුළ 
මිහින්තරඹ 
වටසදිගිලිඹ 

විදුවේඳති ශේඹ 
-- 
විදුවේඳති ශේඹ 

01 
0 

01 

ළබිතිශොේරෆ
 

ළබිතිශොේරෆ 
ශවොශයොේඳතහන 
ඳදවිඹ 
භළදච්චිඹ 

විදුවේඳති ශේඹ 
ගුරු ශේඹ 1 
විදුවේඳති ශේඹ 
විදුවේඳති ශේඹ 

01 
01 
01 
01 

ශඳොශශොන්නරු
 

තභන්ඩු 
රංහපුය 

ශ්රී.රං.අ.ඳ.ශේ. III 
විදුවේඳති ශේඹ 

01 
01 

හිඟුයක්ශොඩ හිඟුයක්ශොඩ 
භළදිරිගිරිඹ 
ඇශවළය 

විදුවේඳති ශේඹ 
විදුවේඳති ශේඹ 

ශ්රී.රං.අ.ඳ.ශේ. III 

01 
01 
01 

දිඹුරහර දිඹුරහර 
ළලින්ද 
අයරංවිර 

විදුවේඳති ශේඹ 
විදුවේඳති ශේඹ 

ශ්රී.රං.අ.ඳ.ශේ. III 

01 
01 
01 

                                               එකුරල 27 
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ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශොට්ඨහ අධයහඳන හර්ඹහර ංයහ 30යි.  
 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
අනුයහධපුයඹ, ශඳොශශොන්නරු දිසත්රික් ශදශක්භ ශොට්ඨහ 

අධයහඳන හර්ඹහර 30ක් තිශඵනහ. ඊශඟට එතභහ ිරේහ,  
අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේශේ ශදළනි ශවෝ තන්ළනි ශශ්රේණියේශේ අඹ 
තභයි ශ) වහ ඳත් යන්නට සුදුසු) රඵන්ශන් ිරඹරහ. ඒ, 
ඳශමුළනි ශශ්රේණියේශේ අඹ නළති තළන්රට. එශවභ තිබිඹදී ශ) 
ශොට්ඨහ අධයහඳන හර්ඹහර 30න් 27ක් නළත්න) 28ට 
විදුවේඳති ශශ්රේණියේශේ අඹ තභයි ඳත් ය තිශඵන්ශන්.  එතශොට 
ඔඵතභහ ශභභ ප්රලසනශේ (ආ) (ii) වහ පිළිතරු ලශඹන් ිරඹහ 
තිශඵනහ, දළනට ශ්රී රංහ අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේශේ II 
ඳන්තිශේ නිරධහරින් 10 ශදශනකුත්, III ඳන්තිශේ නිරධහරින් 

55කුත් සිටින ඵ. එතශොට ඔක්ශොභ 65ශදශනක් සිටිනහ.  

රු ඇභතිතභනි, ඳරිඳහරන ශේශේ නිරධහරින් 65 ශදශනක් 
සිටිඹදී ශ) විදුවේඳති ශශ්රේණියේශේ අඹ ඳත් ය තිශඵන්ශන් ඇයි?  

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ සිදු ශරහ තිශඵන්ශන් ශභශවභයි. අපි ශනොශයි ශන් ඒ 
අඹ ඳත් යන්ශන්. ඔඵතභහත් ශවොඳින්භ දන්නහ ඇති, ශ) 
ඳශහශත් ඳශහත් බහක්, ඳශහත් අධයහඳන අභහතයහංලඹක්, ඳශහත් 
අධයහඳන අභහතයයශඹක්, ඳශහත් අධයහඳන ශේ)යශඹක්, 
රහඳ අධයහඳන අධයක්යශඹක් සිටින ඵ. එඹ ීනන්දු යනු 
රළඵ තිශඵන්ශන් ඒ අඹ විසිනුයි. එතළනදී සිදු ශරහ තිශඵන්ශන් 
ශ)යි. ඳශහත් බහ තශ අධයහඳන අභහතයහංලශේ ටයුත 
යශන ඹහභ වහ ශ්රී රංහ අධයහඳන  ඳරිඳහරන ශේශේ I,  II  
ඳන්තිශේ නිරධහරින් පිරික් විසින් ඒ ආඹතනඹ ඳත්හශන 
ඹහභ අලය නහ. එතශොට ප්රභහණත් තය) ඉේලුභක් 
නළත්න), ඒ ිරඹන්ශන් ඉේලු) ඳත්ර එන්ශන් නළත්න),  
දිඹුරහර, ළලිඔඹ ළනි තර්ජිත, දුසය ප්රශද්ධලර එශවභ 
ශශනක් නළති ශච්ච අසථහරදී ඒ රහඳශේ ඳහේර 
ටයුත ඩහ ශනොළටී ඳත්හශන ඹහභ වහ ප්රහශඹෝගි 
විදුවේඳතියශඹක් ඳත් යන්න සිදු නහ.   

රු භන්ත්රීතභනි, ඒ ඳශහත වහ ශනභ ඳශහත් යහජය ශේහ 

ශොමිභක් තිශඵනහ. සහධීන ශ) යහජය ශේඹ ඳත්හශන 

ඹහභ වහ අඳ ශනොශයි විඳක්ඹ තභයි යහජය ශේහ ශොමින් 

බහ ඉේරහශන  තිශඵන්ශන්. [ඵහධහ ිරරීභක්] නළවළ, නළවළ. 

ශදන අතරු  ප්රලසනඹ අවන්න.  

 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඔඵතභහ  ළේ ටහය)  ිරඹනහ.  
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඇභතියඹහශේ උත්තයඹට ඵහධහ  යන්න ඵළවළ. 

 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
වරි, ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න ශෝ. ශදන අතරු ප්රලසනඹ තභයි ශ) 

අවන්ශන්. ශ) භශේ ශදන අතරු ප්රලසනඹ. රු ඇභතිතභහ  

ිරඹනහ, නිරධහරින් ඉේලුශේ නළවළ, ඒ  නිහ දුන්ශන් නළවළ 

ිරඹහ. රු ඇභතිතභනි, ඔඵතභහ පිළින්නහද ළබිතිශොේරෆ 

අධයහඳන රහඳ අධයක්යඹහ ලශඹන් ඔඵතභන්රහ දභහ  

තිශඵන්ශන්  හභහනය ශඳශ විබහඹ ශෂේේ ශච්ච ශශනක්; 

ණියේතඹ  විඹඹ අභත් ශච්ච ශශනක්. භහ ත  තිශඵනහ,  

ඒ විබහ වතිඹ.  

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔඵතභන්රහ භට ශචෝදනහ යන එ ළයදියි ශන් භන්ත්රීයඹහ.  

භට ශචෝදනහ යන එ ළයදියි. ඒ භභ යපු ඳත් ිරරීභක් 

ශනොශයි ශන්.  

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 තමුන්නහන්ශේ තභයි අධයහඳන ඇභතියඹහ.   අය ඉසශෝර 

දහව, ශ) ඉසශෝර දහව ිරේට ළඩක් නළවළ. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

තමුන්නහන්ශේරහ දවතන්න ආ්ඩඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනඹ ශනේරහ ඳශහත් බහරට  ශ)හශේ ඵරඹ දීරහ  

දළන් ශ)හ ළන ථහ යන්ශන් ශොශවොභද?  තමුන්නහන්ශේරහ 

තභයි ශ) අධයහඳනශේ  විනහලඹට )පර්ණ උත්තයරුන් 

ශන්ශන්. තමුන්නහන්ශේරහශේ ආ්ඩඩු දවතන්න  

ංශලෝධනඹක් ශනේරහ එට තිබුණු යට දවතනට ඩරහ 

ශඵදුහ.  

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ඇභතිතභහ පිළිතය දුන්නහ.  තන්න අතරු ප්රලසනඹ. 
  

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භශේ ශදන අතරු ප්රලසනඹ 

ශභඹයි. රු ඇභතිතභනි, ළබිතිශොේරෆ ශොට්ඨහ අධයහඳන 

හර්ඹහරඹට ඳත් යපු නිරධහරිඹහ ණියේතඹ විඹ අභත්. ඒ 

හශේභ අනුයහධපුය දිසත්රික්ශේයි, ශඳොශශොන්නරු 

දිසත්රික්ශේයි ඉසශෝර 404 ශභයින් හභහනය ශඳශ 

විබහඹට ශඳනී සිටිඹහභ ඉසශෝර 39 සිඹලුභ ශභයින් ණියේතඹ 

විඹ අභත්.  ඉතින් ඒට  ිරඹන්න ඕනෆ භභද, ඔඵතභහද? 

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ඇභතිතභහ පිළිතය ශදන්න. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු භන්ත්රීතභනි, ඒ ළන ඳශහත් බහශන් අවන්න. ශ) 

ඳහර්ලිශ)න්ත. ඔඵතභහ ඇවිේරහ තිශඵන්ශන් 

ඳහර්ලිශ)න්තටයි. ළයදි විධිඹට නිරධහරිඹකු ඳත් ය  තිශඵනහ 

න) ඒ පිළිඵ භට විසතය ශදන්න. භට  විබහ යන්න පුළුන්.  
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ශ) ශොේරන් ශ) යශට් 

ඳශහත් බහ ක්රභඹක් ඇති යරහ, ඳශහත් බහ ශනළේරහ, ඒහට 

ඵරඹ ශඵදහ දුන්නහ. ඉතින් ඳශහත් බහ විසින් යන ඒහට 

ඳහර්ලිශ)න්තශේ ඉන්න ඇභතියඹහ  ිරඹන්න ඕනෆ නළවළ.  

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශවොයි, දළන් තන්ළනි අතරු ප්රලසනඹ. 

  
ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භශේ තන්න අතරු 

ප්රලසනඹ ශභඹයි. රු ඇභතිතභනි, භහ ඔඵතභහශන් ආ්ඩඩුක්රභ 

යසථහ ළන ඇහුශත් නළවළ. ඳශහත් බහ ශනස යන ඒහ 

ළන ඇහුශත් නළවළ. ඕහ යන්න පුළුන්ශන්, දළන් 

තමුන්නහන්ශේරහට තශනන් ශදශක් ඵරඹක් තිශඵන නිහ. ඉතින් 

ශදයි වහමුදුරු ශන්, ශ)හ ඉය යරහ  දභන්න ශෝ. භභ ඒ 

ශනොශයි ඇහුශේ. තමුන්නහන්ශේ ශ) යශට් අධයහඳන 

ඇභතියඹහ. භහ නිශඹෝජනඹ යන ඳශහශත් ඳහේ 39 ශමුන්  

අශඳො හභහනය ශඳශ විබහශේදී ණියේතඹ විඹඹ fail. ඳහේ 

404ිරන් ඳහේ 39 ශභයින් ණියේතඹ විඹඹ භත් ශරහ නළවළ. 

ඒ හශේභ ශොට්ඨහ අධයහඳන අධයක්යඹහ විධිඹට හභහනය 

ශඳශ විබහඹ fail වුණු ශනකු ඳත් ය තිශඵන්ශන් ශද්ධලඳහරන 

ඳළි ළනී) භතයි. එශවභ ඳත් යපුහ ළන තමුන්නහන්ශේශන් 

අවන්ශන් නළති භහ ශන හශන්ද අවන්ශන් රු ඇභතිතභනි? 

ඔඵතභහ ිරඹනහ,  ිරඹන්න ඕනෆ භභයි ිරඹරහ. භහ 

ශොශවොභද  ිරඹන්ශන්?  

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ඇභතිතභහ පිළිතය ශදන්න. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භන්ත්රීතභහ, දළන් ප්රලසනඹ අවරහ ඉයද?  

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
අඩු ණශන් ශ) ළන ශවොඹහ ඵරහ ශ)ට ළඩ පිළිශශක් 

යනහ ිරඹරහ ිරඹන්න ශෝ.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔඵතභහ ඔඹ ශතොයතරු ටි ශදන්න. රඵර ශන්න එඳහ. 

ශතොයතරු දුන්නහට ඳසශේ  එශවභ ඳත්වීභක් රඵහ දීරහ තිශඵනහ 

න)  ඒ ළන  විනඹහනුකර ටයුත යන්න).  

ප්රළපද්ය ය වංලර්ධන බෆංකුල : අධය්ක මණ්ඩය 
தறமச அதறறதத்ற ங்கற : தறப்தரபர் சகத  
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4.  ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
 (ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

මුදේ වහ ක්රභ )ඳහදන අභහතයතභහශන් ඇස ප්රලසනඹ- (1): 

(අ) ප්රහශද්ධයඹ ංර්ධන ඵළංකුශහි බහඳති, උඳ බහඳති 
ඇතළු අධයක්රුන්ශේ, 

 (i) න) ව ලිපිනඹන්; 

 (ii) අධයහඳන ව ිත්තිඹ සුදුසු); 

 (iii) උඳන් දිනඹන්; 

 (iv) භහසි ළටුේ, ශේතන වහ දීභනහර අඹන් ව 
ශනත් යප්රහදඹන්; 

 (v) හර්ඹබහයඹ; 

  ශර්ද ඹන්න ශන් ශන් ලශඹන් එතභහ 
වන් යන්ශනහිද? 

(ආ) (i) ප්රහශද්ධයඹ ංර්ධන ඵළංකුශේ ශේඹ යනු රඵන 
ඉවත වන් ධුය දයන පුද්ධරඹන් එභ තනතයට 
අභතය ශනත් සථිය ශවෝ තහහලි තනතරු 
දයන්ශන්ද;  

 (ii) එශේ න), එභ තනතරු ව ශේහ සථහනඹන් 
ශර්ද; 

 (iii) යහජය ශේශේ සථිය තනතරු දයන පුද්ධරයින් 
ඉවත (අ) හි වන් තනතරු වහ අනුයුක්ත ය 
ඇත්න), එශර අනුයුක්ත ය ඇති 
පුද්ධරයින්ශේ න) ව අනුයුක්ත යන රද 
දිනඹන් ශර්ද; 

 (iv) එශර අනුයුක්ත ය ඇති පුද්ධරඹන්ට 
ඵළංකුශන් රළශඵන ළටුඳ ශවෝ දීභනහට 
අභතය සථිය ශේහ සථහනශඹන් ළටුේ ශවෝ 
ශනත් දීභනහ රඵහ ශදන්ශන්ද; 

 ඹන්න එතභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ න), ඒ භන්ද? 
 

றற, றட்டறடல்  அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ) தறமச அதறறதத்ற ங்கறறன் கனர், உத 

கனர் உள்படங்கற தறப்தரபர்கபறன், 

 (i) ததர்கள் ற்தம் தொகரறகள்; 

 (ii) கல்ற ற்தம் தரறல்சரர் ககககள்; 

 (iii) தறநந் றகறகள்; 

 (iv) ரரந் சம்தபங்கள், மணங்கள் ற்தம் 

தகரடுப்தணவுகபறன் அபவு ற்தம் கண 

சறநப்தைரறககள்; 

 (v) தசற்ததரதப்தைகள் 

 ரகதன்தக ணறத்ணறரக அர் குநறப் 

தறடுரர? 
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(ஆ) (i) தறமச அதறறதத்ற ங்கறறல் தறரற்த 

கறன்ந மற்தடி தறககப கறக்கும் தர்கள் 

மற்தடி தறக்கு மனறகரக மத 

றந்ரண அல்னது ற்கரதக தறககப 

கறக்கறன்நரர்கபர ன்தகத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல்,  அப்தறகதௗம் மசக றகனங் 

கதௗம் ரகதன்தகத்ம்; 

 (iii) அச மசகறல் றந்ப் தறககப கறக்கும் 

தர்கள் மற்தடி (அ)றல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

தறகபறல் இகக்கப்தட்டிதப்தறன், அவ்ரத 

இகக்கப்தட்டுள்ப தர்கபறன் ததர்கள் 

ற்தம் இகக்கப்தட்டுள்ப றகறகள் ரக 

தன்தகத்ம்; 

 (iv) அவ்ரத இகக்கப்தட்டுள்ப தர்கதௗக்கு 

ங்கறறததந்து கறகடக்கறன்ந சம்தபம் அல்னது 

தகரடுப்தணவுக்கு மனறகரக றந் மசக 

றகனத்றததந்து சம்தபம் அல்னது மத 

தகரடுப்தணவுகள் ங்கப்தடுகறன்நர ன்த 

கத்ம் 

 அர் இச்சகதக்குக் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he state separately - 

 (i) the names and addresses; 

 (ii) the educational and professional 

qualifications; 

 (iii) dates of birth; 

 (iv) value of the monthly salaries, wages and 

allowances and other privileges; and 

 (v) the functions; 

  of the Directors of the Regional 

Development Bank including the Chairman 

and the Vice-Chairman? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether individuals holding the 

aforementioned positions in the Regional 

Development Bank hold any other 

permanent or temporary positions in 

addition to the said position; 

 (ii) if so, of such positions and the respective 

places of employment; 

 (iii) if persons holding permanent positions in 

the public service have been attached to the 

positions mentioned in (a) above, of the 

names of such  persons and the dates on 

which such secondments were made; and 

 (iv) whether salaries or other allowances are 

paid to the persons attached in the aforesaid 

manner by their permanent place of 

employment in addition to the salary or 

allowance paid by the Bank? 

(c) If not, why? 

ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ (ජළතයන්තර මූය 

වශපයෝගිතළ අමළතය වශ මුදේ ශළ ්රමවපතඳළදන නිපයෝජය 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக -  சர்மச றற 

கூட்டிகப்தை அகச்சதம் றற, றட்டறடல் தறற 

அகச்சதம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, මුදේ වහ ක්රභ )ඳහදන 

අභහතයතභහ ශනුශන් භභ එභ ප්රලසනඹට පිළිතය ශදනහ.  

පිළිතශර් වන් න) ටි විතයක් ිරඹන්නද? සිඹලුභ සුදුසු) 

ිරඹන්න ඕනෆද? 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

(අ) (iv) ට අදහශ විසතය  බහත යන්න.  

 

ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

සිඹලුභ විසතය ඇමුණුශ) තභයි වන් න්ශන්.  ඇමුණුභ 

බහත යරහ ඒ අඹශේ න)  වහ  තනතරු විතයක් ිරඹන්න).   

 
ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශවොයි.  

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

(අ)  (i)  ප්රහශද්ධයඹ ංර්ධන ඵළංකුශහි උඳ 
බහඳතියශඹක් ශනොභළති අතය බහඳති ව 
අධයක් භ්ඩඩරශේ න) වහ ලිපිනඹන් 
ඇමුණුශ) (අ)  i ීනරුශන් දක්හ ඇත.  

 (ii)    ඇමුණුශ) (අ) ii  ීනරුශන් දක්හ ඇත.  

 (iii)    ඇමුණුශ) (අ) iii   ීනරුශන් දක්හ ඇත.  

 (iv)    ඇමුණුශ) (අ)  iv  ීනරුශන් දක්හ ඇත.  

 (v)     ඇමුණුශ) (අ) v  ීනරුශන් දක්හ ඇත.  

(ආ)   (i)   ඉවත ධුය දයන ඇතළ) පුද්ධරඹන් එභ තනතයට 

අභතය ශනත් තනතරු දයයි.  

 (ii)    ඇමුණුශ) (ආ) (i)(ii)  ීනරුලින් දක්හ ඇත.  

 (iii)   ඇමුණුශ) 04,05 ශේළිර න) වන්  
නිරධහරින් යජශේ සථීය තනතරු දයනු රඵන 
අතය, ඵළංකුට අනුයුක්ත ශ දිනඹ ඇමුණුශ) 
(ආ) (iii)  ීනරුශන් දක්හ ඇත.  

 (iv)   ඔේ, ඇමුණුශ) 08 ීනරුශන් දක්හ ඇත.  

ඇමුණුභ වභළගත* යනහ. 

(ඇ)  ඳළන ශනොනඟී.  

713 714 



ඳහර්ලිශ)න්ත 

* වභළපපතවය මත තබන ද ඇමුණුම: 
   சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்தை : 

   Annex tabled: 
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බහඳති, ශක්රහ ජඹර්ධන භවත්මිඹ. උඳ බහඳති ශශනක් 

නළවළ. අශනක් අධයක්රුන් ටී.ඒ. ආරිඹඳහර භවතහ, නිශඹෝජය  

හභහනයහධිහරි, භවජන ඵළංකු. ඒ භවතහ නිර ඵරශඹන් 

ශභතළන ළඩ යනහ.  

ධ)මි ශඳශර්යහ භවතහ, නිශඹෝජය හභහනයහධිහරි, ජහති 

ඉතිරි ිරරීශ) ඵළංකු. ඒ භවතහත් නිර ලශඹන් එතළන  

අධයක්යශඹක් ලශඹන් ළඩ යනහ. ශ..එ).එස.ඩී. 

යත්නහඹ භවත්මිඹ, අතිශර් අධයක් ජනයහේ,  Department of 

National Planning. නිර ඵරශඹන් එතළන ළඩ යනහ. 

ී .එ).එස. ඵටශොඩ  භවතහ, භවහ බහ්ඩඩහහයශේ නිශඹෝජය 

ශේ). එතළන නිර ඵරශඹන් ළඩ යනහ. ශක්.ී .එස. ඵ්ඩඩහය 

භවතහ, නිශඹෝජය හභහනයහධිහරි, රංහ ඵළංකු. සී.ශක්. 

නහනහඹක්හය භවත්මිඹ (විශ්රහමි) ශ්රී රංහ භව ඵළංකු නිරධහරි. 

යශේ දි ශභේ භවතහ, විශ්රහමි - ජහති ංර්ධන ඵළංකු.  

එච්.ඒ. අභයශේන භවතහ, නීතිඥ.  

ඒ අඹ තභයි අධයක් භ්ඩඩරඹ. ශඵොශවෝ ශදශනක් නිර 

ඵරශඹන් තභයි ඒ තනතරු දයන්ශන්.  

ඊශඟට ඔඵතභහ දීභනහ ළන අවරහ තිශඵනහ. බහඳතිනිඹට 

භහසි දීභනහ රුපිඹේ 112,500යි. අනික් අඹට නහමි ලශඹන් 

ශනහ.  
 

ටී.ඒ. ආරිඹඳහර භවතහ  -  රුපියල් 7,500 

ධ)මි ශඳශර්යහ භවතහ  -  රුපියල් 7,500 

ශ..එ).එස.ඩී. යත්නහඹ භවත්මිඹ -  රුපියල් 7,500 

ී .එ).එස. ඵටශොඩ භවතහ -  රුපියල් 7,500 

ශක්.ී .එස. ඵ්ඩඩහය භවතහ -  රුපියල් 7,500 

සී.ශක්. නහනහඹක්හය භවත්මිඹ  -  රුපියල් 10,000 

යශේ දි ශභේ භවතහ -  රුපියල් 10,000 

එච්.ඒ. අභයශේන භවතහ,  නීතිඥ.     -  රුපියල් 55,000 
 

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

(ආ) (iv) ප්රලසනඹට පිළිතය ිරඹන්න. 

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතභහ අහ තිශඵන (ආ) (iv) ප්රලසනඹ, "එශර අනුයුක්ත ය 

ඇති පුද්ධරඹන්ට ඵළංකුශන් රළශඵන ළටුඳ ශවෝ දීභනහට 

අභතය සථිය ශේහ සථහනශඹන් ළටුේ ශවෝ ශනත් දීභනහ රඵහ 

ශදන්ශන්ද;" ඹන්නයි.  

"ඔේ". උදහවයණඹක් ලශඹන් ත්ශතොත් හභහනයහධිහරි, 

භවජන ඵළංකු. ඒ ඔහුශේ සථිය ඳත්වීභ.  ඔහු නිර ඵරශඹන් 

ශභතළන ළඩ යනහ. ඔහුට රුපිඹේ 7,500ක් ශනහ. ඒ හශේ 

ඔක්ශොටභ හභහනය ශේඹ යන තළන ඳඩිඹ රළශඵනහ. 

අධයක්යඹහ වළටිඹට ප්රහශද්ධයඹ ංර්ධන ඵළංකුශන් රුපිඹේ 

7,500ක් භහසි රළශඵනහ. 
 

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භශේ ඳශමුළනි අතරු 

ප්රලසනඹ ශභඹයි. රු මුදේ වහ ක්රභ)ඳහදන නිශඹෝජය 

ඇභතිතභහශන් භභ ශ) හයණඹ දළන න්න ළභළතියි. ශ) 

ප්රහශද්ධයඹ ංර්ධන ඵළංකු නිර්භහණඹ න්ශන්භ රහමීඹ ජනතහට 

ඳවසුශන් ණඹ මුදරක් රඵහ න්නත්, ඔවුන්ශේ තළන්ඳත 

ඳත්හශන ඹන්නත්. තළන්ඳත ඳත්හශන ඹෆශ) හයණශේදී 

අපි දන්නහ, දළන් යශට් යහජය ඵළංකුර ඳහ ඵළංකු ටයුත යන 

ශේරහන්ර ශනස) යරහ තිශඵන ඵ. ඵළංකු ටයුත 

ඉශරක්ශරොනික් ව ඳරිණත ක්රභශේදඹන්ට ගිහිේරහ 

තිශඵනහ. වළඵළයි, ප්රහශද්ධයඹ ංර්ධන ඵළංකුර තභත් 

තිශඵන්ශන් මීට දල ශදට එවහ ඳළත්ශත් -අීනතශේ- තිබුණු 

ක්රභශේදඹයි. අඩුභ ණශන් තළන්ඳත්රුන්ට ATM card 

එක්ත් රඵහ න්න පුළුන් තත්ත්ඹට ප්රහශද්ධයඹ ංර්ධන 

ඵළංකු දියුණු ශරහ නළවළ. ශ)හශේ ඉන්න ප්රධහනිශඹෝ ටි 

සිඹලුභ හණියේජ ඵළංකු නිශඹෝජනඹ යන ශරොකු ශරොක්න් 

ශරහත් ජනතහට ශං ව ඵළංකුක් විධිඹට ප්රහශද්ධයඹ ංර්ධන 

ඵළංකු ශනුශන් එළනි ක්රිඹහලිඹට යජඹ ඹන්ශන් නළත්ශත් 

ඇයි? 

 

ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රීතභහ, ඔඵතභහ ශ) ප්රලසනඹ නඟපු එ ඉතහභ 

ශවොයි. ශභොද, භට ටික් ඳසු බිභ ශත්රු) යරහ ශදන්න 

පුළුන්. ශ) ඵළංකු ඇත්ත ලශඹන්භ වළදුශේ  සුළු වහ භධයභ 

ඳරිභහණශේ නුශදනුරුන්ට වශඹෝඹ දක්න්නයි. ඒ 

ශොේරන්ශේ ප්රධහන හර්ඹඹ ඒයි. ඔඵතභහ දන්නහ, 

විශලේශඹන්භ හන්තහන්ට රඵහ ශදන වන ශ) ඵළංකු වයවහ 

රඵහ ශදන්න ඳසු ගිඹ අඹ ළශඹන් ශඹෝජනහ ශ ඵ. 

නිදසුනක් ලශඹන් ඒ අඹ ළඹ ශඹෝජනහ අනු දළන් අපි 

හන්තහන්ට ජීශනෝඳහඹ භහර්ඹක් ස ය ළනීභ වහ 

රුපිඹේ 2,50,000 ණඹක් ශදනහ. ඒට ඇඳඹක් අලය නළවළ. 

විශලේශඹන්භ සුළු ව භධයභ ඳරිභහණශේ ර්භහන්ත යන 

)ඵද හන්තහන්ට තිශඵන ප්රලසනඹක් තභයි ඇඳඹක් රඵහ දීභ. 

එක්ශෝ යජශේ ශේඹකුශන්, එශවභ නළත්න) ත්භක් 

තිශඵන ශනකුශන් ඇඳඹක් න්න ඕනෆ. ඇත්ත ලශඹන්භ 

අපි දන්නහ, ඒ අභහරුයි ිරඹන එ. ඔඵතභහත් භන්ත්රීයඹකු 

ලශඹන්  ඒ ශවොට දන්නහ.  

 
ගරු මන්ත්රීලරපය්ක 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

A collateral.  

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔේ. Guarantorsරහ න්න එ ශරොකු ප්රලසනඹක් නිහ, ඳසු 

ගිඹ අඹ ළශඹන් ීනයණඹ ශහ, ශ) අඹට ඒ collateral  එ - 

guarantee එ- නළති, ඒ යහඳිතිශේ ටිනහභ අනු රුපිඹේ 

2,50,000 දක්හ ණඹක් රඵහ ශදන්න.  ශදළනි එ අපි ීනයණඹ 

ශහ, ඒ ණඹ ශඳොලී යහිත රඵහ ශදන්න. ශඳොලිඹ 

බහ්ඩඩහහයශඹන් ඵළංකුට ශනහ. තන්ළනි එ, අපි 

ඒශොේරන්ට ිරේහ ශන හර ඳරිච්ශේදඹත්, grace period  

එක් දීරහ දීර්ක හලීන යන්න ිරඹරහ. ඒ නිහ අපි වළභ 

ඳළත්ශතන්භ අනුඵර ශදන්ශන් විශලේශඹන්භ හන්තහන්ට ඒ 

මුදේ රඵහ ශන ආශඹෝජනඹ යරහ සඹං රැිරඹහ තළින් 

තභන්ශේ ජීශනෝඳහඹ ක්රභඹ දියුණු යන්නයි. ඒ නිහ අශේ 

ඵරහශඳොශයොත්ත ක්රභ ක්රභශඹන් යශට් ංර්ධනශේදී 

හන්තහන්ට විශලේ ආශඹෝජනඹ වහ උදවු යන ඵළංකුක් 

ඵට ශ) ඵළංකු ඳත් ිරරීභටයි.  
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භශේ ප්රලසනඹට පිළිතයක් රළබුශ්ඩ නළවළ. භභ ඇහුශේ ATM 

cards හශේ electronic system එට ඹන්න ඵරහශඳොශයොත්ත 

ශනහද ිරඹරහයි.  

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඇත්තභ ිරඹනහ න)  ඒ තය) දුයට අය checking accounts 

තිශඵන, එළනි ඵළංකු ගිණු) තිශඵන විධිශේ ඵළංකුක් වළටිඹට 

ශනොශයි අපි ශ) ඵළංකු විහලනඹ යන්න වදන්ශන්. 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භශේ ශදළනි අතරු ප්රලසනඹ 

ශභඹයි. රු ඇභතිතභනි, ඔඵතභහ වන් ශහ ශ) ඵළංකුලින් 

සුළු වහ භධය ඳරිභහණශේ ර්භහන්තරුන් වහ ඹ) ණඹ රඵහ 

දීශ) ටයුතත් සිදු යනහඹ ිරඹරහ.  

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තභන්ශේ ජීශනෝඳහඹ ක්රභඹ දියුණු ය න්න ශදන ණඹ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔේ, ජීශනෝඳහඹට.  

ඇත්තටභ අද ශචක් ඳත ිරඹන එ සුළු වහ භධය ඳරිභහණ 

ර්භහන්තරුහ දක්හභ වියණඹ ශරහ  -ශං ශරහ- තිශඵනහ. 

නමුත් ශ) ඵළංකුර ශචක් නුශදනු ිරරීශ) ඹ) දුසයතහ 

තිශඵනහ. රු ඇභතිතභනි,  ශචක් නුශදනු ිරරීශ) දුසයතහ 

නිභහ යන්න ශ) සුළු වහ භධය ඳරිභහණශේ ඒ යහඹඹන් ව 

ඒ ශනුශන් ටයුත යන අඹට වදරහ ශදන්න පුළුන් 

ක්රභශේදඹ ශභොක්ද?  

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භසතඹක් ලශඹන් එශවභ අඩු ඳහඩු තිශඵනහ ිරඹරහ අඳට 

හිතන්න අභහරුයි. ඹ) ඹ) ඳශහත්ර ඹ) ඹ) ප්රහශඹෝගි ප්රලසන 

තිශඵනහ න) ඔඵතභහ අඳට දන්න්න. එතශොට ඒ ළන ශොඹහ 

ඵරරහ ඒහ අඳ ස යන්න). ශ) යහඳිතිරට හභහනය ණඹ 

ශදන ක්රභඹ ශ)යි. රු භන්ත්රීතභනි, රුපිඹේ රක් 

ශදවභහය ණඹ මුදරක් ශදන්න අනුභත ශහ ිරඹරහ අපි හිතමු. 

එ ඳහයටභ ඒ රක් ශදවභහය ගිහින් ශදන්ශන් නළවළ. ඒ 

යහඳිතිඹ ඵරරහ, ළඩ යශන ඹන විධිඹට ඒ ඵළංකු නිරධහරිඹහ 

හ්ඩඩ වළටිඹට තභයි  ඒ මුදේ මුදහ වරින්ශන්. ඒ නිහ එඹ ශචක් 

ඳත ප්රලසනඹටත් ඩහ ඳශේ ප්රලසනඹක්.  ඹ)ිරසි ප්රශද්ධලඹ වරි 

ඹ)ිරසි ඵළංකු වරි ඒ ක්රිඹහත්භ ිරරීශ) ඹ) ඹ) අඩු 

ඳහඩු) තිශඵනහ න), ප්රලසනඹක් තිශඵනහ න) ඔඵතභහ අඳට 

දන්න්න. එතශොට අඳට ඒ ළන ශොඹහ ඵරන්න පුළුන්.  

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නි ශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භශේ තන්ළනි අතරු 
ප්රලසනඹ ශභඹයි. ශ) ප්රහශද්ධයඹ ංර්ධන ඵළංකු ංේඳඹත්, 
ණ ංර්ධන ඵළංකු ංේඳඹත් තශ අඳ දිරන එ හධනීඹ 
ශදඹක් තභයි, ගිනි ශඳොලීහයඹන්ට )ර ඉන්න අහිං 
ජනතහ අහු ශන එ නත්හ ළනීශ) වළිරඹහක් තිශඵනහ 
ිරඹන එ. වළඵළයි ඒ හශේභ තත් ප්රලසනඹක් තිශඵනහ, රු 
ඇභතිතභනි. ශ) ගිනි ශඳොලීරුන්ශන් ගිනි ශඳොලිඹට ණඹ 
ත්ත පුද්ධරඹන්ට ඒ ශඳොලිඹ ශහ න්න ඵළරි ශන ශොට, 
හුඟක් ශරහට ශ) හශේ තළනිරන් ඹ)ිරසි වන ක්රභශේදඹක් 
ඹටශත් ණඹක් අයශන අය ගිනි ශඳොලීරුන්ශේ උගුශරන් 
ශ.රිරහ ශ) ණඹත් ශහ ශන ටයුත ිරරීශ) වළිරඹහ තිශඵන 
අඹ ඉන්නහ. ණඹ ඳළවළය වරින්ශනෝ ළන ශනොශයි භභ ශ) 
ිරඹන්ශන්. ඒ නිහ ඒ හශේ අඹ ගිනි ශඳොලීරුන්ශේ 
රවණශඹන්  මුදහ න්නට ණ ඵළංකු ව ප්රහශද්ධයඹ ංර්ධන 
ඵළංකු වයවහ ඩහත් සුභට ව නළත්න) නභයයලි ණඹ ක්රභඹක් ඇති 
ිරරී ශ) වළිරඹහක් අභහතයහංලඹට නළත්ශත් ඇයි?  

 

ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ඒ විධිශේ ඉේලී) තිශඵනහ 
න) ශොඹහ ඵරහ ඉතහභ නභයයලි විධිඹට ඒ අඹට ආධහය යන්න 
ිරඹරහ අපි දළන් උඳශදස දීරහ තිශඵනහ. වළඵළයි, ණඹ ආඳසු 
ශන්නට පුළුන් ලක්තිඹක් ඒ අඹට තිශඵන්න ඕනෆ. ශන 
තළනිරන් ගිනි ශඳොලිඹට ණඹ ත්තහඹ ිරඹන එ සුදුසුභක් 
වළටිඹට න්න ඵළවළ. ශරෝශවෝර් ආර්ඹහ ණඹ අයමුදර වදපු වළටි 
ඔඵතභහ දන්නහ. ඒ වළදුශේ ශරෝශවෝර් ආර්ඹහශේ  
ේලිලින්. යජශේ  ශේඹන් ඔඹ හශේ ශඳොලී ශ ශහ 
හිටිඹහ ඵහයිරහ ිරඹන ට්ටිඹට. ඒ ඵහයිරහ ඇවිත් ශඳොලී න්න 
යජශේ ශේශඹෝ අේරහ ශන ඹනහ. නළත්න) ඒ 
ශොේරන්ශේ ඳඩිඹ ඉේරහ න්නහ. ඒ අසථහශදී තභයි  Lady 
Lochore Loan Fund  එ ඳටන් ත්ශත්. මුලින් භ ඳරිතයහඹක් 
වළටිඹටයි ඒ අයමුදර ඇති වුශ්ඩ,  ඒ හශේ අඹට වනඹක් 
වළටිඹට. යජ ඹ ඒ ණඹ බහය අයශන, ඒ හිටපු ඵහයිඹන්ට ඒ ණඹ 
ශන්නට. ඇත්ත ලශඹන් එළනි  තත්ත්ඹක් අද නළවළ. අද 
යහඳිති දිවහ ඵරරහ, ඒ  යහඳිතිර  හර්ථත්ඹක් තිශඵනහ 
න)  ඒහට අලය ණඹ මුදේ ශන්න  ිරඹරහ අපි ිරඹහ  
තිශඵනහ. දළන්  ඔඵතභහ අවපු අතරු ප්රලසන තන වරිශන්? 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශඵොශවොභ සතතියි.  

 

 

ිළලිප් ගුණලර්ධන අනුවහමරණ ක්රීඩළ ිළටිය : විවහතර 
தறதப் குர்ண ஞரதகரர்த் றகபரட்டு 

கரணம் : றதம் 
PHILIP GUNAWARDENA MEMORIAL PLAYGROUND : DETAILS 

3620/’13 
5.  ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 

(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ක්රීඩහ අභහතයතභහශන් ඇස ප්රලසනඹ- (1): 

(අ) අවිසහශේේර භළතියණ ශොට්ඨහශේ, සීතහපුය 
නය බහ ඵර ප්රශද්ධලඹ තශ ඉදියශන ඹනු රඵන පිලිේ 
ගුණර්ධන අනුසභයණ ක්රීඩහ පිටිඹ පිළිඵ එතභහ 
දන්ශනහිද? 

719 720 
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(ආ) එශේ න), 

 (i) එභ ක්රීඩහපිටිඹ ඉදිිරරීභ ආය)බ ශ ර්ඹ 
ශර්ද;  

 (ii) ඒ ශනුශන් ඇසතශ)න්තත විඹදභ 
ශොඳභණද;  

 (iii) එහි ළඩටයුත අන් ිරරීභට නිඹමිත දිනඹ 
ශර්ද; 

 ඹන්න එතභහ වන් යන්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ න), ඒ භන්ද? 
 

றகபரட்டுத்துகந அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ) அறசரகப மர்ல் தரகுறறன் சலத்ரக்கதை க 

சகத ஆதௗககப் தறமசத்றதள் றர்ரறக்கப்தட்டு 

தகறன்ந தறதப் குர்ண ஞரதகரர்த் 

றகபரட்டு கரணம் தரடர்தரக அர் 

அநறரர? 

(ஆ) ஆதணறல், 

 (i) மற்தடி றகபரட்டு கரணத்றன் 

றர்ரப்தறகள் ஆம்தறக்கப்தட்ட  தடம் 

ரதன்தகத்ம்; 

 (ii) அற்கரண றப்தேட்டுச் தசனவு 

ரதன்தகத்ம்; 

 (iii) அன் தறகள் தொடிவுதத்ப்தடவுள்ப றகற 

ரதன்தகத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Sports:  

(a) Is he aware of the Philip Gunawardena Memorial 

Playground that is being constructed within the 

Seethawakapura Urban Council limits in the 

Avissawella Electorate? 

(b) If so, will he state - 

 (i) the year in which its construction was 

started; 

 (ii) estimated cost of that; and 

 (iii) the date on which its construction work is 

scheduled to be completed? 

(c) If not, why? 

 
ගරු මහින්දළනන්ද අලු කගමපප මශතළ ( ක්රීඩළ අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அதத்கமக -  

றகபரட்டுத்துகந அகச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  

Sports ) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි,  එභ ප්රලසනඹට පිළිතය 

ශභශේයි.  

(අ)     ඔේ.  

(ආ)  (i)   2008  ර්ඹ. 

        (ii)  2008 ර්ඹ -ඇසතශ)න්තත විඹදභ  රුපිඹේ  
මිලිඹන 27  

             2011 ර්ඹ  - ඇසතශ)න්තත විඹදභ  රුපිඹේ  
මිලිඹන 10  

             2014  ර්ඹ -  ඇසතශ)න්තත විඹදභ  රුපිඹේ  
මිලිඹන  8.5යි.   

      (iii)  2014.09.21 දින න විට ළඩ  අන්  ිරරීභට 
නිමිතඹ. 

(ඇ)  ඳළන ශනොනඟී    

 
ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භශේ ඳශමුළනි අතරු 

ප්රලසනඹ ශභඹයි.  

රු ඇභතිතභනි, ශ) ක්රීඩහංණඹ ඉදි ිරරීශ) ඳශමුළනි 

අදිඹයට ශොඳභණ විඹද) වුණහ ද  ිරඹන්න පුළුන් ද? 

 

ගරු මහින්දළනන්ද අලු කගමපප මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භන්ත්රීතමිඹ, ආ්ඩඩු ඳහර්ලසශේ ප්රධහන ංවිධහඹ දිශන්ස 

ගුණර්ධන ඇභතිතභහශේ ඉේලීභක් අනුයි අපි ශ) ක්රීඩහංණඹ 

වදරහ තිශඵන්ශන්. ඔඵතමිඹ අවරහ තිශඵනහ, ශ) ශන ශොට 

ශ) ක්රීඩහංණඹ වදරහ අන් ද ිරඹරහ. ශ) ශන ශොට ශ) 

ක්රීඩහංණඹ වදරහ ඉයයි. Pavilion එ ඳභණයි වදන්න 

තිශඵන්ශන්. දළන් ශ) ක්රීඩහංණඹ සිඹලු ශදනහ ඳහවිච්චි යනහ. 

ඳශමුළනි අදිඹය වහ රුපිඹේ මිලිඹන 27ක් ළඹ යරහ 

තිශඵනහ. 

 
ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ශභභ ක්රීඩහංණශේ ප්රලසන 

තිශඵනහ. 

ශ) ශදළනි අතරු ප්රලසනඹ. තය ඵළවළරහ ඹන්ශන් නළවළ, 

ක්රීඩහහයඹ අඵරන් ශරහ තිශඵනහ. ශ) හශේ ප්රලසන තිශඵනහ. 

ඔඵතභහ ිරඹන විධිඹට නළනි භහශේදී අඳට ශ) ක්රීඩහංණශේ 

ළඩ ටයුත අන් යරහ ශදනහද? 

 
ගරු මහින්දළනන්ද අලු කගමපප මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශ) ක්රීඩහංණඹට ඔඵතමිඹ ගිහිේරහ තිශඵනහද? 

 
ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ඔේ, ඇයි ගිහිේරහ නළත්ශත්? අවිසහශේේශේ 

ක්රීඩහංණඹට තිශඵන්ශන් ඒ විතයභයි. 

 
ගරු මහින්දළනන්ද අලු කගමපප මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භශේ ප්රලසනඹ, ශ) ක්රීඩහංණඹට ඔඵතමිඹ ගිහිේරහ 

තිශඵනහද? 

 
ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ඔේ, ගිහිේරහ තිශඵනහ. 
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

ගරු මහින්දළනන්ද අලු කගමපප මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශ) ක්රීඩහංණඹ ශොශවේද තිශඵන්ශන් ිරඹන්න.  
 

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

සීතහ. 
 

ගරු මහින්දළනන්ද අලු කගමපප මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

සීතහ ශොශවේද තිශඵන්ශන් ිරඹන්න? 
 

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ඔඵතභහ භට ිරඹන්න ශොතළනද තිශඵන්ශන් ිරඹරහ. 
 

ගරු මහින්දළනන්ද අලු කගමපප මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔඵතමිඹ ිරඹනහ, ශ) ක්රීඩහංණශේ තය ඵහින්ශන් නළවළ 

ිරඹරහ. 
 

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
රු ඇභතිතභනි, භභ අවන ප්රලසනඹට උත්තය ශදන්න. 

ප්රලසනශඹන් ඳළනරහ ඹන්න එඳහ. ඔඵතභහ ශඳොශයොන්දු වුණහ, 
නළනි භහශේ ශ) ක්රීඩහංණඹ බහය ශදනහ ිරඹරහ. 

 

ගරු මහින්දළනන්ද අලු කගමපප මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතමිඹ දළන් ිරේහ, ශ) ක්රීඩහංණශේ තය ඵහින්ශන් නළවළ 
ිරඹරහ. භභ  කීශභන් යුත ිරඹනහ, එශවභ ප්රලසනඹක් නළවළ 
ිරඹරහ. ඒයි භභ ඇහුශේ, ඔඵතමිඹ ශ) ක්රීඩහංණඹ තිශඵන 
තළන දන්නහද, ගිහිේරහ තිශඵනහද ිරඹරහ. ඔඵතමිඹ ශ) 
ක්රීඩහංණඹ දන්ශන්ත් නළවළ, දළරහත් නළවළ, ඔඵතමිඹ ශ) 
ක්රීඩහංණශේ තය තිශඵනහද, තය ඵහිනහද ිරඹරහ දන්ශන්ත් 
නළවළ. ඔඵතමිඹ ශභශරෝ ශදඹක් දන්ශන් නළති ප්රලසනඹක් 
අවනහ. 

 

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

භට mike එ ශදන්න. 
 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තන්ළනි අතරු ප්රලසනඹ. 
 

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

නළවළ, ශදශනි අතරු ප්රලසනඹ. 
 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අතරු ප්රලසනරට ඵහධහ යන්න ඵළවළ. ඔඵතමිඹ ප්රලසනඹක් 
ඇහුහ, ඇභතිතභහ පිළිතය ශදන්න. තන්ශනි අතරු ප්රලසනඹ 
අවන්න. 

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

භශේ ප්රලසනඹට උත්තය ශදන්ශන් නළති එතභහ භශන් ප්රලසන 

අවනහ ශන්? 

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඇභතිතභහ පිළිතය දුන්නහද? 

 
ගරු මහින්දළනන්ද අලු කගමපප මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

දුන්නහ. 

 
ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ප්රලසනඹට පිළිතය දුන්ශන් නළවළ. 

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඇභතිතභහ පිළිතය දීරහ අන්. තන්ශනි අතරු ප්රලසනඹ. 

 
ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

භශේ ශදළනි අතරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. රු ඇභතිතභහ ිරඹන 

විධිඹට ශ) ක්රීඩහංණඹ අං )පර්ණයි න),  දළන් බහය ශදන්න 

තිශඵන ප්රලසනඹ ශභොක්ද? ඇයි නළනි භහඹ ශනශතක් 

ඉන්ශන්? 

 
ගරු මහින්දළනන්ද අලු කගමපප මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ක්රීඩහංණඹ බහය දීරහ ඉයයි, රු භන්ත්රීතමිඹ. Pavilion එ 

ඳභණයි වදන්න තිශඵන්ශන්. දළන් ශ) ක්රීඩහංණශේ ක්රීඩහ 

යනහ. මිනිසසු වට ඇවිදිනහ. ඒ ශද්ධේ ඔක්ශෝභ 

යනහ. භභ ඔඵතමිඹශන් ඉේරහ සිටිනහ, ශ) ප්රලසනඹ අවන්න 

ලින් ශ) තළනට ගිහිේරහ ඵරන්න ිරඹරහ. 

 
ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

වළඵළයි, හිනශොට තය පිශයනහ. 

 
ගරු මහින්දළනන්ද අලු කගමපප මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

හිනශොට ශොශවොභත් තය තිශඵනහ ශන්? 

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලසන අං 6-3704/'13-(1), රු අනුය දිහනහඹ භවතහ. 
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ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු පරෝශණ ිමවළනළයක මශතළ (ප්රලළශන නිපයෝජය 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு மரய றசரரக்க - மதரக்குத்து தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 

Transport) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ප්රහවන අභහතයතභහ 

ශනුශන් එභ ප්රලසනඹට පිළිතය දීභ වහ ති ශද හරඹක් 

භහ ඉේරහ සිටිනහ. 
 

ප්රහනය මුර ිමනකදී ඉිමරිඳ ක කිරීම  නිපයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලසන අං 7 - 4320/'13- (1), රු අශනෝභහ භශේ 

භවත්මිඹ. 
 

ගරු අපනෝමළ ගමපප මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) அமணரர கமக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු ිමපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, මුඳහය වහ අබයන්තය 

ශ ශශ අභහතයතභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතය දීභ 

වහ තිඹක් ේ ඉේරනහ. 
 

ප්රහනය මුර ිමනකදී ඉිමරිඳ ක කිරීම  නිපයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 

පක ෂඹ - මඩකපුල මළර්ගප  වංලර්ධන ක යුුර: 

පද්ඳෂ ඳලරළ ගෆනීපත 
தகரதம்தை -ட்டக்கபப்தை வீற அதறறதத்ற : 

தசரத்துகள் சுவீகரறப்தை 
DEVELOPMENT OF COLOMBO-BATTICALOA ROAD: 

PROPERTY ACQUISITION 
4435/’13 

8.  ගරු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
භවහභහර්, යහඹ වහ නහවි අභහතයතභහශන් ඇස            

ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ භිනන් නය වහ 
භවහභහර් ංර්ධනඹ ිරරීභ ඹටශත් ශොශම - 
භඩරපු භහර්ඹ ංර්ධනඹ යනු රඵන්ශන්ද;  

 (ii) එශේ න), ංර්ධනඹ යනු  රඵන එභ භහර්ශේ 
විලහරත්ඹ (දි ව ඳශර) ශොඳභණද;   

 (iii) එභ භහර්ඹ ංර්ධනඹ ිරරීශ)දී වහනි සිදු න 
ශද්ධඳශ නිලසචිත ක්රභශේදඹට අනු ඳයහ නු 
රඵන්ශන්ද; 

 (iv) එශේ ශද්ධඳශ ඳයහ ළනීශ) ඵරඹ හිමි ආඹතනඹ 
ශර්ද; 

 (v) එභ ඳයහ ළනීශ) කීභ ඳළශයන ඵරධහරිඹහ 
වුරුන්ද; 

 (vi) ඳයහ නු රඵන ශද්ධඳශ වහ න්දි මුදරක් රඵහ 
ශදන්ශන්ද; 

 (vii) එශේ න්දි ශන්ශන් න), එභ න්දිඹ 
තක්ශේරු යන ඳදනභ ශර්ද; 

 ඹන්න එතභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?         

(ආ) ශනොඑශේ න),  ඒ භන්ද? 

 

தடுஞ்சரகனகள், துகநதொகங்கள் ற்தம் கப்தற்தகந 
அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ) (i) க அதறறதத்ற அறகர சகதறன் தோனம் 

கங்கள் ற்தம் தடுஞ்சரகனகள் 

அதறறதத்றறன் கலழ் தகரதம்தை -ட்டக்கபப்தை 

வீற அதறறதத்ற தசய்ப்தடுகறன்நர 

ன்தகத்ம்; 

 (ii) ஆதணறன், அதறறதத்ற தசய்ப்தடும் மற்தடி 

வீறறன் றஸ்லம்  (லபதொம் அகனதொம்) 

வ்பதன்தகத்ம்; 

 (iii) மற்தடி வீறக அதறறதத்ற தசய்த்ம்மதரது 

மசகடகறன்ந தசரத்துக்கள் உரற 

தொகநகக்கு அகரக சுவீகரறக்கப் 

தட்டுள்பர ன்தகத்ம்; 

 (iv) இவ்ரத தசரத்துக்ககப சுவீகரறப்தற்கரண 

அறகரத்கக் தகரண்டுள்ப றதணம் 

ரதன்தகத்ம்; 

 (v) மற்தடி சுவீகரறப்கத மற்தகரள்தௗம் ததரதப்தை 

எப்தகடக்கப்தட்டுள்ப அறகரரற  ரதன் 

தகத்ம்; 

 (vi )  சுவீகரறக்கப்தடும் தசரத்துக்கதௗக்கரக ட்டஈட் 

டுத் தரககதரன்த ங்கப்தடுர 

ன்தகத்ம்; 

 (vii) அவ்ரத ட்டஈடு தசதத்ப்தடுரறன், 

மற்தடி ட்டஈட்கட றப்தறடுகறன்ந 

அடிப்தகட ரதன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the Colombo-Batticaloa road will 

be developed under the town and highway 

development programme of the Urban 

Development Authority; 

 (ii) if so, the extent (length and width) of the 

road that will be developed; 

 (iii) whether the property that will be damaged 

in the development process of the aforesaid 

road will be acquired following a proper 

procedure; 
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

 (iv)  the name of the authority that has power to 

acquire property; 

 (v) as to who is in-charge of acquisition; 

 (vi) whether compensation will be paid for the 

property that will be acquired; and 

 (viii)  if a compensation is paid, the basis on 

which that compensation is assessed? 

(b) If not, why? 

 
ගරු නිර්ම පක තළල මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன) 

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතය 

ශදනහ. 

(අ) (i) ඔේ. 

  ශොශම-භඩරපු භහර්ඹ ශර වන් ය 
ඇත්ශත් ශොශම සිට ශේයහශදණියේඹටත්, 
ශේයහශදණියේඹ සිට ඵදුේර වයවහ ශචන්රහඩි 
දක්හ දිශන භහර්ඹයි. ශභභ භහර්ශේ ඵදුේර 
සිට ශචන්රහඩි දක්හ න ිරශරෝමීටර් 150 දුය 
ප්රභහණඹ පුනරුත්ථහඳනඹ ිරරීභට නිඹමිත ඇත. 
එඹට අදහශ විසතය ඳවත වන් ශේ. 

 (ii) ඵදුේර සිට ශචන්රහඩි දක්හ ිරශරෝමීටර් 150 
දුය ප්රභහණඹට අදහශ; 

  දි - ිරශරෝමීටර් 150යි    

  ශඹෝජිත ඳශර - මීටර් 12යි  

 (iii) ඔේ. 

 (iv) ඉඩ) අභහතයහංලඹ ව අදහශ ප්රහශද්ධයඹ ශේ)   

 (v) තක්ශේරු ශදඳහර්තශ)න්ත ව අදහශ ප්රහශද්ධයඹ 
ශේ)  

 (vi) ඔේ  

 (vii) දළනට ඳතින ශශශ ශඳොශ ටිනහභ අනු  

(ආ) ඳළන ශනොනඟී. 

 

ගරු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භශේ ඳශමුළනි අතරු 

ප්රලසනඹ ශභඹයි. ශොශම සිට ඵදුේර දක්හ ශොට අයිති 
ශන්ශන් ශභභ භහර්ඹටභ ශනොශයිද? 

 

ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ශොශම-භඩරපු භහර්ඹ ශර වන් යන්ශන් ශොශම 
සිට ශේයහශදණියේඹ දක්හත්, ශේයහශදණියේශේ සිට ඵදුේර දක්හත් 
භහර්ඹ. 

 

ගරු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
එතශොට ශොශම සිට ඇවළලිඹශොඩ, යත්නපුය, 

ඳළේභඩුේර, වත්ත භහර්ඹ කුභන භහර්ඹ වළටිඹටද 

රන්ශන්? 

ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ඒත් ශ) භහර්ඹභයි. ශොටස ශදක් වුණහට එභ භහර්ඹක් 

විධිඹට තභයි ළට් යරහ තිශඵන්ශන්. 

 

ගරු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒ ිරඹන්ශන් ශොශම-භඩරපු භහර්ඹභ ශනොශයි ද රු 

ඇභතිතභනි? 

 

ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ඔඵතමිඹ වන් යන භහර්ඹ තභයි. ශ) භහර්ඹ ශොටස 

ශදිරන් වළඳින්වහට ළට් ඳත්රශේ වන් යරහ තිශඵන්ශන් 

එභ භහර්ඹක් විධිඹට. 

 

ගරු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඇවළලිඹශොඩ, යත්නපුය, ඳළේභඩුේර, වත්ත වයවහ ඹන 

භහර්ශේ දළනට නිලසචිත ශද්ධඳශ ඩරහ ඉත් යරහ තිශඵන 

නය )ඵන්ධශඹන් භභ අවන්ශන්. ශ) ශන ශොට එභ 

නයර ශොඩනළිනලි ඩහ ඉත් යරහ තිශඵනහ. 

 
ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ඔඵතමිඹ මුේ ප්රලසනශඹන් අවරහ තිශඵන භහර්ඹ ව දළන් 

ිරඹන භහර්ඹ, භහර් ශදක් රු භන්ත්රීතමිඹනි. ඔඵතමිඹ මුේ 

ප්රලසනශඹන් අවපු භහර්ඹ ළන අවන්න, භභ ඒට උත්තය 

ශදන්න). ඔඵතමිඹ මුේ ප්රලසනශඹන් අවරහ තිශඵන්ශන් ශනභ 

එක්. "නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ භිනන් නය වහ භවහභහර් 

ංර්ධනඹ ිරරීභ ඹටශත් ශොශම-භඩරපු භහර්ඹ 

ංර්ධනඹ යනු රඵන්ශන්ද?" ිරඹරහ අවරහ තිශඵන්ශන්. 

පිළිතය "ඔේ". 

 
ගරු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔඹ ිරඹන ශොශම-භඩරපු භහර්ඹටභ ශනොශයිද 

ඇවළලිඹශොඩ, යත්නපුය, ඳළේභඩුේර, වත්ත වයවහ ඹන 

භහර්ඹ අඹත් ශන්ශන්? 

 
ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ඒ ශොට අඹත් ශන්ශන් නළවළ. රු භන්ත්රීතමිඹ, ඔඵතමිඹ 

අවන ප්රලසනඹ භභ දන්නහ. නහරි ංර්ධන අධිහරිඹත් භඟ 

නය නිර්භහණඹ ිරරීශ) ළඩටවනක් තිශඵනහ. ඒ ප්රලසනඹ 

ඔඵතමිඹ ශනභ ඇහුශොත් භභ ඒට පිළිතරු ශදන්න). 

 
ගරු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භශේ ශදළනි අතරු 

ප්රලසනඹ. 
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රු ඇභතිතභනි, ඔඵතභහ ිරඹන්ශන් ඇවළලිඹශොඩ, 
යත්නපුය, ඳළේභඩුේර, වත්ත වයවහ ඹන භහර්ඹ ංර්ධනඹ 
යන්ශන් නහරි ංර්ධන අධිහරිශඹන් ිරඹරහ ශන්. ඔඹ 
ිරඹන භහර්ඹ පුළුේ ිරරීශ)දී ශද්ධශඳොශ ඩහ ඉත් ිරරීභ නිහ 
ශොඩක් අඹශේ ශද්ධඳශ ෆශවන ප්රභහණඹක් නළති ශරහ 
තිශඵනහ. ඔඵතභන්රහ ඒ ශද්ධශඳොශ )ඵන්ධශඹන් න්දි 
ශවීභක්  යනහද?  

 
ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ඔඵතමිඹ භට ඒ අදහශ ප්රශද්ධලඹ ිරේශොත් ඹ) ිරසි 
අහධහයණඹක් ශරහ තිශඵන අඹ ඉන්නහ න) ඒ ළන ශොඹහ 
ඵරහ අලය ටයුත යන්න පුළුන්. ඔඵතමිඹ වන් යන්ශන් 
ඇවළලිඹශොඩ නයඹද නළත්න) වත්ත නයඹද? 

 
ගරු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
දිටභ. ඇවළලිඹශොඩ, යත්නපුය, වත්ත නයර. රු 

ඇභතිතභනි, ශ) න විට අඳට ඔේපු යන්න පුළුන් ශතොයතරු 
තිශඵනහ. භවය අඹශේ ශශශ යහඳහය )පර්ණශඹන්භ නළති 
ශරහ තිශඵනහ. වත්ත නයශේ ඉන්නහ යහඳහයඹක් ය 
ශන ගිඹ ශවෝදයඹන් ශදශදශනක්. ඒ ශදශදනහට අද ඉන්න 
හිටින්නත් තළනක්  නළති ප්රහශද්ධයඹ ශේ) හර්ඹහරශඹන් 
ශන ගිහින් ළඩිහිටි නිහඹ නත්රහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ 
ත ඉන්නහ තභන් ඳදිංචි  නි උට තිඹරහ ශඩ් වදපු අඹ. 
දළන් ඒ වළභ ශශනකුටභ ශරොකු අහධහයණඹක් ශරහ 
තිශඵනහ. ශභොද, අඩු තයමින් න්දි මුදරක් ශනහද, න්දි 
මුදර තක්ශේරු යන්ශන් ශොශවොභද ිරඹන එ ළනත් ිරසිභ 
ඳළවළදිලි නිභනඹට ඇවිේරහ නළති නිහ.  

 
ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, රු භන්ත්රීතමිඹ අහ 

තිශඵන ප්රලසනඹටයි භභ පිළිතරු දුන්ශන්. එතමිඹ වන් යන 

හයණඹ  භභ ශොඹරහ ඵරරහ උඳශද්ධල හය බහශේදී ශවෝ 

එතමිඹට ඒ පිළිඵ පිළිතයක් ශදන්න). 

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තන්න අතරු ප්රලසනඹ. 

 

ගරු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
රු ඇභතිතභනි, දළන් භහර් ංර්ධනඹ ය ශන ඹනහ. 

ශොශම - භඩරපු භහර්ඹ ප්රධහන ඳහයක් වළටිඹටයි අඳ දළනුත් 
යරහ තිශඵන්ශන්. භහර් ංර්ධන අධිහරිශඹන් ඇහුහභ 
ිරඹන්ශන්, ශොශම - භඩරපු  භවහ භහර්ඹ ිරඹරහයි. භශේ 
ප්රලසනඹ ශඹොමු වී තිශඵන්ශන් ශේයහශදණියේඹ ඳළත්තට ශනොශයි. 
ඇවළලිඹශොඩ, යත්නපුය, ඳළේභඩුේර, වත්ත වහ ඇඹිලිපිටිඹ 
ඇතළු යත්නපුය දිසත්රික්ඹ වයවහ ඹන ඳහය ළනයි භශේ ප්රලසනඹ.  
ශභොනයහර, සිඹමරහ්ඩඩු ඹන සිඹලු ප්රශද්ධල දක්හ භශේ ශ) 
ප්රලසනඹ අදහශයි.  

රු ඇභතිතභනි, තන්ළනි අතරු ප්රලසනඹ විධිඹට භභ 
අවන්ශන්, ශද්ධශඳොශ වහනි වුණු ඒ උදවිඹට අඩුභ තයමින් න්දි 
මුදරක් ශදන්න ඔඵතභන්රහ ටයුත යනහද, එශවභ නළත්න) 
න්දි මුදරක් ශනුශන් ඉඩ) ෆේරක්ත් රඵහ ශදන්න  ටයුත 
යනහද? ශ) ළන ීනයණඹක් තිශඵන්න ඕනෆ ශන්.  

ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

භහර්ඹ පුළුේ ිරරීභ වහ ඉඩ) අලය ශනහ න), ඒහ 

අත් ඳත් ය ළනීශ) ටයුත සිදු යන විට අදහශ න්දි මුදර 

ශවීභ වහ ටයුත යනහ. 

 

2014 දෆය  කිරුෂ  වංලර්ධන ලෆඩව ශන : ලයඹ 

විහලවිදයළය  බළ දුන් ඳශසුකපත  
2014 'மசத்துக்கு குடம்' அதறறதத்ற 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் : ம்த தல்ககனக்ககம் ததற்ந 

சறகள்  
DEYATA KIRULA DEVELOPMENT PROGRAMME 2014: 

FACILITIES TO WAYAMBA UNIVERSITY  
      

   4441/’13 

9.  ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

විදුලි ංශද්ධල ව ශතොයතරු තහක්ණ  අභහතයතභහශන් ඇස 

ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) දළඹට ිරරුශ 2014 ංර්ධන ළඩ ටවන ඹටශත් 
ශ්රී රංහ ඹම විලසවිදයහරඹට රඵහ දුන් ඳවසු) 
ශර්ද;  

 (ii) එකී ඳවසු) රඵහ දීභ ශනුශන් ළඹ ශ 
ප්රතිඳහදනර ටිනහභ ශොඳභණද;  

 (iii) එභ ප්රතිඳහදන ඹටශත් සිදු ශ නවීයණ ටයුත 
ව ඳවසු) රඵහදීශ) ටයුත 2014 දළඹට ිරරුශ 
ප්රදර්ලනඹ ආය)බ ිරරීභට ශඳය අන් යනු 
රළබුශේද; 

ඹන්න එතභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?     

(ආ) ශනො එශේ න),  ඒ භන්ද? 

 

தரகனத்தரடர்தைகள், கல் தரறல்தட்தறல் 

அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ) (i )  `ட்ட கறதப' 2014 அதறறதத்ற 

றகழ்ச்சறத்றட்டத்றன்கலழ் இனங்கக ம்த 

தல்ககனக்ககத்றற்குப் ததற்தக் தகரடுக்கப் 

தட்ட சறகள் ரக ன்தகத்ம்; 

 (ii) மற்தடி சறககபப் ததற்தக் தகரடுப்தற்கரக 

தசனறடட் றற ற்தரடுகபறன் தததற 

வ்பவு ன்தகத்ம்; 

 (iii) மற்தடி றற ற்தரடுகபறன்கலழ் மற்தகரள்பப் 

தட்ட வீணரக்கல் தறகள் ற்தம் 

சறககபப் ததற்தக் தகரடுக்கும் 

டடிக்கககள் 2014 `ட்ட கறதப' கண்கரட்சற 

ஆம்தறக்கப்தட தொன்ணர் தர்த்ற 

தசய்ப்தட்டணர ன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Telecommunication and 

Information Technology:  
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the facilities provided to Wayamba 

University of Sri Lanka under the Deyata 

Kirula Development Programme for 2014; 

 (ii) the value of the provisions  made for 

providing those facilities; 

 (iii) whether modernization and provision of 

facilities under the said provisions had been 

completed prior to the commencement of 

Deyata Kirula exhibition of 2014? 

(b) If not, why? 
 

ගරු රංජි ක සියඹළිළටිය මශතළ (විදුලි වංපද් ශළ 

පත රුරරු තළ්කණ අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு ஞ்ஜறத் சறம்தனரதறட்டி - தரகனத் 

தரடர்தைகள், கல் தரறல்தட்தறல் அகச்சர்) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Minister of 

Telecommunication and Information Technology) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතය 

ශභශේයි. 

(අ) (i) ආන 1,000ක් හිත ශ්රණහහයඹ - (යහජය 
ඉංජිශන්රු ංසථහ) 

  ක්රීඩහහයඹ - (රාජ්ය ංවර්ධන  ාා ිර්ධාා  
නීතිත ංසථහ) 

  නළශනෝ තහක්ණ විදයහහයඹ - (රාජ්ය 
ඉංජිශන්රු ංසථහ) 

  ශිය භධයසථහනඹ - (ජ් ාධිපති ලල්කම් 
හර්ඹහරශේ භඟ ශඳන්වීභ ඹටශත්                 ශ්රී 
රංහ නහවි වමුදහශේ ශ්රභ දහඹත්ශඹනි.) 

  අබයන්තය භහර් ඳද්ධධතිඹ -(භහර් ංර්ධන 
අධිහරිශේ ශභශවඹවීභ ඹටශත්) 

  ශොලිශඵෝේ ක්රීඩහංණඹ - (දිසත්රික් ශේ) 
හර්ඹහරශේ අධීක්ණඹ ඹටශත්)  

  සිඹලු ශොඩනළගිලි අලුත් ළඩිඹහ  - (දිසත්රික් 
ශේ) හර්ඹහරශේ අධීක්ණඹ ඹටශත් ශ්රී රංහ 
යුධ වමුදහශේ ශ්රභ දහඹත්ශඹනි.)  

  කුලිඹහපිටිඹ ඹම විලසවිදයහරඹ වහ කුලිඹහපිටිඹ 
හර්මි විදයහරඹ ජර ඳවසු) ංර්ධනඹ  

  (ජර )ඳහදන වහ ජරහඳහවන භ්ඩඩරඹ ඹටශත්) 

 (ii) ආන 1,000ක් හිත ශ්රණහහයඹ-රු. මි. 250.00 
(ඉදිිරරීභ යහජය ඉංජිශන්රු ංසථහ) 

  ක්රීඩහහයඹ - රු.මි. 250.00 (ඉදිකිරීා රාජ්ය 
ංර්ධන වහ නිර්භහණ නීතිත ංසථහ) 

  නළශනෝ තහක්ණ විදයහහයඹ-රු.මි. 30.00 
(ඉදිිරරීභ යහජය ඉංජිශන්රු ංසථහ) 

  ශිය භධයසථහනඹ - රු.මි.   70.00  (ඉදිකිරීා 
ශ්රී රංහ නහවි වමුදහ) 

  අබයන්තය භහර් ඳද්ධධතිඹ - රු.මි.   443.71 
(ඉදිිරරීභ භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ) 

  ශොලිශඵෝේ ක්රීඩහංණඹ - රු.මි. 2.05  
(ඉදිිරරීභ දිසත්රික් ශේ) හර්ඹහරඹ)  

  සිඹලු ශොඩනළගිලි අලුත් ළඩිඹහ -රු.මි.   14.92 
(ද්රය රඵහ දීශ) ඳදනභ භත ශ්රී රංහ යුධ වමුදහ 
විසින් අලුත්ළඩිඹහ ටයුත යන රදී.) 

  කුලිඹහපිටිඹ ඹම විලසවිදයහරඹ වහ  

  කුලිඹහපිටිඹ හර්මි විදයහරඹ ජර  
  ඳවසු) ංර්ධනඹ -රු.මි.   180.00 (ජර 

 )ඳහදන වහ ජරහඳහවන භ්ඩඩරඹ )  

  එත - රු.මි. 1,240.68 

 (iii) ක්රීඩහහයශේ ඉදි ිරරීභ වළය ඉතිරි සිඹලුභ ඉදි ිරරී) 
අන් ය ඇත.  

  ක්රීඩහහයශේ ඉදි ිරරී) ටයුත රුපිඹේ මිලිඹන 
250 මුදරක් ළඹ ය සිඹඹට 95ක් නිභ ය ඇත. 
ඉතිරිඹ 2014 ජනි භ 25 න දින න විට 
)පර්ණශඹන් අන් ිරරීභට 
උඳකුරඳතිතභහශේ අධීක්ණඹ ඹටශත් අදහශ ඉදි 
ිරරී) ආඹතනඹ ව යහජය ංර්ධන වහ නිර්භහණ 
නීතිත ංසථහ විසින් ළරසු) ය ඇත. 

(ආ) අදහශ ශනොශේ.     

       
ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, යංජිත් සිඹමරහපිටිඹ 

ඇභතිතභහශන් මීට ති ශදට විතය ලිනුත් "දළඹට ිරරුශ" 

ංර්ධන ළඩටවන ඹටශත් භභ ප්රලසනඹක් ඇහුහ, කුලිඹහපිටිඹ 

භධය භවහ විදයහරඹ )ඵන්ධ. එතළනදී එතභහ භට ිරේහ, එහි 

අඩු ඳහඩු )පර්ණ ය ඉයයි ිරඹරහ;  ඳසු ගිඹ භහශේ නළනි 

දහ එතභහත් එක් ප්රති භහශරෝචනඹට එන්න ිරඹරහ. භභ න 

ළනි දහ එහි ගිඹහ. නමුත් ඔඵතභහ ඳළමිණියේශේ නළවළ, රු 

ඇභතිතභනි. ඒ නිහ ඔඵතභහ ශ) ිරඹන ශද්ධේ භට විලසහ 

යන්න ඵළවළ. ශභොද, කුලිඹහපිටිඹ භධය භවහ විදයහරශේ 

ශ්රණහහයශේ තභ අඩු ඳහඩු තිශඵනහ. සිවිලිභ වරහ නළවළ. 

බිත්තිර තිශඵන්ශන් ේරයිවුඩ් ෂීට්. ඒහ paint යරහ වරහ 

තභයි වදරහ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ ඔඵතභහ ශ) ිරඹන ඒහ භභ 

ශොශවොභද විලසහ යන්ශන්? භශේ ඳශමුන අතරු ප්රලසනඹ 

එඹයි.    

 

ගරු රංජි ක සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஞ்ஜறத்  சறம்தனரப்தறட்டி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ශභඹ අදහශ හයණහකුත් 

ශනොශයි. නමුත් භභ පිළිතරු ශදන්න). ශ) ිරඹන දශේ භට 

ඳහර්ලිශ)න්තශේ ථහක් යන්න ශඹදී තිබුණහ. ඒ නිහ භට එහි 

ඹන්න ඵළරි වුණහ. නමුත් භශේ අභහතයහංලශේ ශේ)යඹහ ඒ 

හච්ඡහ යරහ ප්රති භහශරෝචනඹ ඳත්රහ ආහ. රු 

භන්ත්රීතභනි, ඔඵතභහ එතළනට ගිඹහ න) ඔඵතභහට එහි විසතය 

දළනන්න අලය ඵරධහරින් සිඹලු ශදනහ එතළන සිටිඹහ.  

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශදන අතරු ප්රලසනඹ.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ඇභතිතභනි, ඔඵතභහ ිරඹපු ශරහටයි භහ එහි ගිශේ. 

නමුත් එදහ ඒ ශරහශේ එඹ තිබුශ්ඩ නළවළ. භශේ ශදන අතරු 

ප්රලසනඹ ශභ ශේයි. රු ඇභතිතභනි, ඔඵතභහ ිරඹනහ එහි 

731 732 

[රු නලින් ඵ්ඩඩහය ජඹභව භවතහ] 



2014 භළයි 21  

අබයන්තය භහර් ඳද්ධධතිඹ වහ රුපිඹේ මිලිඹන 443.71ක් 

විඹද) වුණහ ිරඹරහ. භට දළනන්න පුළුන්ද ඒ භහර්ර දුය 

ප්රභහණඹ ව ඳශර?  

 
ගරු රංජි ක සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஞ்ஜறத்  சறம்தனரப்தறட்டி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භහ ඒ හයණහ පිළිඵ 

ශතොයතරු ශ) පිළිතයත් භඟ සදහන) යශන ආශේ නළවළ. 

වළඵළයි ඳළවළදිලි ිරඹනහ, ඒ තශ තිශඵන අබයන්තය භහර් 

සිඹේර ශ) ඹටශත් අලුත්ළඩිඹහ වුණහ ිරඹහ. දශ ලශඹන් 

ිරශරෝමීටර් අටට ළඩි ප්රභහණඹක් ඳළති හනු හිත අං 

)පර්ණ අලුත්ළඩිඹහ වුණහ.  

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker)  

තන්න අතරු ප්රලසනඹ. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

එහි ිරශරෝමීටර් අටක් නළවළ, රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතභනි. ිරශරෝමීටර් ශදක්, ශදවභහයක් තභයි 

තිශඵන්ශන්. රු ඇභතිතභනි, ඔඵතභහ මීට ශඳයදීත් ිරේහ, 

කුලිඹහපිටිඹ භධයභවහ විදයහරශේ ශ්රණහහයඹ නහවි වමුදහට 

ඵඩු දීරහ වළදුහ ිරඹරහ. නමුත් ඒ ඳළත්ශත් සිටින 

ශොන්ත්රහත්රුන්ට තභයි ඔඵතභන්රහ ශභඹ දීරහ තිබුශ්ඩ. ඒ 

නිහ ශ) රු බහශේදී ඔඵතභහ ශදන පිළිතරු පිළිඵ අඳට 

ෆහීභට ඳත් න්න ඵළවළ; විලසහනීඹත්ඹක් නළවළ.  

 
ගරු රංජි ක සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஞ்ஜறத்  சறம்தனரப்தறட்டி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භහ ශ) පිළිතරු රඵහ 

ශදන්ශන් ඉතහ කීශභනුයි. යජඹ ගිවිසු)ත ශරහ තිශඵන 

ආඹතන පිළිඵයි භභ වන් යන්ශන්.  

 

ලෆේල-ශිමරලළන-බුදුනළිළටිය   මළර්ගය : 

ිළිතවකර කිරීම 
தல்ன- யறனரண - தைதுணரப்தறட்டி தரக : 

றதத்மகன 
WELLAWA-HADIRAWALANA-BUDUNAPITIYA ROAD: 

REPAIRS 

2616/’12 

10. ගරු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භවහභහර්, යහඹ වහ නහවි අභහතයතභහශන් ඇස               

ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) කුරුණෆර ප්රහශද්ධයඹ ශේ) ඵර ප්රශද්ධලශේ, 
ළේර, වදියරහන වයවහ බුදුනහපිටිඹ දක්හ 
දිශන භහර්ඹ දළඩි ශර අඵරන් වී ඇති ඵත්;  

 (ii) එභ ශවේතශන් ප්ර ශද්ධලහසීන් විලහර පිරික් 
අඳවසුතහට ඳත් වී ඇති ඵත්; 

එතභහ දන්ශනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත වන් භහර්ඹ පිළිය ිරරීභට පිඹය 
න්නහ දිනඹ ශර්ද; 

 (ii) ඒ වහ ළඹ න මුළු මුදර ශොඳභණද; 

 (iii) එභ භහර්ඹ පිළිය ිරරීශ) යහඳිතිඹ 
ක්රිඹහත්භ ිරරීභට අලය ප්රතිඳහදන නිදවස 
ිරරීභට ටයුත යන දිනඹ ශර්ද;  

 (iv) ශභභ භහර්ඹ පිළිය ිරරීභ අන් ය ජනතහ 
අතට ඳත් යන දිනඹ ශර්ද; 

 ඹන්න එතභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ න),  ඒ භන්ද?  

 

தடுஞ்சரகனகள், துகநதொகங்கள் ற்தம் கப்தற்தகந 

அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ) (i) குதரகல் தறமச தசனரபர் ஆதௗககப் 

தறமசத்றல் தல்ன, யறனரண ஊடரக 

தைதுணரப்தறட்டி க தசல்கறன்ந தரக 

தததபவு சறககடந்துள்பதன்தகத்ம்; 

 (ii) இன் கரரக தததபறனரண 

தறமசரசறகள் சறத்றற்கு 

உள்பரகறத்ள்பரர்கள் ன்தகத்ம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i )  மற்தடி தரககத் றதத்துற்கு 

டடிக்கக டுக்கப்தடும் றகற 

ரதன்தகத்ம்; 

 (ii) இற்கரகச் தசனரகும் தரத்ப் தத்தரகக 

வ்பதன்தகத்ம்; 

 (iii) மற்தடி தரககத் றதத்துற்கரண 

கதத்றட்டத்க கடதொகநப்தடுத்துற்குத் 

மகரண றற ற்தரடுககப றடுறப்தற்கு 

டடிக்கக டுக்கப்தடும் றகற 

ரதன்தகத்ம், 

 (iv) இப்தரகறன் றதத்த்கப் தர்த்ற தசய்து 

க்கதௗக்கு எப்தகடக்கும் றகற 

ரதன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the road which leads to Budunapitiya via 

Wellawa and Hadirawalana in the 

Kurunegala Divisional Secretary's Division  

is badly damaged; and 

 (ii) a large number of residents of the area have 

been greatly inconvenienced due to the bad 

condition of the aforesaid road? 

(b) Will he inform this House of - 

 (i) the date on which action will be taken to 

repair the aforesaid road; 

 (ii) the total amount of money that will be spent 

on the aforesaid repair; 
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

 (iii) the date on which the provisions required 

for implementation of the project to repair 

the aforesaid road will be released; and 

 (iv) the date on which the aforesaid road will be 

made available for the use of people after 

being repaired? 

(c) If not, why? 
 

ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතය 

ශභශේයි. 

(අ)  (i)  ශභභ භහර්ඹ භහර් ංර්ධන අධිහරිඹට අඹත් 
ශනොන භහර්ඹිර.  

  (ළේර, වදියරහන වයවහ බුදුනහපිටිඹ දක්හ 
දිශන භහර්ඹ ිරශරෝමීටර් 2ක් දිළති ේ අතයහ 
තහය දළම, කුරුණෆර ප්රහශද්ධයඹ බහ ත 
භහර්ඹිර. භහර්ඹ පිළිය ිරරීභ කුරුණෆර 
ප්රහශද්ධයඹ බහ විසින් සිදු ශ යුතඹ.) 

 (ii)  අදහශ ශනොශේ. 

(ආ)  (i)  අදහශ ශනොශේ. 

 (ii)  අදහශ ශනොශේ. 

 (iii)  අදහශ ශනොශේ. 

 (iv)  අදහශ ශනොශේ. 

(ඇ)  ඳළන ශනොනඟී.  

 

ගරු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භශේ ඳශමුළනි අතරු 

ප්රලසනඹ ශභශේයි. රු ඇභතිතභනි, දළන් ඔඵතභහ හිතනහ ඇති, 
කුරුණෆර භහර් ශදක් ළන භහ ප්රලසන අවන්ශන් ශභොද 
ිරඹරහ. ඳසු ගිඹ ඹම ඳශහත් බහ භළතියණශේදී මුේ ේ තිඹරහ, 
අණ ශඵය වරහ ශ) භහර් ංර්ධනඹ යනහ ිරඹරහ 
ළණශළි ඳළළත්වහ; භවහ උත් ඳළළත්වහ.  

ඇත්ත ථහ ශභඹයි. ඔඵතභහශේ ඒ උත්තයඹත් භඟ  

ඇසතශ)න්ත වදරහ තිශඵනහ;  මුදේ ශන් යරහ නළවළ; ළඩඹ 

ශරිරහ නළවළ. භහ ඔඵතභහශන් අවනහ, භළතියණ හරශේදී 

යශට් ජනතහට ශභශවභ ශඵොරුක් ශශේ ඇයි ිරඹහ.   

 

ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, එතභහ වදහ ත්ත 
උත්තයඹක් තභයි ශ) ිරඹන්ශන්. භභ ිරේශේ, ශ) ඳහය 
ිරශරෝමීටය 2 දුය ප්රභහණඹක් තහය දභහ ළඩි දියුණු ශ ඳහයක් 
ිරඹරහයි.  ශ) ඳහය පිළිය ිරරීභ වහ ශ) න විට ජඹයත්න 
ශවේයත් ඇභතිතභහශේ 'භඟ නළගුභ' ළඩටවන ඹටශත් ප්රහශද්ධයඹ 
බහට මුදේ ප්රතිඳහදන රළබිරහ  තිශඵනහ. ඒ ඹටශත් ශ) න විට 
අදහශ මලි පිඹය අයශන තිශඵනහ.   

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශදන අතරු ප්රලසනඹ. 

ගරු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ඇභතිතභනි,  භභ ඔඵතභහට ශ) රුණු ඉදිරිඳත් 

යන්ශන්  කීශභනුයි.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි,  භශේ  ශදන අතරු 
ප්රලසනඹ ශභඹයි. කුරුණෆර දිසත්රික්ඹ නිශඹෝජනඹ යන  
භන්ත්රීයශඹකුත් භහ ශඟ සිටිනහ.  ඇත්ත ථහ ශභඹයි.  ය 
15ක් ශ) භහර්ඹ ප්රතිංසයණඹ ය නළත.  භභ ඔඵතභහශන්  
අවන්න ළභළතියි,  [ඵහධහ ිරරීභක්]  භශේ ප්රලසනඹ අවරහ ඉය 
නළවළ.  ඹම ඳශහත් බහ භළතියණශේදී ළණශළි ඳත්රහ, 
අණශඵය වරහ, මුේේ තිඹරහ ශ) භහර් ංර්ධනඹ යනහඹ 
ිරේහ. භළතියණ හරශේදී ඒ ශශේ ශඵොරුක් ශන්ද? 

 

ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, එතභහශේ ) ඳළත්ශත් 
කුරුණෆර දිසත්රික්ඹ නිශඹෝජනඹ යන රු ඳහර්ලිශ)න්ත 
භන්ත්රීයශඹක් හඩිශන සිටිනහඹ ිරඹන එ භහත් 
පිළින්නහ. ඳහර්ලිශ)න්තශේ ප්රලසනඹට පිළිතරු ශදන විට ඒ 
අදහශ ප්රහශද්ධයඹ බහශන් විභසී) ය තභයි භභත් උත්තය 
ශදන්ශන්. ඳසු ගිඹ ඳශහත් බහ භළතියණශේදී ිරසිදු උත්ඹක් 
ඳත්රහ නළවළ.  රු භන්ත්රීතභනි,  වළඵළයි, ඔඵතභහශේ ) 
ඳළත්ශත් හඩිශන සිටින භන්ත්රීතභහටත් ඳහර්ලිශ)න්ත 
භන්ත්රීයඹක් වළටිඹට රුපිඹේ රක් 50 මුදරක් රළශඵනහ. 
ඒශන් රුපිඹේ 5ක් දළ)භහ න) ඉයයි ශන්.  [ඵහධහ ිරරීභක්]  

 

ගරු මන්ත්රීලරපය්ක 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ඒ ඳහය ශොශවොභත් වදන්න ඵළවළ, - [ඵහධහ ිරරීභක්]   
 

ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

ඔඵතභහටත් මුදේ දභන්න පුළුන් ශන්. ඳහර්ලිශ)න්ත 

භන්ත්රීයශඹකු වළටිඹට ඔඵතභහටත් රුපිඹේ රක් 50 

විභධයත මුදරක් රළශඵනහ.  
 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තන්න අතරු ප්රලසනඹ.  
 

ගරු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ඇභතිතභනි, ඔඵතභහටභ ඳළවළදිලි ශනහ ඇති  ශ) 

භහර්ඹ වදනහඹ ිරඹරහ ශේදිහශේදී ිරේහට අදටත් එඹ 
පිළිය ශරහ නළති ඵ. ඔඵතභන්රහශේ ශ) ංර්ධන 
ප්රතිඳත්තිඹ, රු ඳහඨලී ච)පි යණ ඇභතිතභහ ිරේහ හශේ 
'එදහ ශේර ටුර්ස' ප්රතිඳත්තිඹක් ශන්ද?   

 

ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
නළවළ. ඔඵතභහශේ නිර්ණහඹ අනු අඳ ටයුත යන්ශන් 

නළවළ. ඒ නිර්ණහඹ ඔඵතභන්රහ වදහ න්න ඒහ. ශ) ඳහය ස 
ිරරීභ ඇතළු කුරුණෆර දිසත්රික්ඹ පුයහභ භහර් ස ිරරීභ 
ව ංර්ධනඹ ිරරීභ වහ මුදේ ප්රතිඳහදන ශන් ය 
තිශඵනහ. ඔඵතභහ ිරේත් නළතත් ජඹයත්න ශවේයත් 
ඇභතිතභහශේ ඉේලීභ අනු ඒ ඳහය ස යනහ.   
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11. ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ිෂිර්භ අභහතයතභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (1): 
   

(අ) සීභහහිත රංහ ශඳොශවොය භහභට අදහශ,  

 (i) 2012 ර්ශේ සිට අද දක්හ රළබූ රහබඹ ශවෝ 
අරහබඹ ශොඳභණද;  

 (ii) 2015 - 2016 ර් වහ අ ශේක්ෂිත රහබඹ ශවෝ 
අරහබඹ ශොඳභණද;  

 (iii) අද න විට තිශඵන ප්රහේධන ප්රභහණඹ ව ංචිත 
ප්රභහණඹ ශොඳභණද; 

 (iv) එභ ආඹතනශේ ශේඹ යන පුද්ධරයින් ංයහ 
ශොඳභණද;  

 (v) එහි ශේ අතිරික්තඹක් ශවෝ ශේ හිඟඹක් 
තිශ.ද; 

 (vi) එභ ආඹතනඹ ශේශඹකුට දයන විඹදභ ව 
ශේශඹකුශන් රඵන රහබඹ ශොඳභණද;  

 (vii) ශටි හලීන ණඹ, ඵළංකු අයියහ, භධය හලීන ව 
දිගු හලීන ණඹ ඹනහදිශඹහි ශ) න විට ඳතින 
මුළු එත ශොඳභණද; 

 ඹන්න එතභහ වන් යන්ශනහිද?         

(ආ) ශනො එශේ න),  ඒ භන්ද? 

 
கத்தரறல் அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ) கதக்கப்தட்ட இனங்கக உக் கம்தணற 

தரடர்தரக, 

 (i) 2012ஆம் ஆண்டு தொல் இற்கநகக்குரண 

இனரதம் அல்னது ட்டத்கத்ம்; 

 (ii) 2015 - 2016ஆம் ஆண்டுக் கரனப் தகுறறல் 

றர்தரர்க்கப்தடும் இனரதம் அல்னது ட்டத் 

கத்ம்; 

 (iii) இன்தள்பரநரண தோனணம் ற்தம் எதுக்கங்க 

கபத்ம்; 

 (iv) இந் றதணத்றல் தரறல் தைரறத்ம் தர்கபறன் 

ண்றக்கககத்ம்; 

 (v) இந்றதணத்றல் றகக ஊறர்ககபக் தகரண் 

டுள்பர அல்னது குகநரண ஊறர்ககபக் 

தகரண்டுள்பர ன்தகத்ம்; 

 (vi) ஏர் ஊறதக்கரண தசனறணம் ற்தம் ஊறர் 

எததக்கரண இனரதத்கத்ம்; 

 (vii) இன்தள்பரத ங்கற மனறகப் தற்தகதௗடன் 

குதங்கரன டுத் ற்தம் லண்டகரனக் 

கடன்கள் ஆகறற்நறன் தரத்த்கத்ம்  

 அர் கூதரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

asked the Minister of Agriculture:  

(a) Will he state, pertaining to the Ceylon Fertilizer 

Company Limited - 

 (i) the profit or loss for the year 2012, and to 

date; 

 (ii) the profit or loss projected for the years 

2015-2016; 

 (iii) the capital and reserves as at today; 

 (iv) the number of people working in the 

institution; 

 (v) whether it is overstaffed or understaffed; 

 (vi) the cost per employee and profit per 

employee; and 

 (vii) the total of short term debt along with bank 

overdrafts, medium and long term debts as 

at today? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ (කෘෂිකර්ම 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அமதர்ண - கத்தரறல் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 

Agriculture) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතරු 

ශදනහ. 

(අ) (i) 2012 ර්ශේ සිට 2013 දක්හ රළබූ රහබඹ 
රුපිඹේ මිලිඹන 199ිර. 

 (ii) 2015 වහ 2016 ර්ඹ වහ අශේක්ෂිත රහබඹ 
රුපිඹේ මිලිඹන 331.6ිර. 

 (iii) 2014 අශප්රේේ භ දක්හ ඇති, 

   ප්රහේධන ප්රභහණඹ රුපිඹේ මිලිඹන 502.4යි.  

   ංචිත ප්රභහණඹ මිලිඹන 3,233.60යි. 

 (iv) ශේ ංයහ වහයසීඹ විසිඅටිර. (428ිර.) 

 (v) හර්ඹ භ්ඩඩරඹ උඳරිභ භට්ටශ) ඳීන. 
(ශභනහයණ ශේහ ශදඳහර්තශ)න්ත විසින් 
අනුභත ය ඇති ඳරිදි) 

 (vi) ශේඹකුට දයන විඹදභ (ර්ඹට) රුපිඹේ 
628,068යි.  

  ශේඹකුශන් රඵන රහබඹ (ර්ඹට) 
467,042යි.  

 (vii) ඔේ. ශටි හලීන ණඹ, ඵළංකු අයියහ, භධය හලීන 
ව දිගු හලීන ණඹ ඹනහදිශඹහි ශ) න විට 
ඳතින මුළු එත රුපිඹේ මිලිඹන 15,006.70යි. 

(ආ) අදහශ ශනොශේ. 

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳශමුන අතරු ප්රලසනඹ. 
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇභතිතභනි, ඔඵතභහ ිරේහ 2012- 2013 දක්හ ර්ශේ 

රහබඹ මිලිඹන 190යි ිරඹරහ.  
 

ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

මිලිඹන 199යි. 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතභහ අන්තිභ පිළිතශයන් ිරඹනහ, භධය හලීන වහ දීර්ක 

හලීන ණඹ බිලිඹන 15,006 යි ිරඹරහ. ඉතින් රහබඹක් උඳඹන 

ආඹතනඹට ශභොද ශභතය) ණඹ න්න අලය ශන්ශන්? 
 

ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ශභඹ ශදන්ශන් ශඳොශවොය 

වනධහය ළඩටවනටයි. වළභ දහභ භවහ බහ්ඩඩහහයඹත් එක් 

ණඹ ගිවිසුභක් භතයි ශ) යන්ශන්. සිඹඹට 90 

වනහධහයඹක් අපි ශඳොශවොයරට රඵහ ශදනහ.  
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ආඹතනඹ රහබඹක් රඵනහ න)- 
 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශදළනි අතරු ප්රලසනඹ.  
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ, භභ ඳශමුළනි අතරු ප්රලසනඹට අදහශයි අවන්ශන්. 

ආඹතනඹ රහබඹක් රඵනහ න) ණඹ න්න අලය න්ශන් 

ශභොද? 
 

ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ආඹතනඹ රහබ රඵන්ශන් 

ඉතහ සුළු ප්රභහණඹක්. Business volume එ ඵළලුහභ රුපිඹේ 

මිලිඹන 199යි ිරඹන්ශන් ශඵොශවොභ සුළු ණනක්. ර්ඹක් 

ඇතශත අපි රුපිඹේ මිලිඹන 50,000 වනහධහයඹක් යජඹ රඵහ 

ශදනහ. ඒ නුශදනු )පර්ණශඹන් ශශයන්ශන් ශ) භහභ 

වයවහයි. 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භශේ ශදළනි අතරු ප්රලසනඹ 

ශභඹයි.  රු ඇභතිතභහ එශවභ ිරඹනහ න),  එශවන) CIC 

Fertilizers (Pvt.) Limited එට, A. Baur & Company Limited 

එට, CIC Agri Business (Pvt.) Limitedරට එශවන) 

යජශඹන් ෆභ අවුරුද්ධදභ ඹ) ිරසි ණඹ මුදරක් රඵහ ශදන්නට 

අලයයිද?  

ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ෆභ අවුරුද්ධදභ ඒ උදවිඹට අශඳන් මුදේ ඹහ යුත 

තිශඵනහ.  
 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එශවභ මුදේ රළශඵන්ශන් නළති ශවේතශන් අද ඒ ශො)ඳළනි 

ණනහක් ඵංශොශරොත් තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.  දළන් 

ශ) Ceylon Fertilizer Company Limited එත් ඒ තත්ත්ඹට 

ඳත් ශරහ තිශඵනහද? 

 
ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ශ) වනහධහය ශවීශ) දී 

යජඹ එක් එක් අසථහන්රදී -ඳසුගිඹ හරශේත්- එශවභ 

හිඟඹක් ඇති ශරහ තිබිරහ  සිඹලුභ මුදේ ටි ශේහ. දළන් ශ) 

නශොට සිඹලුභ මුදේ ශරහ තිශඵනහ. ඊශඟට එතළන ඉරහ 

ශ) දක්හ න මුදේ ටි විතයයි දළන් ශන්නට තිශඵන්ශන්. 

එශවභ ශයෝරක් තභයි ඹන්ශන්.  ඒ ඇත්ත.  

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිතභනි, ඔඵතභහ එශවභ ිරේහට ඒ ශඳෞද්ධලි 

ශො)ඳළනිලින් අඳට ිරඹරහ තිශඵන්ශන් අනිහර්ශඹන්භ අවුරුදු 

ඳවට ළඩි හරඹ මුදේ ශන්නට තිශඵන ඵයි. ඔඵතභහ 

දළන් ශ) ඳහර්ලිශ)න්තට ිරේහ, ආ්ඩඩුශන් වනහධහය 

ලශඹන් රුපිඹේ මිලිඹන 50,000ක් ශනහ ිරඹරහ. ශොශවේද 

එඹ අනුභත යරහ තිශඵන්ශන්. අඹ ළශඹන් ත ඳව මුදරක් 

ශන් යරහ නළවළ.  එශවභ ශන් යරහ නළත්න) ඒ රුපිඹේ 

මිලිඹන 50,000 මුදර වනහධහය ලශඹන් ඹන්ශන් 

ශොශවොභද?  

 
ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ ඹන්ශන් ඵළංකු ණඹ වයවහ.  

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉතින් ළරැදියි ශන්. වනහධහය ිරඹරහ ිරඹන්ශන් ඵළංකු ණඹ 

 ශනොශයි ශන්.  එශවභ වනහධහය ශදනහ න) ශ) අඹ ළශඹන් 

මුදේ ශන් ිරරීභයි යන්න තිශඵන්ශන්. එශවභ නළත්න) 

ඳරිපය ඇසතශ)න්තක් තළින්. ඔඵතභන්රහ ශභළනි යහජ 

ප්රහල ිරරීශභන් තභයි ශ) ශඵොරු ශන ඹන්ශන්. ඔඵතභහ 

ඇභතියඹහ ලශඹන් භට ිරඹන්න, ඒ රුපිඹේ මිලිඹන 50,000ක් 

ශොශවන්ද ඹන්ශන් ිරඹරහ. රුපිඹේ මිලිඹන 50,000ක් ිරඹරහ 

ිරඹන්ශන් එශේ ශභශේ ණනක් ශනොශයි.  

 
ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

එශේ ශභශේ ණනක් ශනොශයි තභයි.  ඒ අපි 

ආඩ)ඵයශඹන් ිරඹනහ.  
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ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉතින් එශවන) ශ) මුදේ ශොශවන්ද ඹන්ශන්? ඳසු ගිඹ අඹ 

ළශඹන් මුදේ ශන් ශශේ නළත්න) ශ) මුදේ ශොශවන්ද 

ඹන්ශන්? 
 
ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ යජඹ ඵළංකු ක්ශේත්රඹ වයවහ යශන ඹන ටයුත්තක්.  
 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශන්න ඵළවළ ශන්. ඵළංකු තළින් වනහධහය ශදන්න ඵළවළ.  
 
ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

දළන් න්න අටදීභ රඵහ දී තිශඵනහ. ඒ ශොශවේත් 

නළතශ්ඩ නළවළ.  

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතභහ අඳට අලුත් අර්ථඹක් රඵහ ශදනහ.  එශවන) මුරය 

ඳදනභක් අලය නළවළ ශන්.  
 
ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ශ) නශොට න්න අටක් ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵහ දී 

තිශඵනහ. තභ එක්ත් නළතශ්ඩ නළවළ. ඒ නළතශ්ඩ 

නළත්න) එච්චය ශන් ඕනෆ.  

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතභහ ිරේහ, රුපිඹේ මිලිඹන 50,000ක් වනහධහය 

ලශඹන් ශදනහ ිරඹරහ. ඒ වනහධහය ශදන්න ඳහර්ලිශ)න්තශේ 

අනුභත යන්න ඕනෆ. එශවභ නළති ඵළංකුිරන් රඵහ ශදන්න 

ඵළවළ.  

 
ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ ශනභ හයණඹක්.  ශොශවොභ වරි ශඳො ශවොය 

වනහධහයඹ භවජනඹහ ශත ඹනහ. ඒ තභයි 

තමුන්නහන්ශේරහට අභහරු තිශඵන්ශන්. තමුන්නහන්ශේට 

ශේදනහක් ශරහ තිශඵන්ශන් ඒ ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵහ 

දීභයි. තමුන්නහන්ශේරහශේ ආ්ඩඩුක් ආපුහභ ශ) තිශඵන 

වනහධහයඹ නත්නහද? 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වනහධහය නත්න්ශන් නළවළ. ඔඹ තිශඵන ශඵොරු 

නත්නහ.  එච්චයයි යන්ශන්.  

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තන්ළනි අතරු ප්රලසනඹ අවන්න.  
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතභනි, භ ශේ තන්ළනි අතරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.  

ෆභ ශොවිශඹකුටභ රුපිඹේ 350ට ශඳොශවොය රඵහ ශදනහ ිරඹරහ 

තිශඵනහ. ශත්, යඵර්, ශඳොේ හ යන අඹටත්  ශ) ශඳොශවොය 

වනහධහයඹ රඵහ ශදනහ ිරඹරහ ිරේහ. රුපිඹේ මිලිඹන 

50,000 වනහධහයඹක් රඵහ ශදන්න එඹ ඳහර්ලිශ)න්තශේ  

අනුභත ශශේ ශොශවොභද ිරඹරහ ඇභතිතභහ ශඳන්හ දුන්ශන් 

නළවළ.  එඹ තභත් ශදනහද, නළද්ධද?  

 

ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

තමුන්නහන්ශේරහශේ ආ්ඩඩුක් ආශොත් රුපිඹේ 350ට 

දිටභ ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵහ ශදනහද? රුපිඹේ 350ට 

ශඳොශවොය රඵහ ශදනහද ිරඹරහ භට ිරඹන්න. 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රුපිඹේ 350ට  ශනොශයි  ශදන්ශන්. අලයතහක් තිශ. න) 

ඊටත් ඩහ අඩු යනහ,  farm gate price  එ ළඩි යනහ. 
 

ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ශොච්චය ණනක් අඩු යනහද?  
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි   වනහධහය  දීරහ ශඵොරු යන්ශන් නළවළ. ශොවීන් අනහථ 

යන්ශන් නළවළ. 

 

ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

තමුන්නහන්ශේරහශේ ආ්ඩඩුක් ඵරඹට ඳත් වුශණොත් 

ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශොච්චය ණනක් ශදනහද?  

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අශේ ආ්ඩඩුක් ඵරඹට ඳත් වුශණොත්  යන්ශන් ශොශවොභද 

ිරඹහ අපි ශඳන්න්න).   
 

ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ශඳොශවොය කීඹටද ශදන්ශන්?  
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2002 දී අපි ශොවිඹහට  ශවො මිරක් රඵහ දුන්නහ.  
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අතය ප්රහල යන්න එඳහ. ඔඵතභන්රහ ඊර්යහ යනහ.  
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වනහධහය රඵහ ශදන්න ඕනෆ නළවළ. ඉශ.ටභ රහඵඹකුත් 

රළබුණහ.  
 

ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අශේ යජඹ තිශඵන තහක් ේ අපි ශ) වනහධහයඹ ශදනහ. 

තමුන්නහන්ශේරහශේ යජඹක් ඵරඹට ඳත් වුශණොත් ශභොද 

යන්ශන්? ශ) ශඳොශවොය වනහධහයඹ ඳනහද? ඒට 

උත්තයඹක් ශදන්න.  
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි අඹ යනහ.  මරය ඳනශත් 148 ඹටශත්  මරය ඵරඹ 

තිශඵන්ශන් ඳහර්ලිශ)න්තටයි.  රු ඇභතිතභනි, ඔඵතභහ යහජ  

ප්රහලඹක් ශහ, රුපිඹේ මිලිඹන 50,000 වනහධහය ශදනහඹ 

ිරඹහ. ඒ  යන්ශන් ශොශවොභද  ිරඹහ අඳට ිරඹන්න.  
 

ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ අශේ දක්තහ.  ඒ අශේ වළටි. ශොශවොභ වරි ශදනහ. 

 
කළබනික පඳ පශ ර නිහඳළදනය : අනුරළධපුර 

ිමවහත්රි්කකය 
மசணப் தசகப உற்தத்ற : அதரதை ரட்டம் 
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12.    ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ    
        (ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

      (The Hon. P. Harrison) 
  ිෂිර්භ අභහතයතභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (1):   

  (අ)     (i) අනුයහධපුය දිසත්රික්ශේ භවහ ඳරිභහණශඹන් 
හඵනි ශඳොශවොය නිසඳහදනඹ යන ශොවීන් 
ංයහ ශොඳභණද; 

 (ii) ඔවුන්ශේ න),  ලිපිනඹන් වහ දුයථන අං 
ශර්ද; 

 (iii) 2012 භව න්නශේදී අනුයහධපුය දිසත්රික්ශේ 
හඵනි ශඳොශවොය ඳභණක් බහවිතහ යමින් හ 
යන රද බි) ප්රභහණඹ  ව එශේ හ ටයුත 
යන ශොවීන්ශේ න), එක් එක් ශොවිජන ශේහ 
භධයසථහනඹ අනු, ශන් ශන් ලශඹන් 
ශර්ද; 

 (iv) හඵනි ශඳොශවොය ශඹොදහ නිඳදන රද වී 
ර්ර ප්රමිතිඹ ඳරීක්හ ිරරීභ සිදුයන්ශන්ද;  

 (v) එශේ න), එභ සථහන ශර්ද; 

 (vi) හඵනි ශඳොශවොය ශඹොදහ නිඳදන වී ර් මිරදී 
න්නහ සථහන තිශ.ද; 

 (vii) එශේ න), එභ සථහනර න) ව ලිපිනඹන් 
ශර්ද; 

 ඹන්න එතභහ වන් යන්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශේ න) ඒ භන්ද? 

 

கத்தரறல் அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ) (i) அதரதை ரட்டத்றல் தரரறபறல் மசணப் 

தசகபக உற்தத்ற தசய்த்ம் றசரறகபறன் 

ண்றக்கக வ்பதன்தகத்ம்; 

 (ii) இர்கபறன் ததர்கள், தொகரறகள், 

தரகனமதசற இனக்கங்கள் ரக 

ன்தகத்ம்; 

 (iii) 2012 தததம்மதரகத்றல் அதரதைம் ரட் 

டத்றல், மசணப் தசகபக ரத்றம் 

தன்தடுத்ற தறரறடப்தட்டுள்ப கரறகபறன் 

தப்தபவு ற்தம் இவ்ரத தறர்ச்தசய்ககறல் 

ஈடுதட்ட றசரறகபறன் ததர்கள், எவ்தரத 

கன மசக றகனத்றன்தடி ணறத்ணறம 

ரக ன்தகத்ம்; 

 (iv) மசணப் தசகபகப் தன்தடுத்ற உற்தத்ற 

தசய்ப்தடும் தல் கககபறன் ம் 

தரறமசரகண தசய்ப்தடுகறன்நர ன்தகத்ம்; 

 (v) ஆதணறன், அவ்றடங்கள் ரக ன்தகத்ம்; 

 (vi) மசணப் தசகபக தன்தடுத்ற உற்தத்ற 

தசய்த்ம் தல் ககககப தகரள்ணவு 

தசய்கறன்ந இடங்கள் உள்பணர ன்தகத்ம்; 

 (vii) ஆதணறன், இவ்றடங்கபறன் ததர்கள், 

தொகரறகள் ரக ன்தகத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Agriculture:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of farmers who manufacture 

organic fertilizer on a large scale in the 

Anuradhapura District;  

 (ii) their names, addresses and telephone 

numbers; 

 (iii) the extent of land which was cultivated 

using only organic fertilizer during the 

Maha season in the year 2012 in the 

Anuradhapura District along with the 

names of the farmers who engage in 

cultivation activities in the aforesaid 

manner, in regard to each Agrarian 

Services Centre, separately;  

 (iv) whether the quality of the varieties of 

paddy produced using organic fertilizer is 

examined;  

 (v) if so, the places in which it is done;  

 (vi) whether there are places in which the 

varieties of paddy produced using organic 

fertilizer are purchased; and 
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 (vii) if so, the names and addresses of the 

aforesaid places? 

   (b)   If not, why? 

 

ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena ) 

(අ) (i) භවහ ඳරිභහණ හණියේජ  නිසඳහදයින්  ණන 
එශොශවිර. (11ිර.) 

 (ii) අනුයහධපුය දිසත්රික්ශේ හඵනි ශඳොශවොය 
හණියේජ නිසඳහදනඹ යන  ශොවීන්. Table 

 (iii) ිෂිර්භ අභහතයහංලඹ භිනන් 2012 ර්ශේදී 
හඵනි ශඳොශවොය ඳභණක් බහවිතහ ය වී හ  
සිදු ය ශනොභළත. 

 (iv) නළත. ඒ නිහ ඒ අලයතහඹ  ඳළන  නළඟුශ්ඩ 
නළත.ශදඳහර්තශ)න්තක් ලශඹන් අපි හඵනි 
ශඳොශවොය ඳභණක් නිර්ශද්ධල යන්ශන් නළවළ. අපි 
ිරඹන්ශන් ඒ ශදභ  ර) ය  ඳහවිච්චි 
යන්නඹ ිරඹහයි. 

 (v)  අදහශ ශනොශේ. 

  (vi) ඔේ.  

 (vii)  ඔේ. 

  හඵනි ශඳොශවොය ශඹොදහ නිඳදන වී ර් මිරදී 
න්නහ සථහනඹන්ර විසතය ඳවත දළක්ශේ.   

(ආ)  අදහශ ශනොශේ. 
 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භශේ ඳශමුන අතරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. ඔඵතභහ ිරේහ 

හඵනි ශඳොශවොය නිසඳහදන ළඩ පිළිශශක් නළවළ ිරඹරහ. ඒ 

ිරඹන්ශන්, ශනභ හඵනි ශඳොශවොය නිසඳහදනඹ ශශයන්ශන් 

නළවළ,  මිශ්ර යරයි ශඹොදන්ශන්  ිරඹරහ. වළඵළයි, රු 

ජනහධිඳතිතභහ 2013 අඹ ළඹ ථහශේදී ිරේහ, ංසථහ භිනන් 

හඵනි ශඳොශවොය ිරශරෝ එක් රුපිඹේ 400 ණශන්  මිරදී 

න්නහයි ිරඹරහ.  දළන් එශවභ ශදඹක් සිද්ධධ නහ ද? 

 

ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

නළවළ.  

 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ශ) ජනහධිඳතිතභහශේ ප්රහලඹක්. අඹ ළඹ ථහශේදීයි 

ිරේශේ. 
 

ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

එශවභ ශදඹක් දළනට සිද්ධධ ශන්ශන් නළවළ. 
 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශදන අතරු ප්රලසනඹ. 

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භශේ ශදන අතරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. රු  ඇභතිතභහ 

පිළින්නහ ද, ඵහර ර්ශේ යහඹනි ශඳොශවොය ශ) යටට 

ආනඹනඹ ිරරීභ නිහත්, ශොවීන් ඒහ ඳහවිච්චි ිරරීභ නිහත් ශ) 

යශට් ිෂිර්භහන්තශේ නිඹළලුණු පිරිශන් බහඹක් අද කුඩු 

ශයෝගීන් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ ිරඹන එ. 

 

ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ිරසි ශරිරන් පිළින්ශන් නළවළ. රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතභනි, ඵහර ර්ශේ ශඳොශවොය අපි දහත් 

රංහට ආනඹනඹ ය නළවළ. අපි  ශනභභ යහඹනහහයඹක්  

ශඳොශවොය භහශ) පිහිටුහ තිශඵනහ.  තන් යක් ඳරීක්හ ය 

ඵරහ තභයි ශඳොශවොය නිකුත් යන්ශන්. 
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අනු 
අංඹ 

 නභ ලිපිනඹ 
දුයථන           
අංඹ 

    
01 

ශක්.ී . 
රුණහඳහර 

රුබිභ හඵනි 
ශඳොශවොය, රුබිභ 
ිෂි ශේහ පිඹ, ශනො. 
126, එළිඹ දිවුේළ, 
එේඳහර 

071 - 752170 

     
02 

එන්.ශක්. 
විශ.සිංව 

නුය ඳහය, තියේඳශන්. 071- 7236460 

     
03 

එ).එ).පී.පිර 
ිරත්සිරි 

රිටිර වන්දිඹ, 
රපිටර, 
ශන්ේඳහර, 
ශේනහධිරිඹහභ, 
ඳලුසළ 

071-6921839 

     
04 

ඊ.එ).ජී. 
රුණහයත්න 

යජයට ඇශරොභහටින් 
පුද්ධලි භහභ, 293, 
ශරුන්කුරභ ඳහය, 
ළිරයහ 

 077-7316919 

    
05 

මිේශයෝයි 
ශඳශර්යහ 

09 ණු, රපිටර, 
ශන්ේශඳොර 

077- 6134933 
071- 1490624 

   
06 

පී.එ).විශ.ර්ධන 21, ළිරයහ ඳහය, 
භවඉලුේඳේරභ 

077-4102056 

   
07 

සී.එ).පී.  
ශප්රොඩක්ට්ස 
ප්රයිශට් ලිමිටඩ් 

නිසඳහදනහහයඹ- අං 
29, ද. සිඹමරහමු 
නෆ)ඳව හර්ඹහරඹ - 
4/19,4 ඳටුභඳටුභ, 
ශොශත්ත, උද)මිට, 
ශේඹන්ශොඩ 

075-5486625 
071 -8336498 

   
08 

එ).ඩී. 
ගුණශේය 

ඹවශේභ,ශනළු)කුර
භ, අනුයහධපුය 

071-8612017 

   
09 

ශක්.පී.චහභලී 
බුද්ධධි 
ප්රිඹදර්ලනී. 

ඵළිරච්චහ, සීේපුකුරභ 071-8106368 

   
10 

තිර යත්නශේ 
විශ.යත්න 

ශයෝවරඳහය, 
ඳයිරිභඩු, සිරහකුරභ 

072-3227901 

   
11 

ඒ.ජී.ආර්. 
යත්නවීය 

ශො.38, හලිඹ භහත, 
අනුයහධපුය 

077-1170717 

අනු 
අංඹ 

                          නභ                ලිපිනඹ 

01. ගුරුසිංව ඳදනභ අං 29/5, ප්රති භහත, 
ශවෝභහභ. 

02. මුරුතළන්ශේ හඵනි සුළු 
ශොවි ංවිධහනඹ. 

ඳවශ මුරුතළන්ශේ, ළභ. 

03. ශවශ ශොවිතළන භේ 
ංවිධහනඹ. 

අං 112, වන්විට ඳහය, 
භහරශ.. 

04 ශද්ධයඹ ී ජ වහ ිෂි )ඳත් 
සුරැකීශ) ශොවි )ශ)රනඹ. 

අං 10, ප්රති භහත, 
ශවෝභහභ. 



ඳහර්ලිශ)න්ත 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තන්න අතරු ප්රලසනඹ. 

 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භශේ තන්න අතරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතභනි, භහ ඉසශේරහ අවපු ප්රලසනඹට එතභහ දුන්නු 
පිළිතය අනුයි ශ) ප්රලසනඹ අවන්ශන්. ශ) යශට් ෛදයරුන් 
හශේභ නිභේ සිරිඳහර ද සිේහ ඇභතිතභහත්, ෛභත්රීඳහර 
සිරිශේන ඇභතිතභහත් යපු ඉේලීභක් අනුයි ශ) යශට් කුඩු 
ශයෝඹට ශවේත ශභොක්ද ිරඹරහ ශරෝ ශෞය ංවිධහනශඹන් 
ඳළවළදිලි ශරුශේ. ඒ හර්තහශේ ඳළවළදිලිභ තිශඵන එ 
හයණඹක් තභයි තමුන්නහන්ශේරහ ශ) යටට ආනඹනඹ යන 
TSP ළනි ඵහර ර්ශේ ශඳොශවොයත්,  ිෂි යහඹනත් නිහ තභයි 
- [බානා කිරීාක්] ලපොඩ්ඩක් ඉන් . ප්රශ්න ය හාන්  ඉඩ ලනන්  
ශෝ.  

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතභහ ප්රලසනඹ අවන්න. 
 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ශ) යශට් ිෂිර්භහන්තශේ බහවිත යන යහඹනි 

ශඳොශවොයත් -විශලේශඹන්භ TSP ළනි ඵහර ර්ශේ ශඳොශවොය- 
වි අධි ිෂි යහඹනත් නිහ තභයි රංහශේ ශ) කුඩු 
ශයෝශඹන් අද න විට දවස ණනක් භළරිරහ තිශඵන්ශන්, ඒ 
හශේභ ඉදිරිඹට ත රක් ණනක් භළශයන්න ඉන්ශන් ිරඹරහ 
ශරෝ ශෞය ංවිධහනඹ දුන්නු ඒ හර්තහශේ තිශඵනහ. භහ 
අවන්ශන්, ඔඵතභහ ශරෝ ශෞය ංවිධහනශේ ඒ හර්තහ 
පිළින්ශන් නළද්ධද ිරඹරහයි. ඒ නිර්ශද්ධල ක්රිඹහත්භ යන්ශන් 
නළද්ධද ිරඹරහයි.  

 

ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, එතභහ ඔඹ ිරඹන හර්තහ 

භභත් ිරශඹේහ. එභ හර්තහශේ ිරසිභ තළන ශභභ කුඩු 

ශයෝඹ පිළිඵ  නිලසචිත ශවේතක් දීරහ නළවළ. ශභන්න ශ) ශවේත 

නිහ ශ) ශයෝඹ වළශදනහයි ිරඹරහ ශොශවේත් නිලසචිත 

ිරඹරහ නළවළ. ශභන්න ශ) ශවේත ඵරඳහන්න පුළුන් ිරඹරහ  

තිශඵනහ; ශභන්න ශ)හ ශන්න පුළුන් ිරඹරහ තිශඵනහ. 

නමුත් ශ) ළන නිලසචිත විඳුභට තභ ඇවිේරහ නළවළ. ශ) 

භන්ත්රීතභහශේ ප්රහලඹ )පර්ණශඹන් ළයදියි.  

 

 
පමෝ ර් රථ ණනයනය: ලෆය කෂ විපද් විනිමය 
மரட்டரர் ரகணங்கள் இநக்குற : தசனறட்ட 

தபறரட்டுச் தசனரற 
IMPORT OF MOTOR VEHICLES: FOREIGN EXCHANGE SPENT   
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13. ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
       (ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

   (The Hon. Buddhika Pathirana)   

 මුදේ වහ ක්රභ )ඳහදන අභහතයතභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) 2005 ර්ශේ සිට ශ) දක්හ ශ්රී රංහට 
ආනඹනඹ ය ඇති ශභෝටර් යථ ංයහ 
ශොඳභණද; 

 (ii) එන්ජින් ධහරිතහ අනු ආනඹනඹ ශ එභ 

ශභෝටර් යථ ංයහ  හර්ෂි, ශන් ශන් 
ලශඹන් ශොඳභණද; 

 (iii) ශභෝටර් යථ ආනඹනඹ වහ ළඹ යන රද 

විශද්ධල විනිභඹ ප්රභහණඹ හර්ෂි, ශන් ශන් 
ලශඹන් ශොඳභණද; 

 ඹන්න එතභහ වන් යන්ශනහිද? 

(ආ) (i) 2005 ර්ශේ සිට 2012 ර්ඹ දක්හ ශවු) 

ශලේ ශේනශඹහි හිඟඹ ශවෝ අතිරික්තඹ 
හර්ෂි, ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභණද; 

 (ii) ශභෝටර් යථ ශන්වීභ වහ විශද්ධල විනිභඹ ළඹ 

ිරරීභට සිදු වීභ ශවේත ශොට ශන ශවු) 
ශලේශඹහි හිඟඹ ළඩි වීභ ශශයහි දළඩි ඵරඳෆභක් 
ඇති ය තිශඵන ඵ  පිළින්ශන්ද; 

 (iii) එශේ න), ඒ අයුරින් ශවු) ශලේඹ ශශයහි ඇති 

න පීඩනඹ අභ ිරරීභ වහ ශන ඇති පිඹය  
ශර්ද; 

 ඹන්න එතභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ න), ඒ භන්ද? 

 

றற, றட்டறடல் அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ) (i )  2005 ஆம் ஆண்டு தொல் இன்தக 

இனங்ககக்கு இநக்குற தசய்ப்தட்டுள்ப 

மரட்டரர் ரகணங்கபறன் ண்றக்கக 

ரதன்த கத்ம்; 

 (ii )  ன்ஜறன் இனபறன் தறகரம் இநக்குற 

தசய்ப்தட்டுள்ப மரட்டரர் ரகணங்கபறன் 

ண்றக்கக தடரலறரக ணறத்ணறரக 

வ்பதன்தகத்ம் 

 (iii )  மரட்டரர் ரகணங்கள் இநக்குறக்கரக 

தசனறடப்தட்டுள்ப தபறரட்டுச் தசனரறத் 

தரகக தட ரலறரக ணறத்ணறரக 

வ்பதன்தகத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i )  2005ஆம் ஆண்டு தொல் 2012ஆம் ஆண்டு க 

தசன்ற றதகப் தத்றத்றன் தற்நரக்குகந 

அல்னது றகக தட ரலறரக ணறத்ணறரக 

வ்பதன்தகத்ம்; 

 (ii )  மரட்டரர் ரகணங்கள் இநக்குறக்கரக தபற 

ரட்டுச் தசனரறகச் தசனறட மரறட்டுள்ப 

கறன் கரரக தசன்ற றதகப் 

தற்நரக்குகந அறகரறப்தறல் தரரற ரக்கம் 

ற்தட்டுள்பதன்தக ற்தக்தகரள்ரர 

ன்தகத்ம்; 

 (iii )  ஆதணறல், அவ்ரத தசன்ற றதகறல் 

ற்தடும் அதத்த்கக் குகநப்தற்கரக 

டுக்கப்தட்டுள்ப டடிக்கக ரகதன் 

தகத்ம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 
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asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of motor vehicles that have been 

imported to Sri Lanka from the year 2005 to 

date; 

 (ii) separately, on per year basis the number of 

the aforesaid motor vehicles imported in 

terms of the engine capacity; and 

 (iii) separately, on per year basis the amount of 

foreign exchange spent on the importation 

of motor vehicles? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) separately, of the deficit or the surplus of the 

balance of payment statement on per year 

basis from the year 2005 to the year 2012; 

 (ii) whether he admits that spending of foreign 

exchange on the importation of motor 

vehicles has exerted an impact on the 

increase of the deficit of the balance of 

payment; and 

 (iii) if so, of the action that has been taken to 

minimize the pressure that has been exerted 

on the balance of payment in that manner? 

(c) If not, why? 

 

ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, මුදේ වහ ක්රභ )ඳහදන 
අභහතයතභහ ශනුශන් රු භන්ත්රීතභහශේ ප්රලසනඹට භභ රඵහ 
ශදන පිළිතය ශභශේයි.   

(අ)  (i)   ආනඹනඹ යන රද ශභෝටර් හවන ංයහ 
(ශභෝටර් යථ වහ ජීේ යථ)   

                                                   මරඹ: ශ්රී රංහ ශර්ගු 
  

 (ii)  ආනඹනඹ යන රද ශභෝටර් හවන (ශභෝටර් යථ 
වහ ජීේ යථ)   

           මරඹ: ශ්රී රංහ ශර්ගු 

 (iii)  ශභෝටර් හවන (ශභෝටර් යථ වහ ජීේ යථ) 
ආනඹනඹ වහ ව විඹදභ  

                                        මරඹ: ශ්රී රංහ භව ඵළංකු  

(ආ)  (i)     ශවු) තරනඹ   2005 - 2013 

                                   මරඹ : ශ්රී රංහ භව ඵළංකු  

 (ii)   ශභෝටර් හවන ආනඹනඹ වහ ව විඹදභ ළරිරඹ 
යුත ශර ඉවශ ඹහභ භිනන් ශවු) තරනශේ 
හිඟඹ ළඩි වීභක් ඇති ශද, එඹ අභ ිරරීභ පිණියේ 
භව ඵළංකු වහ යජඹ විවිධ ප්රතිඳත්තින් ක්රිඹහට 
නංන රදී. 

 (iii)  ශඳෞද්ධලි හවන ආනඹනඹ ඳහරනඹ ිරරීභ 
වහ යජඹ ව භව ඵළංකු ඳවත වන් 
ප්රතිඳත්තිභඹ ීනයණ ශන තිශ..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

749 750 

ර්ඹ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (අ) 

හවන 
ංයහ 

9,707 14,134 10,972 16,433 1,769 29,876 56,258 26,133 27,898 

ර්ඹ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2013
(අ) 

එඑන්ජි
න් 
ධහරිතහ 
1000ට 
අඩු 

146 192 2,487 5,068 681 12,12
9 

26,197 11,38
4 

3,229 

එඑන්ජි
න් 
ධහරිතහ 
1000ට 
ළඩි 
නමුත් 
1600ට 
අඩු 

8,433 9,272 7,901 10,52
8 

813 11,80
2 

20,176 5,928 14,007 

එඑන්ජි
න් 
ධහරිතහ 
1600ට 
ළඩි 
නමුත් 
2000ට 
අඩු 

639 3,537 143 172 137 200 1,772 5,725 2,848 

ර්ඹ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(අ) 

එඑන්ජි
න් 
ධහරිතහ 
2000ට 
ළඩි 
නමුත් 
3000ට 
අඩු 

256 742 347 580 110 5,502 7,472 2,943 7,638 

එන්ජින් 
ධහරිතහ 
3000ට 
 ළඩි 

233 391 94 85 28 153 641 153 176 

ර්ඹ 200
5 

2006 2007 200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

2013
(අ) 

ආනඹන 
විඹදභ 
(එ.ජ.ශඩොර
ර් මිලිඹන) 

87 136 73 135 17 306 697 364 467 

ර්ඹ 200
5 

200
6 

200
7 

2008 200
9 

201
0 

2011 201
2 

2013
(අ) 

ශවු) 
තරනඹ 
අතිරික්තඹ
/ හිඟඹ 
එක්ත් 
ජනඳද 
ශඩොරර් 
මිලිඹන) 

501 204 531 (1,38
5) 

2,72
5 

921 (1061
) 

152 985 

2011  
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ආනඹනඹට සුදුසු ශභෝටර් යථර ශඹෝය 

හර සීභහ අවුරුදු 3,1/2 සිට අවුරුදු 2 දක්හ 

අඩු යන රදී. ශදමුහුන් හවන - hybrid, 

ත්රිශයෝද යථ ව එන්ජින් ධහරිතහ 1,600ට 

අඩු ශඳරේ ශභෝටර් යථ ආනඹනඹ භත ව 

නිසඳහදන ඵද්ධද ළඩි යන රදී 

2011 

ශනොළ)ඵර් 

22 

සුශෝඳශබෝගී හවන (එන්ජින් ධහරිතහ 

2,500ට ළඩි ඩීේ හර් ව එන්ජින් 

ධහරිතහ 2,000ට ළඩි ශඳරේ හර්), අර්ධ 

සුශෝඳශබෝගි හවන (එන්ජින් ධහරිතහ 

2,201 සිට 2,500 දක්හ ඩීේ හර්, එන්ජින් 

ධහරිතහ 2,201ට ළඩි ඩීේ ජීේ යථ, එන්ජින් 

ධහරිතහ 1,801 සිට 2,000 දක්හ ශඳරේ 

හර් ව එන්ජින් ධහරිතහ 1,801ට ළඩි 

ශඳරේ ජීේ යථ) ව ද්ධවිත් හර්ඹ හවන 

(එන්ජින් ධහරිතහ 2,200ට ළඩි ඩීේ ළ. 

යථ ව එන්ජින් ධහරිතහ 1,800ට ළඩි 

ශඳරේ ළ. යථ) වහ ශභෝටර් හවන ඵද්ධද 

ළඩි යන රදී. 

  



ඳහර්ලිශ)න්ත 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ඇ)  ඳළන ශනොනඟී. 
 

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳළවළදිලි ව දීර්ක පිළිතයක් රඵහ දීභ පිළිඵ රු 

ඇභතිතභහට සතතින්ත ශමින් භශේ ඳශමුන අතරු ප්රලසනඹ 

අවනහ. එ ඳළත්තිරන් ශවු) ශලේඹ ශශයහි ඵරඳහන පීඩනඹ 

තිශඵනහ හශේභ ඔඵතභහශේ පිළිතශයන් ඳළවළදිලියි, ශභයටට 

හවන ශන්වීභ අඩු යන්න සිඹලුභ හවනරට අඩු ළඩි 

ලශඹන් ඵදු ඳළනවීභක් ය තිශඵන ඵ. ඳසු ගිඹ දසර හර්තහ 

ඳශ වුණහ, යජශේ ශේඹන්ට රඵහ ශදන ඵරඳත්රඹ අත් හිටුන්න 

ඉදිරිශේදී ටයුත යනහඹ ිරඹරහ. එභ ීනන්දුත් හවන ශභයටට 

ශන්වීභ අඩු යන්න ත් ීනන්දුක්ද? 

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

දළනට එශවභ යරහ නළවළ. ඵරඳත්ර අත් හිටුහ නළවළ, රු 

භන්ත්රීතභනි. 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඵරඳත්ර අත් හිටුන්න ඵරහශඳොශයොත්ත නහද? 

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, නළවළ. අඳට දළන් ිරඹන්න ඵළවළ, අනහතශේදී 

ශභොනහ ශයිද ිරඹරහ. නමුත් දළනට එශවභ ශදඹක් නළවළ. 

ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භශේ ශදළනි අතරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. එ ඳළත්තිරන් ශවු) 

ශලේඹ පිළිඵ හයණශේදී ංශේදී නහ හශේභ අශනක් 

ඳළත්ශතන් ශ) හයණඹ ළනත් ළරිරඹ යුතයි ිරඹහ භහ ිරඹනහ. 

කුඩහ ඳරිභහණශේ එන්ජින් ධහරිතහ තිශඵන ශභෝටර් යථඹ, ත්රිශයෝද 

යථඹ ව ඹතරු ඳළදිඹ ිරඹන්ශන් හභහනය භනුසඹහශේ හවන. 

ෆන් යථඹ, ඵට්ටහ ිරඹන්ශන් හභහනය භනුසඹහ ෛදනි සිදු 

යන සඹං රැිරඹහ වහ ඒ ආශ්රිත රැිරඹහරට ඳහවිච්චි යන 

හවන. එ ඳළත්තිරන් යශට් ශවු) ශලේඹ ළන ේඳනහ 

යන්න ඕනෆ. වළඵළයි, එදිශනදහ ජනතහශේ ප්රහවන 

ඳවසු)රට ව ඳහේ දරුන් ප්රහවනඹ ිරරීභ හශේභ සඹං 

රැිරඹහරට ඵරඳහන ශ) හවනරට ඵදු ළඩි ිරරීභ හධහයණ 

ීනන්දුක් වහ ජනතහහදී ීනන්දුක් ිරඹරහ මුදේ අභහතයහංලඹ 

ේඳනහ යනහද? 

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අපි ඒ හධ ඔක්ශොභ රහ ඵරහ වළභ ඳළත්තටභ 

වනඹක් රඵහ ශදන්න තභයි ටයුත යන්ශන්, රු භන්ත්රීතභහ. 

ශවු) ශලේඹ ඳළත්තත් ඵරන්න ඕනෆ. අනික් ඳළත්ශතන් 

ඳරිශබෝජනඹත් ඵරන්න ඕනෆ. ඒ හධ ශදභ ඵරරහ තභයි අ පි 

ශ)හ නිභනඹ යන්ශන්. දළන් තමුන්නහන්ශේට භභ                    

ංයහ ශේන ිරඹන්න). ඒ ංයහ ශේන අනු ශොයි තය) 

දුයට වනඹක් රඵහ දුන්නහද ිරඹරහ ඵරන්න පුළුන්. අලුත්භ                 

ංයහ ශේන අනු ශභෝටර් යිේ ඳභණක් ශ) යශට් රක් 

27ක් තිශඵනහ. ත්රී වීරර් යථ 850,000ක් තිශඵනහ. ඒ ිරඹන්ශන් 

ඳරිශබෝජනඹ වහ අසථහ රඵහ දීරහ තිශඵනහඹ ිරඹන එයි. 

ඒ නිහ ශ) ක්රිඹහලිඹත් එක්භ විලහර මුදේ ප්රභහණඹක් යටින් 

පිටට ඇදී ඹනහ. දළන් අපි අනුඵර ශදනහ, ශ) යශට් පුළුන් 

තය) ශ) ශභෝටර් යථ ශොටස එක්හසු ිරරීභ ව නිසඳහදනඹ 

යන්න. ඔඵතභහ දන්නහ, දළන් භහ එවභහයට විතය 

ඉසශේරහ අපි ශඳොේවශර භයිශක්රෝ ිරඹන ශො)ඳළනිඹ 

ඳටන් ත් ඵ. අලුත් එක්හසු ිරරීශ) ඹහන්ත්රණ ඔක්ශොභ 

ශනළේරහ දළන් ශ) යශට් )පර්ණශඹන්භ භයිශක්රෝ හවන 

ශොටස එරස ිරරීශ) ටයුත යනහ. අපි පුළුන් තය) ශ) 

හර්ඹඹට අනුඵර ශදන්න ඵරහශඳොශයොත්ත නහ. අඩුභ ණශන් 

සිඹඹට 30ක් ශද්ධයඹ බහ්ඩඩ ඳහවිච්චි යරහ ශ)හ පිට යට ඹන්න 

පුළුන්. ඉන්දිඹහත් එක් අශේ ශශශ ගිවිසුභක් - FTA -  

තිශඵනහ. ඳහිරසතහනඹත් එක් තිශඵනහ. ඒ නිහ අශේ 

අනහත ඵරහ ශඳොශයොත්ත තභයි, ඒහ ශඹොදහ ශන එක්හසු 

ිරරීශ) ව නිසඳහදනඹ ිරරීශ) භධයසථහනඹක් ඵට රංහ ඳත් 

ිරරීභ. ශ)  හධ ඔක්ශොභ රහ ඵරහ තභයි අපි ශ)හ ීනන්දු 

යන්ශන්. ශවු) ශලේඹ, ශද්ධයඹ අලයතහ, එක්හසු ිරරී භට 

අනුඵර දීභ ිරඹන ශ) හධ සිඹේරභ රහ ඵරහ තභයි ශ)හ 

නිභනඹ යන්ශන්. 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නි ශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භශේ තන්ළනි අතරු 

ප්රලසනඹ ශභඹයි. භභ රු ඇභතිතභහශන් ශ) හයණඹ දළන 

න්න ළභළතියි. දළන් එතභහ ඵදු  ීනන්දු ිරරීශ)දී රන හධ 

ණනහක් පිළිඵ ථහ ශහ.  වළඵළයි, අපි දන්නහ ශදඹක්  තභයි 

ඹතරු ඳළදි, එන්ජින් ධහරිතහ අඩු ශභෝටර් යථ ව ත්රිශයෝද යථ 

යටට එන ංයහ අධි සුශෝඳශබෝගි හවන ංයහට ඩහ 

ංයහත්භ ළඩි ඵ. එතශොට ඵදු අඹ ිරරීශ)දී ඵදු ප්රතිලත 

පිළිඵ ඔඵතභහ ශභොන පිළිතයක් වන් ශත් ඇත්තටභ 

751 752 

[රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ] 
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ශභෝටර් යථ, ත්රිශයෝද යථ වහ ඹතරු ඳළදි 

ආනඹනඹ වහ නිසඳහදන ඵද්ධද ළඩි යන 

රදී. 
 

ං.. යර් 87.03 ව 87.02 ඹටශත් 

ආනඹනඹ ශ වළිර ශභෝටර් යථර (ඵස යථ 

වළය) ශඹෝය හර සීභහ අවුරුද්ධදක් දක්හද, 

ං.. යර් 87.04 ඹටශත් ආනඹනඹ ශ 

වළිර ශභෝටර් යථර ශඹෝය හර සීභහ 

අවුරුදු තනවභහයක් දක්හද ංශලෝධනඹ 

යන රදී. 

  

2012 ශනොළ)ඵර් 09 ත්රිශයෝද යථ, ශභෝටර් 

යථ (එන්ජින් ධහරිතහ 1,000ට අඩු) රක් යථ, 

තනි ළ. යථ වහ අභංර යථ වහ ව 

නිසඳහදන ඵදු ළඩි යන රදී. 

2013  
 අශෝසත 
30  

භහ 06 හර ඳරිච්ශේදඹක් වහ ඵස යථ, 
ගිරන් යථ, ශරොරි ව රක් යථ වළය අශනකුත් 
ශභෝටර් හවන ආනඹනඹ වහ හණියේජ 
ඵළංකු භඟ ණඹය ලිපි - Letters of  Credit 
-  විිත ිරරීශ)දී සිඹඹට සිඹඹ ආන්ති 
තළන්ඳත අලයතහක් ඳනන රදී. 

2013 
ශනොළ)ඵර් 
22 

ඩීේ ශදමුහුන් හවන - hybrid - ආනඹනඹ 
වහ ීනරු ඵදු ඳනන රදී. ශර්ගු ඵදු ණනඹ 
ිරරීශ)දී අතක්ශේරු ළශළක්වීභ වහ 
ඳහවිච්චි යන රද ශභෝටර් යථ ආනඹනඹ 
වහ ව ක්ඹ ිරරී) අනුඳහතඹන් 
ංශලෝධනඹ යන රදී. 
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ළඩිශඹන් ඵදු අඹ ශ යුත තිශඵන්ශන් අධි සුශෝඳශබෝගී 

හවනරටයි. වළඵළයි, ශ) දුේඳතහශේ හවන හ්ඩඩඹටත් 

ළරිරඹ යුත ඵදු ප්රභහණඹක් ළඩි ශහ, ප්රභහණඹ අඩු යන්න. ඒ 

නිහ ඒ වනඹ දුේඳතහට දීරහ, අධි සුශෝඳශබෝගී හවනරට ඵදු 

ප්රතිලතඹ තත් ළඩි යරහ ඒ වනඹත් දුේඳත් ජනතහට ව 

ප්රහවන ක්ශේත්රශේ ශඹදී ඉන්න අඹට රඵහ ශදන්න අභහතයහංලඹට 

වළිරඹහක් නළද්ධද? 
 

ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතභහට ඒට ඳළවළදිලි උත්තයඹක් ශදන්න පුළුන්. 
ශභොද, ඵදු ප්රතිලතඹ ළශටන්ශන් ටිනහභ අනු ශන්. අධි 
සුශෝඳශබෝගී හවනඹක් ත්තහභ ඹ) ිරසි ප්රතිලතඹක් අනු අඹ 
ශහභ, රළශඵන මුදේ ප්රභහණඹ ළඩියි. අපි ිරඹමු, ඊට ඩහ රහබ 
ඹතරුඳළදිඹක්, එශවභ නළත්න) පුංචි හවනඹක් න්නහ 
අසථහශේදී ළඹ යන මුදේ ප්රභහණඹ අඩු නිහ ප්රතිලතඹ අනු 
මුදේ හුභහරුක්  වළටිඹට ත්ශතොත් සුළු ප්රභහණඹක්. ඒ නිහ ඒ 
ශන සිද්ධධ ශනහ. අපි පුළුන් තය) ඒ වනඹ රඵහ ශදනහ. 

 

මළධයපේදීන් ශළ මළධය ණයතන හිමිකරුලන් : 

තීරුබදු රහිත ලළශන 
ஊடகறனரபர்கள் ற்தம் ஊடக றதண 

உரறகரபர்கள்: லர்கற்ந ரகணங்கள்  
MEDIA PERSONNEL AND OWNERS OF MEDIA 

ESTABLISHMENTS : DUTY-FREE VEHICLES 
3716/’13 

14. ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

 (The Hon. Anura Dissanayake) 

මුදේ වහ ක්රභ )ඳහදන   අභහතයතභහශන් ඇස ප්රලසනඹ- (1) : 

  (අ) (i) භහධයශේදීන් වහ භහධය ආඹතන හිමිරුන් ශත 

ීනරුඵදු යහිත හවන ආනඹන ඵරඳත්ර රඵහදී 
තිශ.ද; 

 (ii) එශේ න), එභ එක් එක් ඵරඳත්රඹ ශනුශන් රඵහ 

දී ඇති ීනරුඵදු නිදවස ිරරී)ර ටිනහභ 
ශොඳභණද; 

 (iii) එභ ීනරුඵදු යහිත හවන ආනඹන ඵරඳත්ර රඵහදී 

තිශඵන භහධයශේදීන් වහ භහධය ආඹතන 
හිමිරුන් වුරුන්ද; 

  (iv) එභ ඵරඳත්රරහීනන් ශතෝයහ න්නහ රද ඳදනභ 
ශර්ද 

 (v) ඔවුන් එභ ඵරඳත්ර භගින් හවන ආනඹනඹ ශොට 

තිශ.ද; 

 (vi)   එභ යහඳිතිඹ 2013 ර්ශේදීත් ක්රිඹහත්භ 
වශේද; 

 ඹන්න එතභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශේ න),  ඒ භන්ද? 

 

றற, றட்டறடல் அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ (i )  ஊடகறனரபர்கள் ற்தம் ஊடக றதண 

உரறகரபர்கதௗக்கு லர்கற்ந ரகண 

இநக்குற உரறப்தத்றங்கள் ங்கப் 

தட்டுள்பணர ன்தகத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், மற்தடி எவ்தரத உரறப்தத்றத் 

றற்கும் ங்கப்தட்டுள்ப லர்க றடுறப்தை 

கபறன் தததற வ்பவு ன்தகத்ம்; 

 (iii) மற்தடி லர்கற்ந ரகண இநக்குற உரறப் 

தத்றங்கள் ங்கப்தட்டுள்ப ஊடகற 

னரபர்கள் ற்தம் ஊடக றதண உரறகர 

பர்கள் ரர் ன்தகத்ம்; 

 (iv) மற்தடி உரறப்தத்றரர்கள் தரறவு தசய்ப் 

தட்ட அடிப்தகட ரது ன்தகத்ம்; 

 (v) இர்கள் மற்தடி உரறப்தத்றங்கள் தோனம் 

ரகணங்ககப இநக்குற தசய்துள்பரர்கபர 

ன்தகத்ம்; 

 (vi) மற்தடி கதத்றட்டம் 2013ஆம் ஆண்டிதம் 

அதொல்தடுத்ப்தட்டர ன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 
 

asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether permits for importing duty-free 

vehicles have been provided to media 

personnel and the owners of media 

establishments; 

 (ii) if so, of the value of duty exemptions 

provided for each of the aforesaid permits; 

 (iii) the media personnel and the owners of the 

media institutions to whom the aforesaid 

permits for importing duty-free vehicles 

have been provided; 

 (iv) the basis on which the aforesaid permits 

holders have been selected; 

 (v) whether vehicles have been imported by 

them using the aforesaid permits; and 

 (vi) whether the aforesaid project was 

implemented in the year 2013 as well?  

(b) If not, why? 
 

ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භභ මුදේ වහ ක්රභ )ඳහදන 

අභහතයතභහ ශනුශන් එභ ප්රලසනඹට පිළිතය ශදනහ.  

(අ)  (i)    භහධයශේදීන්ට ීනරු ඵදු යහිත හවන ඵරඳත්ර රඵහ 
දී ශනොභළත. එශේ වුද 2012 ර්ශේ අඹ ළඹ 
ශඹෝජනහට අනු ය 25 අ්ඩඩ ශේහ 
හරඹක් ඇති පිළිත් ශජයසඨ භහධයශේදීන් 
වහ ශභෝටර් යථඹක් මිරදී ළනීභ වහ රුපිඹේ 
රක් 12 දක්හ යහජය ඵළංකු භිනන් ශඳොලී යහිත 
වන ණඹ මුදරක් රඵහ දී ඇත. ශභකී ශඳොලී මුදර 
යජඹ විසින් ශනු රළශ.. ශභභ භහධයශේදීන්ශේ 
ණඹ මුදර වහ න ශඳොලී වනහධහය ක්රභඹ 
වහ 2013 ර්ශේ රුපිඹේ මිලිඹන 25.15ක් 
විඹද) ය ඇති අතය 2014 ය වහ රුපිඹේ 
මිලිඹන 20ක් දළනට ශන් ය ඇත. ශභභ 
ශඹෝජනහ ක්රභඹ ඹටශත් භහධයශේදීන් 66 ශදනකු 
ණඹ රඵහ ශන ඇත.  
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

     (ii)    අදහශ ශනොශේ.   

     (iii)    අදහශ ශනොශේ.   

    (iv) අදහශ ශනොශේ.   

    (v) අදහශ ශනොශේ.   

   (vi)    අදහශ ශනොශේ.   

(ආ)  ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භශේ ඳශමුශනි අතරු 

ප්රලසනඹ ශභඹයි. රු ඇභතිතභනි, ඔඵතභහ නිර්ණහඹඹක් 

ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ ිරඹන්ශන්, අ්ඩඩ අවුරුදු 25ක් එභ ශේහශේ 

ශඹදී සිටින අඹට ඳභණයි ශභභ ණඹ මුදර රඵහ ශදන්ශන් ිරඹරහ.  

භභ වරි ශන්ද, රු ඇභතිතභනි?  

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔේ.  

 
ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඹ  ශතෝයහ ත් 66ශදනහභ අ්ඩඩ, අවුරුදු 25ක් ශේඹ 

)පර්ණ ශ අඹභද? දළන් ඔඵතභහ 66ශදශනක් ළන ිරේහ ශන්.  

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතභහට දුන්න පිළිතශර්දි භභ ිරේහ ශන් 66 ශදශනක් 

ිරඹරහ. අඳ ඵළංකුරට දීරහ තිශඵන උඳශදස අනු -ඒ හක්ෂි 

අනු- තභයි ඒ අඹට  දීරහ තිශඵන්ශන්. ඒ 66ශදනහභ ඒ 

නිර්ණහඹ අනු හර්ථ ඉේලීභක් ශහඹ ිරඹරහ අඳට 

හිතන්න පුළුන්.  

 
ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ අඹශේ නහභ ශේනඹ තිශඵනහද?  

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතභහ නහභ ශේනඹ ඉේරහ තිබුශ්ඩ නළවළ ශන්.  ඕනෆ න) 

භට එඹ ඔඵතභහට ශඳෞද්ධලි ශදන්න පුළුන්. නළත්න) ශ) 

රු බහශේදී ඒ පිළිඵ ඇහුශොත් භට ශදන්න පුළුන්.  

 
ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නි ශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භශේ ශදළනි අතරු ප්රලසනඹ 

ශභඹයි.  

ආන්න ලශඹන් ත්ශතොත්, භහධය ක්ශේත්රඹට එන ශොට 

අවුරුදු 25ක් ඳභණ ශනහ. අ්ඩඩ ත අවුරුදු 25ක් විතය 

ශේශේ ශඹශදන්න ඕනෆභ තිශඵනහ. ළරිරඹ යුත 

භහධයශේදින් ප්රභහණඹට ශභභ වනඹ රඵහ දීභ ශනුට, ඉතහ 

කුඩහ ප්රභහණඹක් ශතෝයහ ඳත් ය ළනීභ වහ දයන 

නිර්ණහඹඹක් ශර ශන්ද ශභඹ ස ය තිශඵන්ශන්?  

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු භන්ත්රීතභනි, ඔඵතභහ අවුරුදු 25ක් ිරේහට ඊට ඩහ දීර්ක 

හරඹක් ළඩ යපු අශේ භහධයශේදින් ඉන්නහ. ඒ නිහ අවුරුදු 

25ට ළඩි ශන්න පුළුන්. ඇත්ත ලශඹන්භ ශභතළන ශරහ 

තිශඵන්ශන් ශ)යි. අංභ ිරඹනහ න) අසීමිතභ ඒ 

වනඹ ශදන්න ඵළවළ ශන්. ඹ) ඹ) නිර්ණහඹ ඇතළු යන්න 

සිද්ධධ ශනහ. ශ)ට මී ට ඩහ තද නිර්ණහඹ දභන්න ඕනෆ 

ිරඹරහ භවරු ිරඹන්න පුළුන්. භවරු ිරඹන්න පුළුන් මීට 

ඩහ ලිහිේ යන්න ිරඹරහ. දළනට ප්රහ ශඹෝගි ශ) ක්රභඹ තභයි 

ශතෝයහ ශන තිශඵන්ශන්. යජශඹන් දීරහ තිශඵන වනඹ තභයි, 

ඒ ණඹ මුදශේ ශඳොලිඹ යජශඹන් ශන එ. ඔඵතභහත් ශවො ට 

දන්නහ ශන්,  හුඟ ශදශනකුට ිරඹන්න පුළුන් භහධයශේදින් 

ිරඹරහ. නමුත් අඳ වන ශදන ශොට ඹ)ිරසි නිර්ණහඹ ඇතළු 

ය න්න ශනහ. 

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතභනි, දළන් තන්ළනි අතරු 

ප්රලසනඹ අවන්න. 

 

ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නිර්ණහඹ ිරඹන්ශන්, භහධය ආඹතනඹ ළඩ, -  

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතභනි, හරඹ පිළිඵ ප්රලසනඹක් 

තිශඵනහ.  

 

ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ඔඵතභහ ශභඳභණ 

ශරහක් ඕ ඵළලුශේ නළවළ ශන්. ශභච්චය ශරහ ඒ ඵරන්න 

තිබුණහ. භභත් ඒ ඵරහශන හිටිශේ. භභත් ශදට ශභතළනින් 

ඹන්න ඵරහශනයි ආශේ.  

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මරහනශඹන් ඔඵතභහට නිශඹෝඹ ශදන්ශන්. රුණහයර 

ඒ පිළින්න. 

 

ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ අවන්න), රු නි ශඹෝජය ථහනහඹතභනි. ඔඵතභහ 

2.20 ශනතරු, -  
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නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රුණහය අතරු ප්රලසනඹ ශටි යන්න.  
 

ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශටිශඹන්භ තභයි ඇහුශේ. භභත් ආශේ ප්රලසනඹ අවරහ  

ශදට ඹන්නයි.  භභ හිතශේ ඔඵතභහ බහ ශභශවඹයි ිරඹරහ. 

රු ඇභතිතභනි, යහජය ශේඹන්ශේ න) අවුරුදු ඳව, වත 

ළනි හරඹක් තභයි ඵරන්ශන්. අවුරුදු 25ක් ළනි හර ඹක් අඩු 

ිරරීභ වහ තමුන්නහන්ශේරහශේ ඳළත්ශතන්  ඹ) අධහනඹක් 

ශඹොමු ිරරීභට ළභති ද ිරඹහ  දළන න්නට ළභතියි. 

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රහ ඵරන්න).  

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලසන අං   15 - රු ශයෝසි ශේනහනහඹ භවත්මිඹ. 
 

ගරු අේශළජ් ඒ.එච්.එපත. අවහලර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Member, what is your point of Order? 

 

ගරු අේශළජ් ඒ.එච්.එපත. අවහලර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, it is unfair by the House to spend so much time on 

Questions. Only one hour is allotted for Questions. Now, 

it is nearly 2.20 p.m and 20 minutes extra has been taken. 

So, it is unfair by the House - [Interruption.] 

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Your point of Order has been noted. රු ශයෝසි 
ශේනහනහඹ  භන්ත්රීතමිඹ. 

 
ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භහ 15න ප්රලසනඹ අවනහ. 
[ඵහධහ ිරරීභක්] Hon. Azwer, would you please sit down? 

 

ගරු අේශළජ් ඒ.එච්.එපත. අවහලර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, it is unfair by the House. They are asking all 

unnecessary questions.- [Interruption.]  

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! 

 

 

ඖධ හිඟය නිවළ මියගිය වංඛයළල : විවහතර 
அச தத்துகணகபறல் தந்துத் 

ட்டுப்தரட்டிணரல் உறரறப்தை ண்றக்கக: றதம்  

NUMBER OF DEATHS DUE TO SHORTAGE OF MEDICINES : 

DETAILS 
3900/’13 

15.ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ශෞය අභහතයතභහශන් ඇස ප්රලසනඹ- (2):  

(අ) (i) 2013 භහර්ත වහ අශප්රේේ භහරදී යජශේ 
ශයෝවේර ඇති ව දළඩි ඖධ හිඟඹ පිළිඵ 
දන්ශන්ද; 

 (ii) එභ හර සීභහශේදී හිඟ ව  ඖධ ශර්ද; 

 (iii) ඉවත ඖධර හිඟඹ ඳළති යජශේ ශයෝවේ 
ංයහ ශොඳභණද; 

 (iv) ඉවත භහ 2 තශ දී යජශේ ශයෝවේර දිනට 
මිඹගිඹ ශයෝගීන්ශේ ප්රතිලතඹ ශොඳභණද; 

 (v) ඉවත හර සීභහශේදී භවයභ පිළිහ ශයෝවරට 
අලය ව ඖධලින් ශනොරළබුණු ප්රභහණඹ 
ශොඳභණද; 

 ඹන්න එතභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ)  ශනොඑශේ න), ඒ භන්ද? 

 
சுகரர அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2013 ரர்ச் ற்தம் ப்தறல் ரங்கபறல் 

அசரங்க தத்துகணகபறல் ற்தட்ட கடும் 

தந்துத் ட்டுப்தரடு தரடர்தரக அநறரர 

ன்தகத்ம்; 

 (ii)  குநறத் கரனப்தகுறறல் ட்டுப்தரடு ற்தட்ட 

தந்துகள் ரக ன்தகத்ம்;  

 (iii)  மமன குநறப்தறடப்தட்டுள்ப தந்துகதௗக்கு 

ட்டுப்தரடு றனற அசரங்க 

தத்துகணகபறன் ண்றக்கக 

ரதன்தகத்ம்; 

 (iv)  மமன குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 02 ரங்கபறதள் 

அசரங்க தத்துகணகபறல் ரதபரன்நறல் 

உறரறந் மரரபர்கபறன் சவீம் 

ரதன்தகத்ம்; 

 (v)  மற்தடி கரனகட்டத்றல் யக தைற்தமரய் 

தத்துகணக்கு அசறரகறதந் 

தந்துகபறல் கறகடக்கரறதந் அபவு 

ரதன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Health:  

(a) Will he inform the House - 
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

 (i) whether he is aware of the intense shortage 

of medicines in Government hospitals 

during March and April of 2013; 

 (ii) what medicines fell short; 

 (iii) the number of Government hospitals 

affected by the said shortage of medicines; 

 (iv) the percentage of deaths that occurred in 

Government hospitals during the above-

mentioned two months; and 

 (v) the proportion of the medicines that were 

not received out of the amount needed by 

the Cancer Hospital in Maharagama during 

the said period? 

(b) If not, why? 

 
ගරු ලි ක ිමවළනළයක මශතළ (පවෞඛය නිපයෝජය 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි,  ශෞය අභහතයතභහ 

ශනුශන් භහ  එභ ප්රලසනඹට  පිළිතය ශදනහ. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) හිඟ ව ඖධ ප්රභහණඹ 13ක් න අතය, එභ ඖධ 
ඳවත ඳරිදි ශේ.  

          1. Bupivacaine Hydrochloride Injection 

 0.5%  w/v 

            2. Cellulose Wadding 500g rolls 

            3. Carbimazole Tablet 5mg 

           4. Ortho-phthaladehyde 0.55 w/v, 

 disinfectant solution 

 5. Cytarabine Injection 100mg/ 5ml 

            6. Dipyridamole Tablet 100mg 

           7. Lithium Carbonate Tablet 250mg 

           8. Heparin Injection 25000 IU/ 5ml vial 

           9.  Ranitidine Injection 50mg/ 2ml 

           10. Desferrioxamine Mesylate Injection 

 500mg 

         11. Clonazepam Tablet 0.5mg 

           12. Cefuroxime Axetil Tablet 250mg 

          13. Omeprazole Tablet 20mg 

 (iii) භහර්ත භහශේ ශයෝවේ 22 ව අශප්රේේ භහශේ 
ශයෝවේ 13 ඉවත  ඖධ  හිඟ ඳළතණියේ.  

 (iv) ඉවත වන් භහ 02 තශ  යජශේ ශයෝවේර 
මිඹගිඹ ශයෝගීන් ංයහ දිසත්රික් අනු ඳවත 
ඳරිදි  න අතය, හර්ෂි මිඹගිඹ ශයෝගීන් 
ංයහ තභ රළී  ශනොභළති ඵළවින් එභ 
ංයහ ප්රතිලතඹක් ශර රඵහ දිඹ   ශනොවළ. 

 

 

                   

 (v) ඉවත හරසීභහශේදී   භවයභ පිළිහ ශයෝවරට 
අලය ව ඖධලින් එක් ඖධඹක් ඳභණක් 

ශනොරළී  තිබුණියේ. එන) Cytarabine  Injection 

100mg/ 5ml ඹන අයිතභඹයි. 

(ආ) ඳළන ශනොනඟී. 

 

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භශේ ඳශමුන අතරු 
ප්රලසනඹ ශභඹයි. රු නිශඹෝජය ඇභතිතභනි, විශලේශඹන්භ 

පිළිහ ශයොවශේ Oncaspar ිරඹන ඖධඹ  ආඹතන ශදිරන් 
මිර දී ශන තිශඵනහ. එ ආඹතනඹිරන් රුපිඹේ ශදරක් තිස 
වත් දහව ට මිර දී ශන තිශඵනහ. අශනක් ආඹතනශඹන් 
රුපිඹේ  තන් රක් විසිඳන්දහවට මිර දී ශන තිශඵනහ. ඒ 

එ ඖධඹක්. අශන Pacliall  ිරඹන ඖධඹ රුපිඹේ තිස 
අටදහවට න්න පුළුන් එ ශ) ශර් රුපිඹේ වළත්තෆඅටදහවට 
අයශන යජඹට රුපිඹේ  මිලිඹන තන්සිඹඹ ඳහඩුක් සිදු වී 
තිශඵනහ රු  නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි. ළඳයු) අංලශඹන් 
ශන් ශ) ඖධ න්ශන්. ශ) වළභ දහභ අවන ප්රලසනඹක්. ළඳයු) 
අංලශඹන් ශ)හ ඇණවු) යනශොට  ශ)හ ප්රමිතිඹිරන් 
යුක්ත ඇණවු) ිරරීභට ශවෝ අධීක්ණඹ ිරරීභට ශනභභ 
්ඩඩහඹභක් ඉන්නහද? නළත්න) ළඳයු) අංලශඹන්භද ශ)හ 
ශශයන්ශන්?  

759 760 

[රු ශයෝසි ශේනහනහඹ භවත්මිඹ] ිමවහත්රි්කකය මරණ වංඛයළල 

  2013 මළර්ුර 2013 අපප්රේේ 

ශොශම    923  972 

)ඳව      333  375 

ළුතය      227  237 

භවනුය      465  439 

භහතශේ       74  112 

නුයඑළිඹ       84   84 

හේර      266  224 

භහතය      122  116 

ව)ඵන්ශතොට       80  102 

ඹහඳනඹ      151  162 

ිරලිශනොච්චිඹ        5     4 

මුරතිේ        0     0 

භන්නහයභ       13    14 

වුනිඹහ       34    40 

භඩරපු       84    85 

අ)ඳහය       77    74 

ත්රිකුණහභරඹ       38    60 

කුරුණෆර      325   369 

පුත්තරභ       84    90 

අනුයහධපුයඹ      187   203 

ශඳොශශොන්නරු       75    97 

ඵදුේර      155   154 

ශභොණයහර       50    47 

යත්නපුය      109   146 

ෆේර      103    97 

එත 4064 4303 
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ගරු ලි ක ිමවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ශ)හ මිරදී න්ශන් 
ළඳයු) අංලශඹන් . යහජය ඖධ නීතිත ංසථහ වයවහ තභයි  
ඇණවු) යන්ශන්. ශටන්ඩර් ඇයී) මිටුක් තිශඵනහ. ඒ 
මිටුට විශලේඥ ෛදයරුන්  වහ ෛදය ිත්තිඹන් තභයි  
ඇතශත් ශන්ශන්. ඒ ඖධ )ඵන්ධශඹන් ටයුත යන්ශන් 
ඔවුන්ශේ ීනන්දු අනුයි. කුභන ඖධඹක් න්නහද ිරඹන එ 
ීනන්දු යන්ශන්  ඔවුන්. 

 

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භශේ ශදන අතරු ප්රලසනඹ 

ශභඹයි. එ ඖධඹක් න්න  ගිහිේරහ යජඹට රුපිඹේ මිලිඹන 

තන්සිඹඹක් ඳහඩු ශනහ. ත ඖධඹ රුපිඹේ රක්ඹ 

ශනක්- විභතහඹක්- තිශඵනහ. ශ)ට ශවේත ශභොක්ද 

 රු නිශඹෝජය ඇභතිතභනි? 
 

ගරු ලි ක ිමවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භවය විට ඖධශේ මිරත්, 
ගුණහත්භබහඹත් පිළිඵ ප්රලසනඹක් තිශඵන්න පුළුන්.  අදහශ 
ඇළයී) මිටුශේ සිටින ෛදයරුන්ශේ නිර්ශද්ධලඹ අනු තභයි 
ඒ ඖධ මිරට න්ශන්. හභහනය පුද්ධරශඹකුට ඒ නිර්ශද්ධල 
යන්න ඵළවළ. හිතභශත්ට යජඹට ශවෝ ශනත් ශශනකුට ඖධ 
මිරට න්න ඵළවළ. ඹ) ශදඹක් සිද්ධධ ශරහ තිශඵනහ න), ඒ 
ළන ඔඵතමිඹ ඳළමිණියේේරක් ශශොත් අඳට විභර්ලනඹක් යන්න 
පුළුන්. 
 

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, තන්ළනි අතරු ප්රලසනඹ රු 

අශලෝක් අශ.සිංව භන්ත්රීතභහ අවනහ. 
 

ගරු අපෝ්ක අපේසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு அமசரக் அமதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

තත්ත්ශඹන් ඵහර ඖධ, ේ ඉකුත් ව ඖධ, නිසි ශර 

ඵඩහ ය ශනොභළති ඖධ අත් අඩංගුට ළනී) නිතයභ සිදු 

යනහ. එශර අත් අඩංගුට ත්තත්, ඒ ආඹතන විසින් නළත 

නළත ඒ ශඵශවත් ද්රය රංහට ශන්න තත්ත්ඹක් 

තිශඵනහ. ඒ වහ ඔඵතභන්රහ න්නහ ක්රිඹහ භහර්ඹ ශභොක්ද? 

ඒ අඹශේ ඵරඳත්ර තවන) ිරරීභට ඹ) ිරසි ටයුත්තක් යනහද? 
 

ගරු ලි ක ිමවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ඹ) ිරසි ේ ඉකුත් ව ශවෝ 

ප්රමිතිඹට අදහශ ශනොන ඖධඹක් ශන්හ ඇති ආඹතනඹක් 

තිශඵනහ න), අපි ඒ ආඹතන blacklist යනහ. එශවභ 

නළත්න) අරංගු යනහ. ඒ හශේභ ඒ ළඳයීභ වහ ළඹ ව 

මුදර අඹ ය න්නත් ටයුත යනහ. අපි එශවභ ටයුත 

යරහ  මුදේ රඵහශන තිශඵනහ. 

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශදන ටඹ. 

මශජන බෆංකුල: ළභ/අළභ 
க்கள் ங்கற : இனரத ட்டம் 

PEOPLE'S BANK: PROFIT/LOSS 
3235/’12 

2. ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මුදේ වහ ක්රභ)ඳහදන අභහතයතභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) : 

 (අ) භවජන ඵළංකුට අදහශ,  

 (i) 2012 ර්ශේ සිට අද දක්හ රළබූ රහබඹ ශවෝ 
අරහබඹ ශොඳභණද;  

 (ii) 2015 - 2016 ර් වහ අ ශේක්ෂිත රහබඹ ශවෝ 
අරහබඹ ශොඳභණද;  

 (iii) අද න විට තිශඵන ප්රහේධන ප්රභහණඹ ව ංචිත 
ප්රභහණඹ ශොඳභණද; 

 (iv) එභ ආඹතනශේ ශේඹ යන පුද්ධරඹන් ංයහ 
ශොඳභණද;  

 (v) එහි ශේ අතිරික්තඹක් ශවෝ ශේ හිඟඹක් 
තිශ.ද; 

 (vi) එභ ආඹතනඹ ශේශඹකුට දයන විඹදභ ව 
ශේශඹකුශන් රඵන රහබඹ ශොඳභණද;  

 (vii) ශටි හලීන ණඹ, ඵළංකු අයියහ, භධය හලීන ව 
දිගු හලීන ණඹ ඹනහදිශඹහි ශ) න විට ඳතින 
මුළු එත ශොඳභණද; 

 ඹන්න එතභහ වන් යන්ශනහිද?         

(ආ) ශනො එශේ න),  ඒ භන්ද? 
 

றற, றட்டறடல் அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ) க்கள் ங்கற தரடர்தரக, 

 (i)  2012 ஆம் ஆண்டு தொல் இற்கந கக்குரண 

இனரதம் அல்னது ட்டத்கத்ம்; 

 (ii)  2015 - 2016 ஆம் ஆண்டுக் கரனப் தகுறறல் 

றர்தரர்க்கப்தடும் இனரதம் அல்னது 

ட்டத்கத்ம்; 

 (iii)  இன்தள்பரநரண தோனணம் ற்தம் 

எதுக்கங்ககபத்ம்; 

 (iv)  றதணத்றல் தரறல் தைரறத்ம் தர்கபறன் 

ண்றக்கககத்ம்; 

 (v)  அது றகக ஊறர்ககப தகரண்டுள்பர 

அல்னது குகநரண ஊறர்ககபக் 

தகரண்டுள்பர ன்தகத்ம்; 

 (vi)  எத ஊறதக்கரண தசனவு ற்தம் ஊறர் 

எததக்கரண இனரதத்கத்ம்; 

 (vii)  இன்தள்பரத ங்கற மனறகப் தற்தகதௗடன் 

குதங்கரன டுத் ற்தம் லண்டகரன கடன்கள் 

ஆகறற்நறன் தரத்த்கத்ம்  

 அர் கூதரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he state, pertaining to the People’s Bank - 

 (i) the profit or loss from the year 2012  to 

date; 

 (ii) the profit or loss projected for the years 

2015-2016; 

761 762 



ඳහර්ලිශ)න්ත 

 (iii) the capital and reserves as at today; 

 (iv) the number of people working in the 

institution; 

 (v) whether it is overstaffed or understaffed; 

 (vi) the cost per employee and profit per 

employee; and 

 (vii) the total of short term debt along with the 

bank overdrafts, medium and long term 

debts as at today? 

(b) If not, why? 

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, මුදේ වහ ක්රභ)ඳහදන 

අභහතයතභහ ශනුශන් භභ එභ ප්රලසනඹට පිළිතය වභළගත* 

යනහ. අතරු ප්රලසනඹක් තිශඵනහ න), අවන්න. ශ) පිළිතය 

දීර්ක විසතයඹක්. 

 
* වභළපපතවය මත තබන ද ිළිතුරර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i)  

                        රහබඹ - රුපිඹේ මිලිඹන   

 

 

 

 (ii)                                      

 අශේක්ෂිත රහබඹ - රුපිඹේ මිලිඹන  

 
 

 (iii)  

                                           ප්රහේධනඹ වහ ංචිත - රුපිඹේ මිලිඹන 

 
 

 (iv)  

 

 
 

 (v) ප්රභහණත් ශේ භ්ඩඩරඹක් ඳත්හ ශන ඹයි. 

 (vi) 

                              එක් ශේශඹකුට දයන හර්ෂි විඹදභ රු’000 

 
 

           එක් ශේශඹකු වහ හර්ෂි රහබඹ රු’000 

 
2013 ශර්දී 2012ට හශේක් එක් ශේශඹකු වහ හර්ෂි රහබඹ 
අඩු වීභක් ශඳන්නු) ශත්, ශේ පරදහයිතහ අඩු වී ශනොභළත. එක් 
ශේශඹකු භත ආදහඹභ, එක් ශේශඹකු භත තළන්ඳත ප්රභහණඹ, එක් 
ශේශඹකු භත ණඹ වහ අත්තිහය) රළී ) 2012 යට ඩහ 2013 දී 
ඉවශ ශොස ඇත. 

 රු’000 

 
 

  එශේභ එක් සථිය ශේශඹකුට දයන හර්ෂි විඹදභද 
රු.1,766,000 සිට රු.1,614,000 දක්හ අඩු වීභක් ශඳන්නු) 
යයි. 

  2013 ර්ශේදී ශුද්ධධ ශඳොලී ආන්තිඹ අඩු වීභත්, ණඹ 
ර්ධනඹ අඩු වීභත්, අඩු ඉඳළයී) හිත ත්)ර 
ර්ධනඹත් භත භසත ඵළංකු ක්ශේත්රශේ රහබඹ අඩු වීභක් 
පිළිබිඹු ව අතය, ඒ අනු එක් ශේශඹකු වහ රහබඹ අඩු 
වී ඇත. 

 (vii) 
                       මුළු ණඹ ව රළී ) - රු.මි 

                         (න ශ්රී.ර.ගි.ප්ර. අනු) 

 

 

 

 

 

 

(ආ)  ඳළන ශනොනඟී. 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ඇභතිතභනි, hedging නුශදනු )ඵන්ධශඹන් 

People’s Bank එට ශොඳභණ ඳහඩුක් තිබුණහද? 

Commercial Bank ජර්භනිඹත් එක් තිබුණු නුශදනුශේ 
අරහබඹ කීඹද? 

 

ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතභහ ශ) ප්රලසනශඹන් hedging නුශදනු ළන අවරහ 
නළවළ ශන්? 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
People’s Bank profit එ ඹටශත් තිශඵනහ ශන්? 

 

ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ශොයි එද ිරඹන්න? 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භභ (අ) (ii)න් අවරහ තිශඵනහ, People’s Bank profit එ 

ළන. ඒශක් hedging  නුශදනුශේ- 

  2012 2013 

සථිය 1,393 1,011 

මුළු ණන 1,020    689 

763 764 

[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ] 

  2012 2013 31.03.2014 

ඵදු ශඳය 
රහබඹ 

15,249 10,304 3,142 

ඵදු ඳසු රහබඹ 10,894   7,488 2,262 

  2015 2016 
ඵදු ශඳය රහබඹ 18,278 20,105 

2012 2013 31.03.2014ට 

29,205 36,537 37,494 

  2012 2013 31.03.
2014ට 

සථිය  7,823   7,409   8,010 

විලසවිදයහර සිසුන්/පිටතින් 
ඵහ ත් ශේයින් 

 2,862   3,454   2,947 

මුළු ණන 10,685 10,863 10,957 

  2012 2013 

සථිය 1,766 1,614 
විලසවිදයහර සිසුන්/පිටතින් ඵහ ත් 
ශේයින් 

   197    219 

  2012 2013 
එක් ශේශඹකු වහ ආදහඹභ - සථිය   5,536  6,280 
එක් ශේශඹකු වහ ආදහඹභ - භසත   4,053  4,283 

එක් ශේශඹකු භත තළන්ඳත 64,000 70,000 
එක් ශේශඹකු වහ ණඹ ව අත්තිහය) රළී ) 61,800 62,700 

  31.03.2014 
ඵළංකු අයියහ   80,654 

ශටි හලීන ණඹ   47,165 
භධය හලීන ණඹ 146,981 
දිගු හලීන ණඹ   94,771 
අශනකුත් ණඹ* 257,570 
මුළු ණඹ ව රළබිඹ යුත මුදේ 627,141 
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ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Profit එ භභ ිරඹන්න). ඔඵතභහ hedging   ළන ඇහුශේ 
නළවළ. ඔඵතභහත් ඒ ළන දන්නහ. රුණහයර සුවිශලේ 

ප්රලසනඹක් අවන්න, භභ පිළිතරු ශදන්න). ඕනෆ න), profit එ 
භභ ිරඹන්න). 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඕනෆ නළවළ. ශභොද, ශරහ ඉතිරි ය න්න ඕනෆ. Profit 

එ කීඹද ිරඹරහ දන්නහ. Profit එශන් ශොතය) 

hedgingරට ගිඹහද ිරඹන එ තභයි භට දළන න්න ඕනෆ. 

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒට ශනභ ප්රලසනඹක් අවන්න. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශදශනි අතරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.  

රු ඇභතිතභනි, මීට ශඳය ිෂිර්භ ඇභතිතභහ ිරේහ, 

වනහධහය ලශඹන් ආ්ඩඩු රුපිඹේ බිලිඹන 50ක් දීරහ නළවළ, 
ඵළංකුලින් න්නහ ිරඹරහ. භවජන ඵළංකුත් ඒ මුදේ දීරහ 
තිශඵනහද, නළද්ධද? 

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භවජන ඵළංකු දුන්නහ න), ඒ ඒශොේරන්ශේ balance 

sheet  එට ළශටනහ ශන්? 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ තභයි භභ අවන්ශන්, දුන්නහද, නළද්ධද? ඒ හශේ single 

borrower limit එක් ඹටශත්-  

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, අද හචි පිළිතරු අශේක්හ 
යන ප්රලසනරදී ශ) ථහ උද්ධත වුණහ. ඒ ශරහ ඳළඹක් 
ඹන්නත් ලින් ශ) භන්ත්රීතභහ භශන් ඒ ළන අවනහ.  භට 
ටික් ේ දුන්ශනොත් ඒ ළන භභ ිරඹන්න). 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අදිශඹන් සිටින විඳක්ඹක් ලශඹන් ශ) ශභොශවොශත් ිරේ 

ශද්ධ ළන භභ ඇහුශේ? 

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
If you can give me a little time, I can check on that 

and let  you know.  

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තන්ශනි අතරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. භහින්ද චින්තනඹ ඹටශත්, 

2013 ශනොළ)ඵර් භහශේ අඹ ළශඹන් ිරේහ හන්තහන්ට ණඹ 

ශදනහ ිරඹරහ. ඒ අනු භවජන ඵළංකුශන් ශොතය) ණඹ 

මුදරක් දුන්නහද? 
 

ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ මුදේ ශදන්ශන් Regional Development Bank - RDB - 

එශන්.  

 
ඳළර්ලිපපතන්ුරපේ රැවහීරපත 

தரரதௗன்ந அர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගරු නිමේ සිරිඳළ ද සිේලළ මශතළ (ලළරිමළර්ග ශළ ජ 
වපතඳ ක කෂමනළකරණ අමළතයුරමළ වශ ඳළර්ලිපපතන්ුරපේ 

වභළනළයකුරමළ ) 
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

தொகரகத்து அகச்சதம் தரரதௗன்நச் சகத தொல்தம்) 

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

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

"සථහය නිශඹෝ අං 7 හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 ළනි දින 

ඳහර්ලිශ)න්ත විසින් )භත යන රද ශඹෝජනහශහි කුභක්  වන්  

තිබුණ ද, අද දින රැසවී) ඳළළත්ශන හර ශේරහ අ. බහ. 1.00 සිට අ. 

බහ. 5.00 දක්හ විඹ යුත ඹ. අ. බහ. 5.00ට ථහනහඹතභහ විසින් ප්රලසනඹ 

ශනොවිභහ ඳහර්ලිශ)න්ත ේ තළබිඹ යුතඹ." 
 

ප්රහනය විමවන ිමන්  වභළ වපතමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්පප ඳන ක පකටුපතඳ ක 

ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
වංඝමි කතළ ශ්රද්ධළකර ඳදනම (වංවහථළගත කිරීපපත) 

ඳන ක පකටුපතඳත 
சங்கறத்ர சுத்ரக்க ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டதோனம் 
SANGAMITHTHA SUDDHAKARA FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 
 

ගරු කමළ රණුරංග පමපනවිය  
(ரண்தைறகு (தசல்ற) கனர துங்க) 

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ඳවත වන් ශඹෝජනහ භහ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

“ංකමිත්තහ ශ්රද්ධධහය ඳදනභ ංසථහත ිරරීභ වහ ව ඳනත් ශටු)ඳත 

ඉදිරිඳත් ිරරීභට අය දිඹ යුත ඹ." 
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

ගරු (වලදය) සුදර්ිනනී ප්රනළන්දුපුේපේ මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) (றதற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துதைள்மப) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
 

විසින් වහථිර කරන දී. 
ஆமரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විමවන ිමන් වභළ වපතමත විය. 

ඳන ක පකටුපතඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර කියලන ිමන්  එය 
මුද්රණය කිරීම  නිපයෝග කරන දී.  

ලළර්තළ කිරීම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිපයෝගය ය ප ක ඳන ක 
පකටුපතඳත බුද්ධ ළවන ශළ ණගමික ක යුුර අමළතයුරමළ පලත 
ඳලරන දී. 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டு, 

அச்சறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டதோனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி  ததபத் 

சரசண,  அதல்கள் அகச்சதக்கு அநறக்கக 

தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 

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  Buddha Sasana and Religious Affairs for report. 

 

 
රංජි ක සියඹළිළටිය මිත්ර කල ඳදනම (වංවහථළගත 

කිරීපපත) ඳන ක පකටුපතඳත 
ன்ஜறத் சறம்தனரதறடி சறமகதர் ன்நம் 

(கூட்டிகத்ல்) சட்டதோனம் 
RANJITH SIYAMBALAPITIYA FRIENDSHIP FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 
 

ගරු පශළන්  පවේමසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு தசயரன் மசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ඳවත වන් ශඹෝජනහ භහ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

“යංජිත් සිඹමරහපිටිඹ මිත්රත් ඳදනභ ංසථහත ිරරීභ වහ ව ඳනත් 

ශටු)ඳත ඉදිරිඳත් ිරරීභට අය දිඹ යුත ඹ." 

 

ගරු කනක පශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
 

විසින් වහථිර කරන දී. 
ஆமரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විමවන ිමන් වභළ වපතමත විය. 
ඳන ක පකටුපතඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර කියලන ිමන්  එය 

මුද්රණය කිරීම  නිපයෝග කරන දී.  
ලළර්තළ කිරීම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිපයෝගය ය ප ක ඳන ක 

පකටුපතඳත වමළජ පවේලළ අමළතයුරමළ පලත ඳලරන දී. 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டதோனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி  சதோக மசககள் 

அகச்சதக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 

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 Social Services  for report. 

වමවහථ ංකළ ලකුගු  පරෝගීන්පප වංගමය 
(වංවහථළගත කිරීපපත) ඳන ක පකටුපතඳත 

அகறன இனங்கக சறதலக மரரபர் சங்கம் 

(கூட்டிகத்ல்) சட்டதோனம் 
SAMASTHA LANKA KIDNEY PATIENTS' ASSOCIATION 

(INCORPORATION) BILL 
 

ගරු මළනී පස න්පවේකළ මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) ரனணல ததரன்மசக்கர) 

(The Hon. (Mrs)  Malani Fonseka) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ඳවත වන් ශඹෝජනහ 
භහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

“භසථ රංහ කුඩු ශයෝගීන්ශේ ංභඹ ඳදනභ ංසථහත ිරරීභ 

වහ ව ඳනත් ශටු)ඳත ඉදිරිඳත් ිරරීභට අය දිඹ යුත ඹ." 
 

ගරු අේශළජ් ඒ.එච්.එපත. අවහලර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

විසින් වහථිර කරන දී. 
ஆமரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විමවන ිමන් වභළ වපතමත විය. 
ඳන ක පකටුපතඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර කියලන ිමන්  එය 

මුද්රණය කිරීම  නිපයෝග කරන දී.  
ලළර්තළ කිරීම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිපයෝගය ය ප ක ඳන ක 

පකටුපතඳත පවෞඛය අමළතයුරමළ පලත ඳලරන දී. 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டதோனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி சுகரர 

அகச்சதக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 

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 Health  for report. 

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රධහන ටයුත විඹඹ අං 1, යජඹ ශශයහි 
විලසහබංත්ඹ පිළිඵ ශඹෝජනහ විහදඹ. රු ී ර් වහෂී) 
භවතහ. 

 

ගරු පජෝන් අමරුරංග මශතළ 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භට ශභොශවොතක් ශදන්න. 

අද ඳස රු ශදවභහයට තභයි හචි ප්රලසන අන් වුශ්ඩ.  
ඒ නිහ අඳට විහද යන්න තිබුණු ශරහශන් ඳළඹ බහඹක් 
නළති ශරහ තිශඵනහ. 

 

ගරු නිමේ සිරිඳළ ද සිේලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

වුද ප්රලසන ඇහුශේ, ඔඵතභන්රහශේභ අඹ ශන්? 
 

ගරු පජෝන් අමරුරංග මශතළ 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ ශන ථහක්. භභ ශ) ඉේලීභක් යන්ශන්. ත ඳළඹ 

බහඹක් අඳට ශදන්න. එශවභ න), අපි ඳවභහයට ඡන්දඹ න්න 
රෆසති යමු. අශේ භන්ත්රීරුන්ට ථහ යන්න අසථහ නළති 
ඹනහ. එඟත්ශඹන් අපි එශවභ යමු. 
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ගරු නිමේ සිරිඳළ ද සිේලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, විඳක්ඹට තභන්ශේ 

විහදඹ අලය න), ඒ විධිඹට ප්රලසන ඇසීභත් වසුරුහ න්න ඕනෆ. 

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. John Amaratunga, it cannot be done only with 

your consent. If one party is not agreeable, it cannot be  

done. 
 

ගරු පජෝන් අමරුරංග මශතළ 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, you have to intervene because you allowed the 

Questions  to go on till 2.30 p.m. 

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I indicated it. I now call upon the Hon. Kabir Hashim 

to speak. 

 

රජය පකපරහි විහලළව භංග කලය 
அசரங்கம் லது ம்தறக்ககறன்க  

VOTE OF NO-CONFIDENCE ON THE 
GOVERNMENT 

 

කේ තබන ද විලළදය තලදුර  ක ඳල කලනු ිළණිව නිපයෝගය 
කියලන දී   

ඊ  අදළෂ ප්රහනය - ග2014 මෆයි 20  
எத்றகக்கப்தட்ட  றரம் லபத் தரடங்குற்கரண கட்டகப 

ரசறக்கப்தட்டது.  

சம்தந்ப்தட்ட றணர - [ 2014 ம 20 ] 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [20th 

May,2014] 
 

"රු  ශජෝන් අභයතං භවතහ 

රු  ඉයහන් වික්රභයත්න භවතහ 

රු  අජිත් භහන්නේශඳරුභ භවතහ 

රු  බුද්ධධි ඳතියණ භවතහ 

රු  පී. වළරින් භවතහ 

රු  ආර්. එ). යංජිත් භද්ධදුභ ඵ්ඩඩහය භවතහ 

රු  හමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ 

රු  භංර භයවීය භවතහ 

රු  රක්සභන් ිරරිඇේර භවතහ 

රු  යවී රුණහනහඹ භවතහ 

රු  වරින් ප්රනහන්දු භවතහ 

රු  යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 

රු  ශයෝසි ශේනහනහඹ භවත්මිඹ 

රු  අිරර වියහ. හරිඹ) භවතහ 

රු  න්ත අලුවිවහශර් භවතහ 

රු  අ.දුේ වලී) භවතහ 

රු  (ආචහර්ඹ) වර් ද සිේහ භවතහ 

රු  අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ 

රු  චන්ද්රහනි ඵ්ඩඩහය ජඹසිංව භවත්මිඹ 

රු  නලින් ඵ්ඩඩහය ජඹභව භවතහ 

රු  ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ 

රු  රුන් විජඹර්ධන භවතහ 

රු  තිස අත්තනහඹ භවතහ 

රු  විජඹදහ යහජඳක් භවතහ 

රු  ඒ. ඩී. ච)පි ශප්රේභදහ භවතහ 

රු  ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 

රු  එ). ශජෝලේ භයිේ ශඳශර්යහ භවතහ 

රු  ඩී. එ). සහමිනහදන් භවතහ  

රු  රු ජඹසරිඹ භවතහ 

රු  ී ර් වෂී) භවතහ,- යජඹ ශශයහි විලසහ බංත්ඹ,-  

අේනිදි ආසිඹහ වහ ේෂස ශයශ සිහයහ ක්රිඹහත්භ න ජහතයන්තය 

භත්ද්රය ජහහය) මවඹක් ඇති ඵ ඇෂසනිසථහනශේ, ඳිරසථහනශේ, 

ඉන්දිඹහශේ ව තත් යටර ශඳොලිස විභර්ලන භගින් ශවළිදයේ වී ඇතළයි 

භහධය භගින් හර්තහ ය ඇති ශවයින්ද; 

ශ්රී රංහ දකුණු ආසිඹහශේ අශනක් යටරට ශවශයොයින් ශඵදහවරින 

ශක්න්ද්රසථහනඹ ඵට ඳත් යමින් ඇෂසනිසථහනශේ නිසඳහදිත ශවශයොයින්, 

ඳිරසථහනඹට ශනළවිත් එතළනින් ශ්රී රංහ ශත ශඹොමු ශශයතළයි, වහ  

ඳිරසථහනඹට වහ ඳන්ජහ. ශද්ධල සීභහ වයවහ ඉන්දිඹහට ශනළවිත් 

අහනශේදී ශ්රී රංහට ශශනතළයි,  

එභ විභර්ලනඹන්ශන් ශවළිදයේ වී ඇති ශවයින්ද;  

ශභභ භත්ද්රය ජහහය) මවඹ රහඳශේ ඹවඳළළත්භට තර්ජනඹක් ඵට 

ඳත් වී ඇති ශවයින්ද;  

ශභභ ජහහය) මවඹට ඳිරසථහනු, ඉන්දීඹ වහ ශ්රී රහංිර ජහතියින් 

)ඵන්ධ සිටින ඵට එභ විභර්ලන ලින් ශවළිදයේ වී ඇති ශවයින්ද; 

 ශ්රී රංහශේ අසක් මුේරක් නෆය ෆභ තළනභ ශභභ භත්ද්රය තිශඵන 

ශවයින් වහ එහි ප්රතිපරඹක් ලශඹන් රහඵහර අඹ ශවශයොයින් බහවිතහ ිරරීභ 

ළඩි වී ඇති ශවයින්ද; 

අරහභහතය යහජීේ හන්ධි භවතහ කහතනඹ ිරරීභ )ඵන්ධශඹන් ජහතයන්තය 

ශඳොලිසිඹට අලය ඇති ව කඨ ශර භත්ද්රය ප්රහවනඹ ිරරීභට )ඵන්ධ 

ඵට හර්තහ න කුභයන් ඳද්ධභනහදන් නභළත්තහ යජශේ ආයක්හ ඹටශත් ශ්රී 

රංහ තශ හඹ යන ශවයින්ද; 

 2013 අශොසත භහශේදී අරහභහතයයඹහශේ )ඵන්ධීයණ 

ශේ)යඹහ ඊසට් ඒසිඹහ ශේට්ශේ ටර්මිනේ නභළති ආඹතනශේ ශභනහරු 

ශත ලිපිඹක් නිකුත් යමින්, ඵවහලුභක් මුදහවරින ශර ඉේරහ සිටි අතය එහි 

භත්ද්රය අඩංගු ඇති ඵ ශොඹහ නු රළබූ ශවයින්ද;  

අදහශ )ඵන්ධීයණ ශේ)යඹහශේ 2013 ශදළ)ඵර් භ 9 ළනි 

දිනළති ඉේරහ අසවීශ) ලිපිඹ භගින් ඔහු ශභභ නුශදනුට )ඵන්ධ ඵ ශඳනී 

ඹන ශවයින්ද;  

ශභභ ජහහය) ්ඩඩහඹභ මුලිනුපුටහ දභනු පිණියේ ඉන්දිඹහශේ වහ 

ඳිරසථහනශේ ඵරධහරීන් භ )ඵන්ධීයණඹ වීභට යජඹ අභත් වී ඇති 

ශවයින්ද; 

ශභයටට ශවොශයන් ශන ඒශ)දී අේරහ නු රඵන විලහර භත්ද්රය ශතො 

)ඵන්ධශඹන් පර්ණ ඳරීක්ණඹක් ිරරීභට යජඹ අභත් වී ඇති ශවයින්ද; 

ශ්රී රංහ තශ භත්ද්රය ශඵදහ වළරීභ තයන් යනු පිණියේ ිරසිදු වයත් 

ක්රිඹහ භහර්ඹක් නු ශනොරඵන ශවයින්ද; 

ශභභ උදුය ඳහරනඹ ිරරීභට වහ භර්දනඹ ිරරීභට යජඹ අභළති ඵ ශඳනී 

ඹන ශවයින්ද; 

ිරසිදු ඳරීක්හ ිරරීභිරන් ශතොය ඵවහලු) මුදහ වරිනු රඵන ඵට ව භෆත 

හලීන හර්තහ භගින් ශඳනී ඹන ඳරිදි, ශභභ උදුය ඵහධහිරන් ශතොය දිටභ 

සිදුන ඵ ශඳනී ඹන ශවයින්ද; 

ශභභගින් ර් 2500 ට ළඩි අභිභහනත් ඉතිවහඹක් පිළිඵ උද) 

අනන ශභභ ශද්ධලශේ හභහජීඹ වහ ආර්ථි ූවඹ ශශයහි විනහලහරී 

ප්රතිවිඳහ අත්නු ඇති ශවයින්; ව 

 ශභඹ අ්ඩඩ සිදු වුශවොත් ශ්රී රංහ භත්ද්රය යහජයඹක් ඵට ඳත් වී 

යශට් අනහතඹ භවත් අනතයට ඳත් විඹ වළිර ශවයින්ද; 

769 770 



ඳහර්ලිශ)න්ත 

සිඹ පුයළසිඹන්ශේ සුබහධනඹ තවවුරු ිරරීභට වහ ප්රර්ධනඹ ිරරීභට 

යජඹට ඇති වළිරඹහ පිළිඵ විලසහඹ බි ළටී ඇතළයි ශභභ ඳහර්ලිශ)න්ත 

ශඹෝජනහ )භත යයි."  

 
“ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க 

ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண 

ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத 

ரண்தைறகு தைத்றக தற 

ரண்தைறகு தற. யரறசன் 

ரண்தைறகு ஆர். ம். ஞ்சறத் த்துதண்டர 

ரண்தைறகு கரறணற ஜறக்கற ததமர 

ரண்தைறகு ங்கப சவீ 

ரண்தைறகு னக்ஷன் கறரறல்ன 

ரண்தைறகு ற கதரரக்க 

ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து  

ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க 

ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க 

ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம் 

ரண்தைறகு சந் அதறயரம 

ரண்தைறகு அப்துல் யதம் 

ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர 

ரண்தைறகு அஜறத் தற. ததமர 

ரண்தைறகு (றதற) சந்றரற தண்டர ஜசறங்க 

ரண்தைறகு தன் தண்டரந ஜய 

ரண்தைறகு ஆர். மரகரஜன் 

ரண்தைறகு தன் றமஜர்ண 

ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க 

ரண்தைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ 

ரண்தைறகு . டி. சம்தறக தறமரச  

ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க 

ரண்தைறகு ம். மஜரசப் கக்கல் ததமர 

ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன் 

ரண்தைறகு கத ஜசூரற 

ரண்தைறகு கதேர் யலம்,- அசரங்கம் லது ம்தறக்ககறன்க,- 

தன்கறக்கு ஆசறர கபகுடரக் ககமரம் ஆகறற்நறல் 

இங்கறக் தகரண்டிதக்கும் சர்மச மதரகப்ததரதள் ர்த்கக் 

கூட்டறதரன்த இதப்தது தற்நற ஆப்கரணறஸ்ரன், தரகறஸ்ரன், 

இந்றர ற்தம் கண ரடுகபறன் ததரதஸ் தைனணரய்வுகள் 

தபறப்தடுத்றத்ள்பரக ஊடகங்கள் அநறக்ககறட்டுள்பக 

றணரதம்; 

ஆப்கரணறஸ்ரணறல் உற்தத்றரக்கப்தட்ட தயமரறன், 

(1) தரகறஸ்ரதக்கு தகரண்டுப்தட்ட தறன்ணர் இனங்ககக்கு 

அதப்தறகக்கப்தடுரகவும்; 

(2) தஞ்சரப் ல்கனறதெடரக தரகறஸ்ரன் ற்தம் இந்றர 

ஆகற ரடுகதௗக்கு தகரண்டுப்தடுரகவும்; 

இதறரக இனங்ககக்கு அதப்தறகக்கப்தடுன் தோனம் 

தற்கரசறரறன் கண தகுறகதௗக்கு தயமரறகண 

ங்குற்கரண மகந்ற றகனரக இனங்ககக 

உதரக்குரகவும் தைனணரய்வுகள் தரறறப்தணரதம்; 

இந்ப் மதரகப் ததரதள் ர்த்கக் கூட்டற குநறத் 

தறரந்றத்றன் னதக்கு ஏர் அச்சுதத்னரகறத்ள்பகறணரதம்; 

இந் றகக் கூட்டகப்தறல் தரகறஸ்ரன், இந்றர ற்தம் 

இனங்ககப் தறகசகபறன் ஈடுதரட்கட தைனணரய்வுகள் 

தபறப்தடுத்றத்ள்பகரதம்; 

இனங்ககறன் எவ்தரத தோகன தொடுக்குகபறதம் இத்கக 

மதரகப்ததரதட்கள் கறகடப்தணரல் இபம் ப்தறணரறன் 

தயமரறன் தகர்றல் அறகரறப்தை ற்தட்டுள்பகறணரதம்; 

தற ந்றரற ரஜலவ் கரந்ற அர்கபறன் தகரகன தரடர்தரக 

சர்மச ததரதஸ் அகப்தறணரல் மடப்தடுததம் 

மதரகப்ததரதள் கடத்தல் ஈடுதட்டுள்பரக அநறக்ககறடப் 

தட்டுள்பதரண குன் தத்ரன் ன்தர் அசரங்கத்றன் 

தரதுகரப்தறன் கலழ் இனங்ககறல் ரழ்ணரதம்; 

அதரகரண மதரகப் ததரதட்ககபக் தகரண்டிதந் 

தகரள்கனன் என்கந றடுறக்குரத தற அகச்சரறன் 

எதங்கறகப்தைச் தசனரபர் ஈஸ்ட் சறர மகட்ம மடர்றணல் (East 

Asia Gateway Terminal) தம் கம்தணறறன் தொகரகரபதக்கு 2013 

ஆகஸ்ட் ரத்றல் கடிம் என்கந அதப்தறத்ள்பரதம்; 

இந் தகரடுக்கல் ரங்கல் டடிக்ககறல் உள்ப 

எதங்கறகப்தைச் தசனரபரறன் குற்நத்துகக, 2013 றதசம்தர் 9 

ஆம் றகற அரறன் இரஜறணரர தோனம் சரன்தப் 

தடுத்ப்தட்டுள்பகரதம்; 

இந் ர்த்கக் கூட்டகப்கத இல்னரதரறப்தது தற்நற இந்றர 

ற்தம் தரகறஸ்ரணறதள்ப அறகரரறகதௗடன் எதங்கறகப்தைச் 

தசய்ற்கு அசரங்கம் நறத்ள்பகரதம்; 

தததபறனரண மதரகப்ததரதட்கள் ரட்டிதள் 

கடத்ப்தட்டுள்பககக் கண்டுதறடித்ல் தற்நற தொத அபறனரண 

றசரகக மற்தகரள்ற்கு அசரங்கம் நறத்ள்பகரதம்; 

இனங்ககறல் மதரகப்ததரதட்ககப ங்குக இல்னர 

தரறப்தற்கரண அர்த்தைஷ்டிரண டடிக்கககள் மற்தகரள்பப் 

தடரகரதம்; 

இந் அச்சுதத்கனக் கட்டுப்தடுத்துற்கும் டுப்தற்கும் 

அசரங்கம் றதப்தறன்நறறதப்ததுமதரல் மரன்தரதம்; 

மசரகணகபறன்நற தகரள்கனன்கள் றடுறக்கப்தட்ட 

அண்கக்கரன அநறக்கககபறல் தைனப்தடுது மதரல், இத்கக 

அச்சுதத்ல் றக்கப்தடரது தரடர்ரகத் மரன்தரதம்; 

இது 2500 தடங்கதௗக்கும் மற்தட்ட தததகக்குரற 

னரற்கநப் தைகழ்ந்து கூதம் இந்ரட்டின் சதோக ற்தம் 

ததரதபரரக் கட்டகப்தறற்கு அறகமற்தடுத்தும் தொடிவுககபக் 

தகரண்டுதம் ன்தரதம்; 

இந்றகனக தரடதரறன், இந்ரட்டின் றர்கரனம் 

சலர்குகனந்து இனங்கக எத மதரகப்ததரதள் ரடரகத் றகதம் 

ன்தரதம்; 

இந்ரட்டுப் தறகசகபறன் னகணப் மதற மம்தடுத்துறல் 

அசரங்கத்றன் ஆற்நல் தரடர்தறல் அது ம்தறக்கக இந்துறட்டது 

ண இப்தரரதௗன்நம் லர்ரணறக்கறநது.” 

 

 "Hon. John Amaratunga 

 Hon. Eran Wickramaratne 

 Hon. Ajith Mannapperuma 
 Hon. Buddhika Pathirana 

 Hon. P. Harrison 

 Hon. R. M. Ranjith Madduma Bandara 
 Hon. Gamini Jayawickrama Perera 

 Hon. Mangala Samaraweera 

 Hon. Lakshman Kiriella 
 Hon. Ravi Karunanayake 
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 Hon. Harin Fernando 

 Hon. Ranjan Ramanayake 

 Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake 

 Hon. Akila Viraj Kariyawasam 

 Hon. Wasantha Aluwihare 

 Hon. Abdul Haleem 

 Hon. (Dr.) Harsha De Silva 

 Hon. Ajith P. Perera 

 Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe 

 Hon  Nalin Bandara Jayamaha 

 Hon. R. Yogarajan 

 Hon. Ruwan Wijayawardhana 

 Hon. Tissa Attanayake 

 Hon. Wijeyadasa Rajapakshe 

 Hon. A. D. Champika Premadasa 

 Hon. Gayantha Karunatileka 

 Hon. M. Joseph Michael Perera 

 Hon. D. M. Swaminathan 

 Hon. Karu Jayasuriya 

 Hon. Kabir Hashim,- Vote of No Confidence on the 

Government,- 

Whereas the Media reported that Police investigations in 

Afghanistan, Pakistan and India and other countries have revealed the 
existence of an international drug cartel operating across South East 

Asia and the Gulf coast; 

And whereas the investigations have also revealed that Afghan 

manufactured heroin is- 

(1) brought into Pakistan and then directed to Sri Lanka, and 

(2) brought into Pakistan and India through the Punjab border and 

finally to Sri Lanka, 

making Sri Lanka the focal point for distribution of heroin to other 
parts of South Asia; 

And whereas this drug cartel has become a threat to the well being 

of the region; 

And whereas the investigations have revealed the involvement of 

Pakistani, Indian and Sri Lankan nationals in this syndicate; 

And whereas these drugs are available in every nook and corner of 
Sri Lanka resulting in increasing consumption of heroin by young 

people; 

And whereas Kumaran Pathmanathan who is wanted by the Interpol 
for the assassination of the Prime Minister Rajiv Gandhi and reported to 

be involved in drug smuggling, lives in Sri Lanka under the protection 

of the government;  

And whereas in August 2013, the Co-ordinating Secretary to the 

Prime Minister had issued a letter to the Manager, East Asia Gateway 

Terminal requesting to release of a container which turned out to contain 
narcotic drugs; 

And whereas the Co-ordinating Secretary's complicity in this 

transaction is evidenced by his resignation dated 9th December, 2013; 

And whereas the government has failed to co-ordinate with the 

authorities in India and Pakistan in regard to eliminating this syndicate; 

And whereas the government has failed to make a full inquiry into 
the detection of vast quantities of drugs smuggled into the country; 

And whereas no meaningful measures are being taken to eradicate 
the distribution of drugs within Sri Lanka; 

And whereas it appears that the government is unwilling to control 

and curb this menace; 

And whereas this menace appears to be continuing unabated as seen 

by some recent reports of containers been released without checks; 

And whereas this will result in disastrous consequences to the social 

and economic fabric of this land which boasts of a proud history of over 

2500 years; 

And whereas if this continues, the future of this country would be in 
peril, making Sri Lanka a narcotic state; 

That this Parliament resolves that it has lost confidence in the ability 

of the government to secure and promote the welfare of its citizens." 

 
ප්රහනය යිත ක වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர லண்டும் டுத்றம்தப்தட்டது. 

Question again proposed. 

[අ.බහ. 2.26] 
 

ගරු කබීර් ශළෂීපත මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ඉසරහ) ධර්භඹ අනු 

ිරඹනහ, "Anything that intoxicates is prohibited" ිරඹරහ. 

"ශශනකු භත් යන, උභත යන, ශරි යන ද්රය තවන) ය 

ඇත" ිරඹරහ ශුද්ධධ ව කුයහණශේ ප්රහල ශනහ. ඒ ඇයි? එහයින් 

ලහරීරි වහනිඹක් න නිහ. ඒහයින් ලහරීරි වහනිඹට ඩහ 

භහනසි වහනිඹක් සිදු න නිහ තභයි එශවභ ිරඹරහ තිශඵන්ශන්. 

එළනි භත් ද්රයඹක් න්න ශොට මිනිශක් තිරිශනක් ඵට 

ඳරිර්තනඹ ශනහ. සිඹලු ශද්ධටභ සිත මුේ න ඵ බුදුයජහණන් 

වන්ශේ ධ)භ ඳදශේ ශද්ධලනහ යරහ තිශඵනහ. ඇත්ත 

ලශඹන්භ සිත නළත අඳට ළඩ යන්න ඵළවළ. භන විිති 

න, විනහල න, භනුයශඹක් තිරිශනක් ඵට ඳරිර්තනඹ න 

හර්ඹ තභයි භත් කුඩුලින් සිදු ශන්ශන්.  

ඇත්ත ලශඹන්භ අද අශේ තරුණ ඳය)ඳයහ භත් ද්රයරට 

ඇ.ඵළහි න ප්රණතහ -විශලේශඹන්භ ඳසු ගිඹ අවුරුදු වතය ඳව 

හර සීභහ තශ- ළඩි ශරහ තිශඵන ඵ වති ශනහ. 

ත්රසතහදශඹන් සිදු වුණහට ඩහ අශේ යටට භහජඹට බඹහන 

තර්ජනඹක් ව අභිශඹෝඹක් අද ශ)හයින් සිදු ශනහ. ඒ නිහ 

තභයි එක්ත් ජහති ඳක්ඹ විසින් ශ) විලසහ බං ශඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් ශශේ. 

අපි ශ) විලසහ බං ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ශශේ හයණහ ශද 

තනක් මුේ යශනයි. විශලේශඹන්භ අපි ිරේහ, ශ්රී රංහ 

දකුණු ආසිඹහශේ අශනකුත් යටරට ශවශයොයින් ශඵදහ වරින 

ශක්න්ද්රසථහනඹක් ඵට ඳත් යමින් සිටිනහ ිරඹරහ. රු නිභේ 

සිරිඳහර ද සිේහ ඇභතිතභහ ඊශේ ිරේහ, ශ) යට එළනි 

ශක්න්ද්රසථහනඹක් ඵට ඳත් ශරහ නළවළ ිරඹරහ. භභ ඒ රුණ 

අද වති යනහ. අපි ඇයි ඒ හයණඹ විලස බං 

ශඹෝජනහට ඇතශත් ශශේ ිරඹන එ භහ විශලේශඹන්භ වති 

යනහ. අශේ යටට අඳකීර්තිඹක් ඇති ශරහ තිශඵන්ශන් අශේ 

ශ) විලසහ බහංශඹන් ශනොශයි. ආ්ඩඩු විසින් අශේ යටට 

අඳකීර්තිඹක් ඇති යරහ තිශඵනහ.  

ශදනු, අශේ විලසහ බං ශඹෝජනහශන් ිරඹනහ, අද 

ආ්ඩඩු ශශයහි තිශඵන විලසහඹ බි ළටී තිශඵනහ ිරඹරහ. 

භභ ඒ රුණත් තවවුරු යන්න). ආ්ඩඩු ශශයහි තිබුණු 
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

විලසහඹ නළති ශරහ ජනතහ අශේක්හ බංත්ඹ ඇති ශරහ 

තිශඵනහඹ ිරඹන එත් භභ වති යරහ ිරඹන්න). 

භභ විශලේශඹන්භ ිරඹන්න ළභළතියි, 2012 භළයි 17ළනි දහ 

"The Times of India" ඳත්රශේ ඳශ යරහ තිබුණු ශතොයතයක්.  I 

quote:  

"KOCHI: Enforcement agencies have sounded an alert on drug 
cartels using Kochi as a transit point for smuggling heroin to Sri 

Lanka, where the demand for the contraband has doubled in the past 

one year." 

රංහශේ භත් ද්රය ඉේලුභ අවුරුද්ධදක් ඇතශත ශදගුණඹිරන් 
ළඩි ශරහ තිශඵනහ ිරඹරහ ඒශක් ප්රහල යනහ. ඊශඟට ඒ 
භහධයශේභ ිරඹනහ, අවුරුදු 6ක් ඇතශත රංහශේ ශවශයොයින් 
ඉේලුභ යට ිරශරෝරෆ) 1,000 භට්ටභට ළඩි ශරහ 
තිශඵනහ ිරඹරහ. ශ) තිශඵන්ශන් "The Times of India" ඳත්රඹ.  

ඊශඟට, "Sunday Observer" ඳත්රඹ, -the Government 
mouthpiece- අයශන ඵරන්න. රංහශේ ආ්ඩඩුට ශඩ් ඹන 
ඳත්තයඹක්. "Sunday Observer" ඳත්තශර් ශභොක්ද ිරඹන්ශන්? 
මීට ලින් භත් ද්රය -ශවශයොයින්- වරහත, භන්නහයභ, 
තශරයිභන්නහයභ හශේ ප්රශද්ධල වයවහ ශඵෝට්ටුලින් ශවොශයන්, 
බිශඹන් ළශන් තභයි ශනහශේ. නමුත් ඳසු ගිඹ අවුරුදු වතය ඳව 
ඇතශත ිරසිභ ළඹිරන්, බිඹිරන් ශතොය airports වයවහ -
ගුන් ශතොටුඳශ වයවහ- යහඹ වයවහ, courier servicesලින් 
රංහට ශවශයොයින් ශශනන තත්ත්ඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ 
ිරඹරහ "Sunday Observer" ඳත්තශර්භ ිරඹනහ.  

ඊශඟට, ඒ ඳත්තශයන්භ ිරඹනහ, දළන් රංහ South 
Asiaර -දකුණු ආසිඹහශේ- heroin hub එ වළටිඹට වඳුන්න්න 
පුළුන් ිරඹරහ. එතශොට, ශ) යට භත් ද්රය ශක්න්ද්රසථහනඹක් 
ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහඹ ිරඹන රුණ අපි ශ) විලසහ බං 
ශඹෝජනහට ඇතශත් යන්ශන් අද යශට් ශරෝශේ වළභ තළනභ 
රංහ ළන ථහ යන විධිඹ නිහඹ ිරඹන එ විශලේශඹන්භ 
භභ භතක් යන්නට ඕනෆ. 

ඊශඟට ඵරන්න චීන යජඹ ිරඹන ශද්ධ අඳත් එක් ශිනන්භ 
ඉන්නහ ිරඹරහ නිතයභ ථහ යන චීන යජශේ ප්රහලනඹිරන් 
ිරඹන්ශන් ශභොක්ද? චීන යජඹ ිරඹන්ශන් යුද්ධධශඹන් ඳසු 
ංචහය යහඳහයඹ ශනුශන් රංහ කුඩු ශඵදහ වළරීශ) 
භධයසථහනඹක් ඵට ඳත් ශමින් ඳතිනහ ිරඹහයි. ඒ චීන 
යජශඹන් ිරඹනහ. ශ) යට දළන් ංචහය භධයසථහනඹක් 
ශනොශයි. කුඩු- 

 

ගරු (ණනළර්ය) මර්වින් සිේලළ මශතළ (මශජන වපතබන්ධතළ 

ශළ මශජන ක යුුර අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) மர்றன் சறல்ர - க்கள் தரடர்தை, 

க்கள் அதல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations 

and Public Affairs) 

ශභොන ඳත්තශර්ද තිශඵන්ශන්? 
 

ගරු කබීර් ශළෂීපත මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
ඒ ිරඹරහ තිශඵන්ශන්, "english.news.cn" ිරඹන website 

එශක්. රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භභ ඒ ප්රහලනඹ 

වභළගත* යනහ.  

රු ඇභතිතභනි, ඔඵතභහ ශ) විසතයඹ ඵරහ න්න. [ඵහධහ 

ිරරීභක්] රු ඇභතිතභනි, තමුන්නහන්ශේ හඩි ශන්න ශෝ. 

දළන් ඵරන්න ශ) විසතයඹ. ශඳොලිස භහධය ප්රහල අජිත් 

ශයෝවණයි ශ) ිරඹන්ශන්. ශ) විසතයශේ ශභොක්ද ිරඹන්ශන්? 

ඳසු ගිඹ භහ 6 ඇතශත කුඩු යහඳහයඹට )ඵන්ධ වුණු 19,057ක් 

අත් අඩංගුට අයශන තිශඵනහ. 2010 දී කුඩුරට )ඵන්ධ 

අඹ 30,000ක් සියත යරහ තිශඵනහ. ශ) තභයි යශට් තිශඵන 

ප්රණතහ. ශ)හ දිවහ ඵරහ ශන ශ) යට භත් ද්රය ශඵදහ වරින 

ශක්න්ද්රසථහනඹක් ශනොශයි; ශ) යශට් භත් ද්රය පිළිඵ 

ප්රලසනඹක් නළවළයි ිරඹරහ යජඹ ිරඹනහ න), එක්ශෝ යජඹට 

ඇස ශඳශනන්ශන් නළවළ. නළත්න) න් ඇශවන්ශන් නළවළ. ඒ 

තභයි ඇත්ත තත්ත්ඹ. යහජඳක් ශයජිභඹ ඵරඹට ආට ඳසු ශ්රී 

රංහ භත් ද්රය ශඵදහ වරින ශක්න්ද්රසථහනඹක් ඵට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහඹ ිරඹන එ ශ) ඳත්තයලින්, ජහතයන්තය 

භහධයලින්, අශේ භහධයලින් ිරඹන එ වති ශන්ශන් 

නළද්ධද? මීට ඩහ  රුණු ිරඹන්න ඕනෆ ිරඹහ භභ හිතන්ශන් 

නළවළ. භට තිශඵන ශටි හරඹ තශ භභ ඒහ ිරඹන්න ඹන්ශන් 

නළවළ.   භහධයර ඳශ ව හර්තහ භට තත් ඕනෆ තය) ශඳන්න්න 

පුළුන්. නමුත් භභ ඒහ ිරඹන්න ඹන්ශන් නළවළ.  

දළන් ඵරන්න අද රංහශේ තත්ත්ඹ.  

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.  

 
අනුරරුල නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ මූළවනපයන් ඉල ක 

වුපයන්  නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ  ගගරු  මුරුපපසු නන්ද්රකුමළර් 
මශතළ  මුළවනළරඪ විය. 

அன்தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகனம, குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்தைறகு 

தொதமகசு சந்றகுரர்]  கனக கறத்ரர்கள். 

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

MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
ගරු කබීර් ශළෂීපත මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඒ දසර රංහට ිරේශේ, "ශඳය දි ශරෝශේ ඵළඵශශන 

මුත ඇටඹ" ිරඹරහයි. දළන් භවය අඹ ිරඹනහ භහින්ද 

චින්තනශඹන් ඳසශේ රංහට ිරඹන්න ශන්ශන්, "ශඳය දි 

ශරෝශේ ඵළඵශශන කුඩු ඇටඹ" ිරඹරහ ලු. ඵරන්න 

තමුන්නහන්ශේරහ අශේ යට ශොතළනටද ශනිඹරහ තිශඵන්ශන් 

ිරඹරහ. එදහ, මුත ඇටඹ. අද කුඩු ඇටඹ. ශ) තභයි තත්ත්ඹ.  

භභ ඊශඟට යජශඹන් අවනහ, විශලේශඹන්භ 2009න් ඳසු 

භත් ද්රය යහඳහයඹ තත් ර්ධනඹ ශරහ තිශඵන්ශන් ඇයි 

ිරඹරහ. රංහශේ භත් ද්රය යහඳහයඹ යරශඹන් ළඩි ශරහ 

තිශඵන්ශන් 2009න් ඳසශේ. ඒ හශේභ භභ අවනහ, ආ්ඩඩු 

ශක්පී රංහට ශනළේරහ, එඹහ ආයක්හ යරහ, හුයතේ 

යරහ, තභන්ශේ හක්කුශේ තිඹහ ශන ඉන්ශන් ඇයි ිරඹරහ. 

ශක්පී ශදන්න ිරඹරහ දළන් INTERPOLලින් ඉේරනහ.  

ත්රසතහදිශඹක්. ඇයි ශක්පී ආයක්හ යන්ශන්? ශක්පී භත් ද්රය 

යහඳහයඹට ඍජුභ )ඵන්ධ ත්රසතහදිශඹක්. ආ්ඩඩු තභයි අද 

ශක්පී ආයක්හ යන්ශන්. ඒ හශේභ  අය ශොටි නළේ ටි 

ත්ශත් නළත්ශත් ඇයි? අද ශොටි නළේ ටි අතරුදන්. ඒ ශොටි 

නළේ ශළින්භ ඳහවිච්චි ශශේ භත් ද්රය යහඳහයඹට ිරඹරහ 

වති ශරහ තිශඵනහ. එශවභ න) ටයුත්තට, ආ්ඩඩුශේ 

775 776 

[රු ී ර් වහෂී) භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළප  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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)ඵන්ධඹක් තිශඵනහද? එේටීටීඊ එශන් අේරහ ත්ත ශොටි 

නළේ ටියි, ශක්පීයි ආයක්හ යරහ ආ්ඩඩුශේ භවය අඹ භත් 

ද්රය යහඳහයඹට ක්ර උදවු යනහද ිරඹන ප්රලසනඹ අද භත 

නහ.  

එඳභණක් ශනොශයි. දවවත්න ආ්ඩඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනඹ අශවෝසි ශහ. අද සහධීන ශඳොලිස ශොමිභ, 

සහධීන යහජය ශේහ ශොමිභ ඹනහදිඹට අත ළසීභක් තිශඵන 

නිහ ශඳොලීසිඹට, උහවිඹට තභන්ශේ යහජහරිඹ යන්න ඵළරි 

ශරහ තිශඵනහ. ශ)යි ප්රලසනඹ. ඒ නිහ යජඹට කුඩු පිළිඵ 

)ඵන්ධඹක් තිශඵනහද ිරඹන ප්රලසනඹ අපි භත යනහ.  

ශක්පී ළන ිරඹනහ න), ඔහු ළන 2009 භළයි 31 න දින 

"The Sunday Leader"  ඳත්රශේ හර්තහක් තිශඵනහ. 

I quote: 

 
"He has also been instrumental in funding purchases of these 
materials through gold and drug smuggling." 

ඒ ිරඹන්ශන්, එේටීටීඊඹට අවි ආයුධ න්න මුදේ ශවොඹහ 

ත්ශත් යත්තයන් ව භත් ද්රය යහඳහයඹ නිහ ිරඹරහ ඳළවළදිලි 

ිරඹනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. ශක්පී ළන ඊට ලින් ඉන්දිඹහශේ 

හර්තහක් තිශඵනහ. Prof. Aparajita Biswasශේ "Small Arms 

and Drug Trafficking in the Indian Ocean Region" හර්තහශේ 

ිරඹනහ, එේටීටීඊඹ තභන්ශේ යහඳහයඹ ශන ඹන්නට ඒ 

දසර දිටභ භත් ද්රය යහඳහයඹ ශහ ිරඹරහ. එශවභ න) 

ඵරන්න එදහ එේටීටීඊ එත් එක් )ඵන්ධ) තිබුණ අඹ තභ 

ශ)ශක් ඉන්නහ.  යජඹ ඒ අඹට විරුද්ධධ ිරසිභ ක්රිඹහ භහර්ඹක් 

න්ශන් නළත්ශත් ඇයි?  

ඊශඟට භභ යජඹට ිරඹනහ, අපි යජඹට එශයහි විලසහ 

බංත් ශඹෝජනහක් ශශනන්ශන් ඇයි ිරඹරහ. අපි විලසහ 

බංත් ශඹෝජනහක් ශශනනහ. ඇයි, විලසහ බංත්ඹක්?  

යට ශොඩ නඟන ජහති ඵරශේර ව ප්රතියලී ජනතහශේ 

ඉේලී) රඵහ ශදන්නට ප්රතියලී ළඩ පිළිශශක් ශශනනහඹ 

ිරඹරහ භහින්ද චින්තනශඹන් ශඳොශයොන්දු වුණහ. නමුත් ඒ ලිඹරහ 

තිශඵන ශද්ධ ව අද යන ශද්ධ අතය  ශරොකු ශනක් තිශඵනහ. 

භහින්ද චින්තනශේ ලිඹරහ තිශඵන ශද්ධ ශනොශයි අද භහින්ද 

චින්තනශඹන් ක්රිඹහත්භ යන්ශන්. භභ ශ) හයණඹ ශ) 

බහශේදී සිඹ ඳහයක් විතය ිරඹරහ තිශඵනහ. භභ නළත ිරඹනහ, 

භහින්ද චින්තනඹ අන්ත ලිඵයේහදී ප්රතිඳත්තිඹක් අනුභනඹ 

යන චින්තනඹක් ිරඹරහ; ඵටහියට ළති චින්තනඹක් ිරඹරහ. භභ 

ඒ දිටභ වති යරහ තිශඵනහ. ශද්ධලඹ යිරනහ ිරඹරහ 

ිරඹපු චින්තනහයශඹෝ අද ශභොක්ද යන්ශන්? අඩුභ තයමින් 

ශ) යශට් ශක් කඩුක්ත් වදන්ශන් නළවළ. ශක් කඩුත් 

චීනශඹන් ආනඹනඹ යරහයි තිශඵන්ශන්. ශක්රට ඳහවිච්චි 

යන ශස මණත් චීනශඹන් ආනඹනඹ යරහයි තිශඵන්ශන්. ශ) 

විධිඹට අශේ )ප්රදහයී ශද්ධයඹ ර්භහන්ත විනහල යනහ. ශ) 

)ප්රදහයී ර්භහන්ත ශනුට භත් ද්රය ඳදන) වුණු ර්භහන්ත; 

ළසිශනෝ, බූරු ශඳොශේ, සදු ශඳොශේ ඳදන) වුණු ර්භහන්ත 

ශ) යශට් ආය)බ යන විට අශේභ , අශේ හය ධර්භ ඉතිරි 

ශනහද? ශ) විලසහ බංත් ශඹෝජනහ ශේන්න ඒ ශවේතභ 

භදිද?  

අපි එක්ත් ජහති ඳක්ශඹන් විලසහ බංත් ශඹෝජනහක් 

ශේන්න ලින් ශ) ආ්ඩඩුශේභ ඇභතියශඹන් ශ) ආ්ඩඩුට 

විරුද්ධධ විලසහ බංත්ඹක් ශනළේරහ වභහයයි. ඳසු ගිඹ තිඹ 

න විට විභේ වීයංල භවතහ එතභහශේ ඳක්ශේ ශරොකු මුළුක් 

ඳළළත්වහ. ඒ මුළුශේදී අඳට ඩහ ඳළවළදිලි,  ආ්ඩඩු ශශයහි 

විලසහ බංත්ඹක් තිශඵනහ ිරඹරහ එතභහ තවවුරු ශහ. ඊට 

ඩහ ශභොටද විලසහ බංත්ඹක්? එතභහ ඒ මුළුශේදී 

ශභොක්ද ිරඹන්ශන්? "ආ්ඩඩුට තදුයටත් ශභශවභ ඹන්න 

ඵළවළ. ශ) ඹන භන තයහ ලක්තිභත් යන භනක්." ිරඹනහ. 

විභේ වීයංල භවතහයි එශවභ ිරඹන්ශන්. "ආ්ඩඩුට තදුයටත් 

ශභශවභ ඹන්න ඵළවළ." ිරඹරහ එතභහ ිරඹනහ. ඒයි අඳත් 

ිරඹන්ශන්. ශ) විලසහ බංත්ශඹන් අඳත් ිරඹන්ශන් ආ්ඩඩුට 

මීට ඩහ ඹන්න ඵළවළයි ිරඹරහයි. ඒ ඇභතිරුන් ිරඹන එභ 

තභයි අපිත් ිරඹන්ශන්.  

ඊශඟට, එතභහ ශභොක්ද ිරඹන්ශන්? "ජහතයන්තය මරය 

අයමුදශරන් උඳශදස න්න ඹන චින්තනඹක් ශ)" ිරඹනහ. 

එතභහ ිරඹනහ, ජහතයන්තය මරය අයමුදශරන් උඳශදස න්න 

චින්තනඹක් ිරඹරහ. ඒ තභයි අපිත් ිරේශේ, ශ) neoliberal  

චින්තනඹක් ිරඹරහ. එතභහ ඊශඟට ිරඹනහ, "ශ) තභයි ආර්ථි 

කහතඹහශන් උඳශදස න්න චින්තනඹ" ිරඹරහ. එදහ අඳට 

ඇිනේර දික් ශහ, දළන් එතභහභ ිරඹනහ, "භහින්ද චින්තනඹ 

දුන්ශන් ඵටහිය යටර ඉන්න ආර්ථි කහතශඹෝ" ිරඹරහ. 

ඉතින් අපි ශභොටද මීට ඩහ විලසහ බංත් ශඹෝජනහක් 

ශේන්ශන්, ඒ ඇභතිතභහට ශ) ශත්රිරහ න). ඊනිඹහ 

ශද්ධලශප්රේමීන්, ඊනිඹහ ජහති ඵරශේ අද ශභශවභ ිරඹනහ. අපි 

ශ) එදහභ ිරඹන්න ඳටන් ත්තහ. අපි එදහ ශ) ිරඹන විට අඳට 

ිරේහ, අපි ප්රතිහමීන්ඹ ිරඹරහ. අපි ශද්ධලශද්රෝහීන්ඹ ිරේහ. අපි 

ආ්ඩඩු විශේචනඹ යන විට ිරේහ, එක්ත් ජහති ඳක්ඹ 

ශද්ධලශද්රෝහීන්ඹ ිරඹරහ. අපි එදහ ඇත්ත ිරේහ. දළන් ඊනිඹහ ජහති 

ඵරශේඹන් ඇවිේරහ අපි ිරඹන ශද්ධ ිරඹනහ. ආ්ඩඩු ළන 

ශ)භයි ිරඹන්ශන්.  
 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, please wind up now.  

 

ගරු කබීර් ශළෂීපත මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

How much time did I get?  

 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

You had 13 minutes. It is already over now.  

 

ගරු කබීර් ශළෂීපත මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, just give me two more minutes and I will finish.  

 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

How can I give you two minutes? 

 

ගරු කබීර් ශළෂීපත මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

I will finish in a minute. විභේ වීයංල භවතහ ශභොක්ද 

යන්ශන්? එතභහ ශරොකු යඟ ඳෆභක් යන්ශන්. එතභහ ශභොක්ද 

යන්ශන්? ඒ යඟ ඳෆභ යරහ ිරඹනහ, "යට ශොඩ නළඟීශ) ඵස 

එක් තිශඵනහ. ඒ ඵස එශක් දළන් අඳට ඹන්න ඵළවළ." ිරඹරහ. 

එතභහත් ඉන්ශන් ඒ ඵස එශක්. එතභහ ිරඹනහ, ඒ ඵස එ ශක් 

එතභහට ඹන්න ඵළවළ ිරඹරහ. නමුත් භභ ිරඹන්න), ජහති 

චින්තන ඵස එ ඇතශශේ වුද ඉන්ශන් ිරඹරහ. ඒ ඵස එ 
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

ඇතශශේ ඉන්නහ ජහතයන්තය ජහහය)හයශඹෝ; ආර්ථි 

කහතශඹෝ; භං ශොේරහයශඹෝ, කුඩුහයශඹෝ; 

ශොමිසහයශඹෝ. තමුන්නහන්ශේරහත් ඉන්ශන් ඒ ජහති චින්තන 

ඵස එශක්. දළන් විභේ වීයංල භවත්භඹහ ශභොක්ද ිරඹන්ශන්? 

ශ) ඵස එශක් ඹන්න ඵළවළ ිරඹරහ එතභහ ශභොක්ද යන්ශන්? 

ඉසයවහ ශදොරින් ඵළවළරහ, ශවමිහිට ජනහධිඳතිතභහට ථහ යරහ 

ඳස ශදොරින් ආඳහු නළඟ න්නහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, නළක් ගිශරන විට 

ඳශමුශන්භ ඳනින්ශන් මීශඹෝ ටි. න්ධහන නළ ගිශරන විට, 

චින්තන නළ ගිශරන විට ච)පි යණ ඇභතිතභහ දළන් ථහ 

යන්නට ඳටන් ත්තහ; විභේ වීයංල ඇභතිතභහ ථහ යන්නට 

ඳටන් ත්තහ. දළන් ශඳිරි හනහ. තහභ ඳළන්ශන් නළවළ. ශ) නළ 

නිඹභ විධිඹට ගිශරනහ. එශවභ ගිශරන විට ජහති ඵරශේර 

ඉන්න අඹට ඉන්න ඵළවළ. ගිශරන නළිරන් මීශඹෝ ඳනිනහ හශේ 

ඳශමුශන්භ ඒ අඹ ඳනිනහ. එශවභ න) භභ ඒ අඹට ිරඹනහ, 

ඔඵරහ ඊනිඹහ ශද්ධලශප්රේමීන්ද, ළඵෆ ශද්ධලශප්රේමීන්ද ිරඹරහ ඔේපු 

යන්න ිරඹරහ. ඔඵරහ ළඵෆ ශද්ධලශප්රේමීන් න), ජහති 

ඵරශේරට ලක්තිඹ ශදන්න න), චින්තන ඵස එශක් ඉන්න භත් 

ද්රය ජහහය)හයශඹෝ, ශොමිසහයශඹෝ, ආර්ථි කහතශඹෝ 

හශේ සිඹලු ශදනහ ඉත් යන්න න) ශ) විලසහ බංත් 

ශඹෝජනහට ඳක් අපිත් එක් ඡන්දඹ ශදන්න ිරඹරහ භහ භතක් 

යනහ.  

 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. DEW Gunasekara. You 

have nine minutes.   

 
[අ.බහ. 2.40] 

 

ගරු ි ේ ගුණපවේකර මශතළ (මළනල වපතඳ ක ිළිතබ 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு  டித குமசக - ணற பங்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, ඳහර්ලිශ)න්ත ඉතිවහඹ 

ත්ශතොත් ආය)බශේ සිට විලසහ බං ශඹෝජනහ 22ක් ඉදිරිඳත් 

යරහ තිශඵනහ. ඳශමුළනි විලසහ බං ශඹෝජනහ ශනහශේ 

1949 දීයි. අන් විලසහ බං ශඹෝජනහ ශනහශේ 1994 දීයි. 

නළත  අවුරුදු 20ට ඳසශේ තභයි ශ)  විලසහ බං ශඹෝජනහ 

ඳහර්ලිශ)න්තට ඉදිරිඳත් ය තිශඵන්ශන්. ශඳොදුජන එක්ත් 

ශඳයමුශ්ඩ ආ්ඩඩුත්, එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනශේ 

ආ්ඩඩුත් ඳළළති හර ඳරිච්ශේදඹට අවුරුදු 20ක් තශරහ 

තිශඵනහ. ඳහර්ලිශ)න්ත ඉතිවහශේ ඒ අවුරුදු 20 තශ විලසහ 

බං ශඹෝජනහට අඳ මුහුණ ශදන ඳශමුළනි අසථහ ශභඹයි.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, අඳ සතතින්ත ශන්න 

ඕනෆ විඳක් නහඹතභහට. එතභහට ආත්භ ලක්තිඹක් තිබුශ්ඩ 

නළවළ, ඒ අවුරුදු 20 තශ විලසහ බං ශඹෝජනහක් ශශනන්න. 

ශොයි තය) ප්රලසන තිබුණත් අවුරුදු 20ක් ගිඹහ විඳක් 

නහඹතභහශේ නහඹත්ඹ ඹටශත් විලසහ බං ශඹෝජනහක් 

ඳශමුළනි තහට ඉදිරිඳත් යන්න. ඇත්ත ලශඹන් ශඵොශ, 

ශඵොේ, ඳදනභක් නළති, හක්ෂි - හධ නළති නි)භ සිතිවිේරක් 

භත තභයි, එශවභ නළත්න) ඕඳහ දඳ, සු කුසු ආදි ශනොශඹක් 

හයණහ ඳදන) යශන තභයි ශ) විලසහ බං ශඹෝජනහ 

ශනළේරහ තිශඵන්ශන්. භහ ඉේරහ සිටිනහ විඳක්ශේ රු 

භන්ත්රීරුන්ශන්, ඳහර්ලිශ)න්ත පුසතහරඹට ගිහින් විලසහ 

බං ශඹෝජනහ පිළිඵ ඉතිවහඹ අයශන ඵරන්න ිරඹහ; ඒ 

ඉදිරිඳත් යපු විලසහ බං ශඹෝජනහර තිශඵන වයත්භ 

ළන, quality එ ළන ඵරන්න ිරඹරහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, ශ) ඉදිරිඳත් යපු 

ශඹෝජනහශේ ආ්ඩඩු ළන හයණහ ශදයි වන් තිශඵන්ශන්. 

ඒ, ආ්ඩඩු අභළතියි ිරඹන හයණඹ ව ආ්ඩඩුට 

ශනොවළිරඹහක් තිශඵනහ ිරඹන හයණඹයි. ආ්ඩඩුක් 

ශශයහි විලසහඹ නළති ශන ශොට ඳශමුශන්භ ආ්ඩඩුශේ 

ප්රතිඳත්තිඹ පිළිඵ වන් යන්න ඕනෆ ිරඹහ අපි දන්නහ. 

එශවභ එක් ශභහි ඇත්ශත් නළවළ. එශවභ නිලසචිත ප්රතිඳත්තිඹක් 

පිළිඵ ශභහි නළවළ. නිලසචිත ක්රිඹහක් )ඵන්ධශඹන් ද ඇත්ශත් 

නළවළ.  

හභහනයශඹන් අශේ )ප්රදහඹඹක් තිශඵනහ,  

ශදඳහර්තශ)න්ත, අභහතයහංලඹ ව සිද්ධධිඹක් න) ඉසය 

ශරහභ ඒ විඹඹ බහය ඇභතියඹහට විරුද්ධධ  විලසහ බං 

ශඹෝජනහක් ශන ඒශ). එශවභ තභයි ලින් ශනහශේ. 

ආ්ඩඩුට විරුද්ධධ ශනොශයි ශනහශේ. එළනි ආත්භ ලක්තිඹක් 

විඳක්ඹට තිබුශ්ඩ නළවළ.  ශඳොලීසිශේ ළරැද්ධදක් තිබුණහ න), 

ශ)හ වරිඹට ක්රිඹහත්භ ශනොවුණහ න) විලසහ බං 

ශඹෝජනහක් ශන එන්න ඕනෆ ශඳොලීසිඹ බහය ඇභතියඹහට 

විරුද්ධධයි. එශවභ නළත්න) ශනත් ශදඹක් න) ඒ අදහශ විඹඹ 

බහය ඇභතියඹහට විරුද්ධධයි. ආ්ඩඩුට විරුද්ධධ විලසහ බං 

ශඹෝජනහක් ශන එන්ශන් ආ්ඩඩුශේ ප්රතිඳත්තිභඹ යහමු උඩයි. 

එශවභ නළත්න) ආ්ඩඩුශේ භසත හමහි කීභක් තිශඵන 

නිහයි. ශභතළන තිශඵන්ශන් ළබිනට් භ්ඩඩරශේ හයණහක්  

)ඵන්ධ ශදඹක් ශනොශයි. ඒ නිහ ශ) ශඹෝජනහ ස යපු 

ආහයඹ ශද ඵරන ශොට භහ හිතන්ශන් ශ) ශනළවිත් 

තිශඵන්ශන් ිරසිභ ඳදනභක් නළති ශඹෝජනහක් ිරඹරහයි. ශභඹ 

ශනත් ඳටු ශද්ධලඳහරන අයමුණක් ඇතියි ශනහශේ. අපි වුරුත් 

දන්නහ, යටභ දන්නහ ඉදිරි අවුරුදු ශද හශේ හරඹ තශ -

අද ඉරහ තත් අවුරුදු ශදක් ඹන ශොට- ීනයණහත්භ 

භළතියණ ශදක් එනහ ිරඹහ. ඒහට සදහන) න අසථහ නිහ 

ශද්ධලඳහරන ඵරශේ වළසියවීශ), ශද්ධලඳහරන ඵරශේ 

ශභශවඹවීශ) ඳටු ශද්ධලඳහරන අයමුණු ඇති තභයි ශභඹ ඉදිරිඳත් 

යරහ තිශඵන්ශන්. ඒ වළය ඇත්ත ලශඹන්, අං ශර භත් 

ද්රය පිළිඵ විහදඹක් ඇති යන්න උත්හවඹක් ත්තහ න) භහ 

එඹ අඹ යනහ. ශොශවොභ වුණත් ශ) විලසහ බං 

ශඹෝජනහ තළින් අඳට අසථහක් රළබිරහ තිශඵනහ අශේ 

අදවස දක්න්න.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, ශ) ප්රලසනඹ අශේ යටට 

සීභහ ව අබයන්තය ප්රලසනඹක් ශනොශයි. ශ) රහපීඹ ප්රලසනඹක්. 

ශ) භවහද්ධවීඳඹටභ ඵරඳහන ප්රලසනඹක්. ශ) ශෝලීඹ 

ප්රලසනඹක්. ශොතය) ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්ද ිරඹනහ න), අද 

එක්ත් ජහතින්ශේ ංවිධහනඹ ශ) )ඵන්ධශඹන් විශලේ නීති 

ස යරහ තිශඵනහ; විශලේ මිටු ඳත් යරහ තිශඵනහ; 

විශලේ උඳහඹ භහර් ශභශවඹරහ ශඹෝජනහ ස යරහ 

ඳහර්ලිශ)න්තශේ )භත යවීශ) තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, ආ්ඩඩු ඳළත්ශතන් අපි 

ඳසු ගිඹ හරශේ යපු ප්රධහන හර්ඹඹන් ශදක් ළන භහ 

විශලේශඹන් භතක් යන්න ළභළතියි. රු රක්සභන් දිර්හභර් 

භළතිතභහ විශද්ධල ඇභතියඹහ හිටපු හරශේ 2005 දී ශ) 

ඳහර්ලිශ)න්ත වමුශේ ඉදිරිඳත් ශහ ඳනත් ශටු)ඳතක්  money 

laundering ළන. එහිදී ශ ථහ ිරඹහ ඵරන්න. එහි 

තිශඵන්ශන් ශභොක්ද ඵරන්න. ත්රසතහදඹ ඳභණක් ශනොශයි, 

779 780 

[රු ී ර් වහෂී) භවතහ] 



2014 භළයි 21  

ත්රසතහදඹට මුදේ ඳඹන -විශලේශඹන් භත් ද්රය භහර්ශඹන් 

මුදේ ඳඹන- භහර් ඇහිරීභ වහ තභයි, ඒහ භළඩ ඳළළත්වීභ 

වහ තභයි ඒ ඳනත් ශටු)ඳත ශනහශේ. ඒ ඳනත් ශටු)ඳත 

ළන අපි පුයහ දක් තිසශේ විහද ශහ. එක්ත් ජහතින්ශේ 

ංවිධහනශේ උඳශදස අනු තභයි ඳශමුළනි තහට අපි ඒ ඳනත් 

ශටු)ඳත  ඉදිරිඳත් ශශේ. ශ) දකුණු ආසිඹහනු රහ ඳශේ සිඹලු 

ඳහර්ලිශ)න්ත එඹ අනුභත ශහ. එඹ තභයි භත් ද්රය නිහයණඹ 

)ඵන්ධශඹන් ත් ඳශමුළනි පිඹය.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, භත් ද්රය යහඳහයඹ 

ආය)බ වුශ්ඩ ශොයි හරශේ ඉරහද? 1980 දලශේ ඉරහයි. ඒ, 

විශලේශඹන් ශ) රහඳශේයි. අශේ ශ්රී රංහශේත් එශවභයි. විිත 

ආර්ථිඹ 1978යි ආය)බ වුශ්ඩ. 1980 න ශොට භත් ද්රය රහ 

එන්න ඳටන්ත්තහ. එතළනින් තභයි ශභඹ ආය)බ වුශ්ඩ. ඒ නිහ 

අඳට සිද්ධධ වුණහ, 1988 ශන ශොට දකුණු ආසිඹහනු රහඳශේ 

යටේ එට එක්හසු ශරහ )මුතිඹට එන්න. ඒ )මුතිඹට         

ශ්රී රංහ අත්න් ශහ. ඊට ඳසශේ හර්ක් යටේ එට එක්හසු 

ශරහ )මුතිඹට ආහ; එඹට අත්න් ශහ. ඒ )මුතිඹ ඳදන) 

යශන අපි නීති-රීති ශනහහ. ඒ අනු තභයි අද ශඳොලිස 

ශදඳහර්තශ)න්ත, අශනකුත් ශදඳහර්තශ)න්ත, අදහශ අංල 

ක්රිඹහත්භ ශරහ තිශඵන්ශන්. අඩු ඳහඩු නළත්ශත් නළවළ. භවය 

විට අඳ අභත් ශන්න ඇති. ශ) ශෝලීඹ ප්රලසනඹක්. අද ශ) 

ප්රලසනඹ ශොතය) යහේත ශරහ තිශඵනහද ිරඹනහ න) දකුණු 

ආසිඹහ, ඉන්දිඹහ, ඳහිරසතහනඹ, ශන්ඳහරඹ, ඇෂසකනිසතහනඹ, 

ඵංේරහශද්ධලඹ යටේ අභිඵහ ගිහින් අප්රිහනු භවද්ධවීඳශේ 

නයිජීරිඹහ, ඉතිශඹෝපිඹහ ආදී යටේ ඳහ භවහ විලහර ශෝලීඹ 

අර්බුදඹට ඳත් ශමින් තිශඵනහ.  ඒ නිහ තනි ආ්ඩඩුට 

ශ) භළඩරන්න ඵළවළ.  ශ)ට හමුහි ප්රඹත්නඹක් අලයයි.  

ශ) පිළිඵ ඳශමු න තහට  තභයි ඳහර්ලිශ)න්ත විහදඹක් 

සිද්ධධ න්ශන්.  ඳහර්ලිශ)න්තශේ ශභළනි විහදඹක් තිබුශණත් 

නළවළ. එශවන් ශභශවන් තභන්ශේ ප්රලසනරට උත්තය ඳඹමින්, 

ඳවය වමින්, භඩ වමින් ටයුත යනහ. ශ) )ඵන්ධ 

විහදඹක් ඇති ිරරීභට අසථහක් රඵහ දීභ ළන  භහ එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹට සතතින්ත ශනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, ශ) හයණහරට 

අභතය ිර වළිරයි, ශ) අණඳනත් ක්රිඹහත්භ ිරරීශ)දී 

ප්රභහණත් ළඩ පිළිශශේ ළනීශ) අලයතහ ඳළන නළඟී 

තිශඵන ඵ.  ජනතහ දළනුත් ිරරීශ) හයණහ  ශඵොශවොභඹක් 

තිශඵනහ. හිය ශේර සිටින පිරි )ඵන්ධශඹන් අදහශ 

ඇභතියඹහ රුණු ඉදිරිඳත් යයි, ආ්ඩඩු ශොයි තය) දුයට 

භළඩලීභ වහ ටයුත ය තිශඵනහද ිරඹහ. නීති තද ය 

තිශඵනහ.  ඒ ඳළත්ශතන් අලය පිඹය න්නහ. නමුත් එඹ 

ප්රභහණත් නළවළ.  එශේ ප්රභහණත් ශනොවීභ ආ්ඩඩුක් ශශයහි 

විලසහබංඹක් ඇති ිරරීභට තය) ප්රභහණත්  හයණහක්ද?    

එඹ ප්රභහණත් හයණහක් ශනොශයි. අඳ විලසහබං 

ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් යන විට  පුළුේ ආ්ඩඩු ශනුශන්භ 

ඉදිරිඳත් යනහ. එශවභ නළත්න) ඇභතිරු ශනුශන්, 

නිශඹෝජය ඇභතිරු ශනුශන්,  නළත්න) භන්ත්රීරු  ශනුශන් 

ඉදිරිඳත් යනහ.  එශවභ තභයි විලසහබං ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

යන්ශන්.   

ඉතිවහඹ අයශන ඵරන විට ශඳශනනහ, අදහශ 

ඇභතියඹහ ට විරුද්ධධ විලසහබං ශඹෝජනහ ශනළවිත් තිශඵන 

ඵ. ඳසු ගිඹ අවුරුදු 67න් අවුරුදු 20ක් ඳහර්ලිශ)න්තට 

විලසහබං ශඹෝජනහක් ආශේ නළවළ. ආශේ නළත්ශත් අඳ 

ශශයහි තිශඵන විලසහඹ නිහද එශවභ නළත්න) විඳක් 

නහඹයඹහශේ අදක්භ නිහද අහර්ඹක්භතහඹ නිහද ිරඹහ  

ඔඵතභන්රහ ීනයණඹ යන්න.   

1949 ඳශමු න ඳහර්ලිශ)න්ත, ශදන ඳහර්ලිශ)න්ත, තන් 

න ඳහර්ලිශ)න්ත ආදී වළභ ඳහර්ලිශ)න්තශේදීභ විලසහබං 

ශඹෝජනහක් ආහ. ශ) අවුරුදු 67 තශ ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ඹ 

ප්රමු ආ්ඩඩුට විලසහබං ශඹෝජනහ වතයි ඇවිත් තිශඵන්ශන්.  

එක්ත් ජහති ඳක්ඹට විලසහබං ශඹෝජනහ 15ක් ඇවිත් 

තිශඵනහ.  අශේ අතින් අඩුඳහඩු සිද්ධධ ශනහ න) ඒහ ශඳන්වීභ 

විඳක්ශේ යුතභක් වහ  කීභක්. භළතියණඹක් ශඳශනන 

භහනශේ තිශඵන ඵ ේඳනහ යමින් තභන්ශේ ශද්ධලඳහරන 

ඵරශේඹන් වසුරුවීශ), අබයන්තය ප්රතිවිශයෝධතහන් උත්න්න 

ිරරීශ) ඳටු ශද්ධලඳහරන අයමුණු අනු විලසහබං ශඹෝජනහක් 

ශනහ නිහ ඒට විරුද්ධධ ඵ ප්රහල යමින් භශේ ථහ 

අන් යනහ.   

 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Suresh Premachandran. 

You have 13 minutes.  

 

[தற.த. 2.49] 
 

ගරු සුපර්හ පප්රේමනන්ද්රන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சுமஷ் தறமச்சந்றன்) 

(The Hon.  Suresh Premachandran) 
தகப குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கமப, இன்த 

ஆசறரறல் இனங்கக கண ரடுகதௗக்குப் 

மதரகஸ்துககப distribute தசய்த்ம் எத கரக 

இதப்தன் கரரக இந் அசரங்கத்றற்தகறரக எத 

ம்தறக்ககறல்னரத் லர்ரணத்க க்கற மசறக் கட்சற 

தகரண்டுந்றதக்கறநது. க்கற மசற கட்சறகப் 

ததரதத்கறல் அற்கு இனங்ககறல் மதரகஸ்து 

ன்தது றக தொக்கறரண எத தறச்சறகண! ஆகம, அகக் 

கரரக கத்து அசரங்கத்றற்தகறரக 

ம்தறக்ககறல்னரத் லர்ரணத்க அர்கள் 

தகரண்டுந்றதக்கனரம். ஆணரல், றழ் க்ககபப் 

ததரதத்கறல், அர்கள் ஆறக்கக்கரண 

தறச்சறகணககப றர்மரக்கறக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். 

அர்கள் றர்மரக்கறக்தகரண்டிதக்கறன்ந எவ்தரத 

தறச்சறகணகத்ம் தரர்த்ரல் றச்சரக இந் அசரங்கம் 

சரறரண றதொகநறல் தசல்கறன்நர ன்ந மகள்ற 

தகறன்நது.  

இங்கு மதரகஸ்து தற்நறப் மதசப்தடுகறன்நது; 'சறகதட் 

தக்தகட்'டில் 80 சவீரண இடம் அன் லங்கு தற்நற 

ச்சரறக்ககக்கு எதுக்கப்தட மண்டுதன்த லறன்நம் 

தசல்கறன்நணர். ஆணரல், டக்கு ரகரத்றல் இரணும் 

டத்துகறன்ந றகபரட்டுப் மதரட்டிகபறல் சரரப் மதரத்ல், 

'தறர் ரறன்' ன்தண தரறசரக ங்கப்தடுகறன்நண. இகண 

ப்தடிக் மகட்ததன்த ணக்குத் தரறரது. Defence Ministry 

தசனரபர் மகரரத ரஜதக்ஷ அர்கதௗகட 

அதறத்டன் இது கடதததகறன்நர? அல்னது இரணுத் 

பதறகதௗகட அதறத்டன் இது கடதததகறன்நர? 

டக்கு ரகரத்றல் 18 துக்குக் குகநந் சறதர்கதௗக்கு 

றகபரட்டுப் மதரட்டிகபறன்மதரது சரரப் மதரத்கனத்ம் 

'தறர் ரறன்'கணத்ம் தகரடுக்கறன்ந இப்தடிரண ஏர் அசரங்கம் 

இங்கு இதக்க மண்டுர அல்னது அகணத் துநந்து தசல்ன 

மண்டுர? ன்தற்கு இர்கள் தறல் தசரல்தரக 

மண்டும். இது சரரரண எத றடல்ன. டக்கு 

ரகரத்றல் இனட்சக்கக்கரண அச துதப்தைக்கள் 

இதக்கறன்நணதன்தது ல்மனரதக்கும் தரறத்ம். அற்நறல் 

தல்மததட்ட தரதுகரப்தைப் தறரறவுகள் இதக்கறன்நண. 
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அமமதரன ததரதமரர் இதக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், றக 

லண்டகரனரக இவ்ரநரண மதரகஸ்துப் தரகண 

துவும் இல்னரல் இதந் டக்கு ரகரத்றதம், குநறப்தரக 

ரழ்ப்தரத்றதம் அந் மதரகஸ்துப் தரகண ன்ந 

தறச்சறகண இன்த ந்றதக்கறன்நதன்தது ரத்றல்ன, அது 

அங்கு றற்கப்தட்டும் தகறன்நது.  

இனங்ககறல் இன்த ன்ண கடதததகறன்நதன்த 

தரதங்கள்! எத தக்கத்றல் குடிண்லதக்கு தததம் 

மதரரட்டம் டக்கறன்நது. குடிண்லதக்கரக 

ததமரறறல் மதரரட்டம் டத்றர்கபறல் சறனர் 

சுட்டுக்தகரல்னப்தட்டரர்கள். ததக்கத்றல், தத்துக்கரக 

DIG கனகறல் தகரகனகள் டக்கறன்நண. வீறறல் 

றற்கறன்ந ததரதமரர் கடத்ப்தட்டு தகரகன 

தசய்ப்தடுரகக் கூநப்தடுகறன்நது. அடுத்ரள், 

ககதுதசய்ப்தட்டர் ப்தறமரடிததரதது சுட்டுக் தகரகன 

தசய்ப்தட்டரக அசரங்கம் கூதகறன்நது. அது ரத்றல்ன, 

அண்கறல் டக்கு ரகரத்றன் தடுங்மகறறதள்ப 

கரட்டுக்குள் தைதகள் ன்ந ததரறல் 3 இகபஞர்கள் சுட்டுக் 

தகரல்னப்தட்டரகக் கூநப்தடுகறன்நது. அர்கள் கரட்டுக்குள் 

கத்து சுட்டுக் தகரல்னப்தடறல்கன! அர்கள் ற்தகணம 

ககதுதசய்ப்தட்டு, சுட்டுக் தகரல்னப்தட்டு, தறன்ணர் 

அர்கபது சடனங்கள் கரட்டுக்குள் தகரண்டு 

தசல்னப்தட்டரகக் கூநப்தடுகறன்நது. இற்கநப் தரர்க்கும் 

மதரது, இந் அசரங்கம் ங்கு தறக்கறன்நது? சட்டம், 

எதங்கு ன்தற்தக்கு ன்ண டக்கறன்நது? DIG ரணரக 

தகரகன தசய் தொகணகறன்நரர்! ண்லர் மகட்டுப் 

மதரரடுதர்ககப இரணும் தகரகன தசய்கறன்நது!  

கடந் 4 - 5 ரட்கபரக டக்கு ரகரத்றதம், கறக்கு 

ரகரத்றதம் ன்ண டக்கறன்நது? தறத்றமகரக டக்கு 

ரகரத்கப் தரதங்கள்! ரழ்ப்தர தல்ககனக்கக Vice-

Chancellor, Heads of Departments ண ல்மனரகத்ம் 

தனரதக்கு அகத்து, அங்கு ந்றரண அஞ்சதத்ம் 

டத்க்கூடரதன்த இரணும் தசரல்ததப்தறறதக்கறநது. 

ரழ். தல்ககனக்ககத்கச் சுற்நற இரணும் 

குறக்கப்தடுகறன்நது; கச ரகணங்கள் றதத்ப்தடுகறன்நண. 

ல்தர் கந்சுரற மகரறகனச் சுற்நறத்ம் கட்சற 

அதனகங்ககபச் சுற்நறத்ம் இரணும் றதத்ப்தடுகறன்நது. 

க்கள் கலரறகனக்கு தசன்த இநந்ர்கபறன் இதறக் 

கறரறகககபச் தசய்றடரல் வீறகள் தோடப்தட்டு 

இரணும் றதத்ப்தடுகறன்நது. த்த்ம் தொடிகடந்து 5 

தடங்கபறன் தறன்தைம் லங்கள் இந் ரட்கட, தொக்கறரக 

டக்கு, கறக்கக வ்ரநரண மரசரண றகனறல் 

கத்றதக்கறன்நலர்கள்! ணம, இந் அசரங்கத்க 

டத்துற்கு லங்கள் குறத்கடர்கபரக 

இதக்கறன்நலர்கபர ன்தக தொதல் சறந்றத்துப் தரர்க்க 

மண்டும் ன்த ரன் உங்கபறடம் மகட்க றதம்தைகறன்மநன்.  

லங்கள் தன்தகுறறல் றகப் தறரண்டரண அபறல் 

த்த் தற்நறகக் தகரண்டரடுகறன்நலர்கள். அற்கரகப் 

தரடசரகனகதௗக்கு றடுதொகந தகரடுக்கறன்நலர்கள். ஆணரல், 

இந் த்த்த்றல் தன இனட்சம் மதர் தகரல்னப்தட்டரகப் தன 

ப்தறணரதம் தசரல்னப்தடுகறன்நது. நத்ர 40,000 தொல் 

70,000 கறல் க்கள் தகரல்னப்தட்டரர்கள் ன்த .ர. 

சகத தசரல்தகறன்நது. இவ்ரத தகரல்னப்தட்ட க்கதௗக்கு 

கண்லர் அஞ்சதகச் தசதத்துற்மகர அல்னது எத 

றறடம் தபண அஞ்சதகச் தசதத்துற்மகர ங்கபரல் 

தொடிறல்கன ன்நரல், ரங்கள் வ்ரநரண ஜணரக 

தர்ரண ரட்டுக்குள் ரழ்கறன்மநரம் ன்தக லங்கள் சற்த 

மரசறத்துப் தரதங்கள்!  

ணது கறரத்றல் எத சறநற மகரறல் இதக்கறன்நது. 

அறல் தரடர்ந்து தத்து ரட்கள் றதறர டப்தது க்கம். 

இந் தடம் றதறர கடதததம்மதரது, தோன்நரம் ரள் 

இரணும் ந்து தசரல்கறன்நது, 17ஆம், 18ஆம் றகறகபறல் 

அங்கு றதறரக டத்க்கூடரது ன்த. அங்மக தத்து 

ரட்கள் தரடர்ச்சறரக டக்கமண்டி எத றதறரறல் 

4ஆம், 5ஆம் றதறரக்ககப றதத்மண்டுதன்தம் அந் 

ரட்கபறல் றதறரக டத்றணரல், த்த்த்றல் 

இநந்ர்கதௗக்கு  அஞ்சத தசதத்ப்தட்டுறடும் ன்தம் 

இரணும் கூதகறன்நது. இது வ்பவு மரசரண றடம்! 

இமமம் ரழ்ப்தரத்றல் தசரக் தண்டிகக 

கடதததகறன்நது. அங்கு ததபத் க்கமப கறகடரது. 

ணறதம், இரணும் மகரடிக்கக்கரண கரகசச் 

தசனவுதசய்து தசரக் தண்டிககக டத்துகறன்நது. 

அற்கரக தஸ் ண்டிககப தவ்மத இடங்கதௗக்கு 

அதப்தற, அங்கறதந்து க்ககப ற்நற தகறன்நரர்கள். 

அவ்ரத அங்கு தசரக் தண்டிகக தகரண்டரடப்தடுகறன்நது. 

லங்கள் ப்ததரதரது உங்கதௗகட தசரக் 

தண்டிககக்குரற றகறக ரற்தவீர்கபர? அல்னது னர 

ரபறககறல் கடதததகறன்ந எத றகழ்வுக்குரற றகறக 

ரற்தவீர்கபர? இல்கன. ஆணரல், மகரறல் றதறர 

டக்கறன்நததரதது, இரணும் ந்து, "இந்த் றதறரக 

றதத்து; ல இகணத் தரடர்ந்து டரத் தொடிரது" ன்த 

தசரல்கறன்நது. இவ்ரத தசரல்ற்கு இரணுத்துக்கு 

ன்ண உரறக - அறகரம் இதக்கறன்நது?  உண்கறமன, 

ட ரகரம் இந் அசரங்கத்றன் ஆட்சறக்கு உட்தட்டர? 

அல்னது அது அகண இரணுத்றடம் எப்தகடத்துறட்டர 

ன்தக இந் அசரங்கம் றகத் தபறரகச் 

தசரல்னமண்டுதன்த ரன் மகட்டுக்தகரள்கறமநன்.  

த்த்த்றல் இநந்ர்கதௗக்கு கடந் 18ஆம் றகற அஞ்சத 

தசதத்க்கூடரது ன்த றழ் க்கதௗக்கு 

இரணுத்றடறதந்து ஏர் உத்வு ந்து. இது 

இரணுத்றணரறன் உத்ர அல்னது ததரதமரதகட 

உத்ர அல்னது அசரங்கத்றன் உத்ர? ன்தகத் 

வுதசய்து அசரங்கம் ங்கதௗக்குச் தசரல்னமண்டும். 

தணன்நரல், இதுதற்நற அசரங்கம் ச்சந்ர்ப்தத்றதம் ரய் 

றநக்கமறல்கன. ஆணரல், இரணும் லண்டும் லண்டும் 

றழ் க்கதௗக்கு இவ்வுத்க றடுத்றதக்கறன்நது. 

மற்கந றணம் ரழ். தல்ககனக்கக பரகத்றற்குள் 

சுதரட்டிகள் எட்டப்தட்டிதக்கறன்நண. அச்சுதரட்டிறல், 

"உங்கதௗக்கு இதறரக ரங்கள் ச்சரறக்கறன்மநரம்!" ன்தம், 

"மதரசறரறர் சறரன், லர் தகரகனதசய்ப்தடுவீர்!" ன்தம் 

அப்தல்ககனக்ககத்றன் ஆசறரறர் சங்கத் கனரண 

ரஜகுரன் தகரகன தசய்ப்தடுரர்! ன்தம் students' 

union - ரச் சங்கத் கனர் ற்தம் தத்றரறககரபர்கள் 

ஆகறமரரறன் ததர்கதௗம் குநறப்தறடப்தட்டு 

ச்சரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. இவ்ரநரண சுதரட்டிகள் 

தல்ககனக்கக பரகத்றற்குள் எட்டப்தடுகறன்நண ன்நரல், 

அகண ரர் தசய்கறநரர்கள்? றச்சரக அகண 

ரழ்ப்தரத்றதள்ப இரணும்ரன் தசய்கறன்நது. 

இவ்ரநரண எத சூழ்றகனக அங்கு கத்றதக்கறன்ந 

அசரங்கம் இதந்தன்ண, இல்னரல்மதரணரல் ன்ண! 

ஆகம, இந் அசரங்கத்துக்கு ஆவு தரறறக்கமண்டி 

ந்த் மகத்ம் றழ் க்கதௗக்குக் கறகடரது. 

தணன்நரல், அந்பவுதூம் றக மரசரணதொகநறல் இந் 

அசரங்கம் தசற்தட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நது.  

மகு ஜணரறதற அர்கள், "ரன் ட ரகர 

சகதக்கரண மர்கன டத்றறட்மடன்" ன்த த்த் தற்நற 

றரறல் கூதகறன்நரர். இந் அசரங்கரணது ட ரகர 

783 784 
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சகதக்கரண மர்கன டத்ரல் ரன்கு தடம் 

இதத்டித்து. தறன்ணர், இந்றரறன் தரரற அதத்த்றன் 

கரரக அகண டத்ற தொடித்ற்குப் தறற்தரடு, ரன் 

மர உனகத்றல் இல்னர ஜணரகத்க றழ் க்கதௗக்குக் 

தகரடுத்துறட்டரகக் கூதகறன்நரர். இது இந் ரட்டின் 

அசறனகப்தைச் சட்டத்றல் இதக்கறன்ந எத றடம். 

ரகர சகதகதௗக்கரண மர்கன டத்மண்டிது 

அசரங்கத்றன் கடக. ஆணரதம், றழ் க்கதௗக்கு ன்ண 

ஜணரகம் தகரடுக்கப்தட்டிதக்கறன்நது? டக்கறல் ரகர 

சகத அகப்தை ரத்றம உதரக்கப்தட்டிதக்கறநது. 

தகப அகச்சர் ரசும ரரக்கர அர்கள் 

அடிக்கடி கூததுமதரன, அந் ட ரகர சகதக்கு 

ந்றரண அறகரங்கதௗம் இல்கன. 13ஆது றதத்ச் 

சட்டத்றதள்ப அறகரங்கள் அல்னது கண ரகர 

சகதகதௗக்கு ங்கப்தட்டிதக்கும் அறகரங்கள்கூட ட 

ரகர சகதக்கு ங்கப்தடறல்கன. கண ரகர 

சகதகள் இங்குதுமதரன ட ரகர சகத இங்க 

தொடிரது.  

 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Suresh Premachandran, please wind up now.  

 

ගරු සුපර්හ පප්රේමනන්ද්රන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சுமஷ் தறமச்சந்றன்) 

(The Hon.  Suresh Premachandran) 
ஆகம, இவ்ரநரண எத மரசரண சூழ்றகனறல் ட 

ரகர சகதக கத்துக்தகரண்டு, மகு ஜணரறதற 

அர்கள்  ஜணரகம்  தற்நறப் மதசுகறன்நரர்; ட ரகர 

சகதக்கரண மர்கன டத்றறட்டரகக் கூதகறன்நரர். 

ஆகம, இநந்ர்கதௗக்கு அஞ்சத தசதத்றடர, க்கள் 

து றதரகத்கச் சரறரகச் தசய்ற்கு இகடதநரக 

இதக்கறன்ந, டக்கு ரகரத்க இரணுத்றடம் 

ககபறத்றதக்கறன்ந எத மரசரண அசரங்கம் றச்சரக 

இதக்கக்கூடரது ன்ததுரன் ம்தொகட தொடிவு. அது 

ததமண இந்ப் மதரகஸ்து ர்த்கத்துக்கரக 

ரத்றல்ன. ஆகம, இந் ரட்டில் இதக்கறன்ந எத தகுற 

க்கள் து றர்ரகத்கச் சரறரண தொகநறல் டத்துற்கு 

அதறக்கர, சட்டத்றதள்ப றடங்ககப - அசறல் 

சரசணத்றதள்ப றடங்ககப அதறக்கர, இந் 

அசரங்கம் இல்னரல் மதரக மண்டும் ன்ததுரன் து 

றதப்ததொம் மகரரறக்ககத்ரகும் ன்தகக் கூநறக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்மநன்.  
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ගරු ඩපවහ පද්ලළනන්ද මශතළ (වපතප්රදළයික කර්මළන්ත ශළ 

කුඩළ ලයලවළය වංලර්ධන අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர - தரம்தரற 

ககத்தரறல்கள், சறத தரறல்தொற்சற அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Traditional 

Industries and Small Enterprise Development) 
தகப குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கமப, 

இன்கந றரத்றல் கனந்துதகரண்டு உகரற்ந ணக்கும் 

ரய்ப்தபறத்கக்கு தொதல் உங்கதௗக்கு ன்நற 

கூநறக்தகரள்கறமநன். அத்துடன், ன்தகட லண்டகரன 

ண்தரறன் உகக்குப் தறன்தை ரய்ப்தைக் கறகடத்கக்கரகவும் 

சந்மரத்கத் தரறறத்துக்தகரண்டு ரன் ன்தகட 

அதறப்தறரங்ககபச் தசரல்ன றதம்தைகறன்மநன். இததது 

தடங்கதௗக்கு மனரகப் தனத் சரல்கதௗக்கு த்றறதம் 

தரடர்ச்சறரக ணக்கு அசறல் அங்கலகரத்க ங்கற 

தகறன்ந றழ் மதசும் க்கபறன் சரர்தரகவும் து க்கபறன் 

லடித் துர்ககபப் மதரக்குற்கரக ரன் அங்கம் கறத்து 

தகறன்ந அசரங்கத்றன் அகச்சர் ன்ந ரலறறதம் இந்ச் 

சகதறல் ரன் சறன றரங்ககப டுத்துகக்க 

றதம்தைகறன்மநன்.  

ரம் ததமண அசறல் உரறகக்கரக ட்டும் 

குல்தகரடுத்து உகத்து ததர்கள் அல்னர். அசறல், 

சதோக, ததரதபரர ரற்நங்ககப உதரக்கவும் ககன, 

கனரசர, தண்தரட்டு றதறங்ககபப் தரதுகரக்கவும ரம் 

அன்நறததந்து குல் தகரடுத்து தகறன்மநரம். அத்மரடு 

ணற குனத்க, க்கள் சதோகத்கச் சலறக்கும் ந்ச் 

தசல்ககபத்ம் ரம் எதமதரதும் ற்தக்தகரண்டர்கள் 

அல்னர். ணற சதோகத்கம சலறக்கும் மதரகஸ்துப் 

தரகணகக் தகரள்கக ரலறரகவும் கடதொகந ரலறரகவும் 

து ஆம்தகரனத்றததந்ம - உரறகப் மதரரட்ட 

கரனத்றததந்ம - ரம் றர்த்து ந்றதக்கறன்மநரம். து 

க்கபறன் சரர்தரக ரன் அங்கம் கறத்துதம் அசரங்கம், 

மதரகஸ்துப் தரகணக்மகர அல்னது அன் 

றற்தகணக்மகர எதமதரதும் துகமதரகரது ன்தது ணது 

ம்தறக்கக.  

இங்கு றசறத்றரண றடம் ன்ணதன்நரல் 

மதரகஸ்து றரதரத்றல் ஈடுதட்ட சறனக 

உதப்தறணர்கபரகவும் ஆரபர்கபரகவும் தகரண்டிங்கும் 

றழ்த் மசறக் கூட்டகப்தை, மதரகஸ்து 

றரதரத்றததந்து கறகடக்கும் தபறரட்டுப் தத்றல் 

சுனரத அசறல் டத்றக்தகரண்டு இன்த இந் 

ரடரதௗன்நத்றல் மதரகஸ்க றர்ப்ததுமதரல் ரடகம் 

என்கந அங்மகற்நற தகறன்நகரகும். றழ் மதசும் 

க்கபறன் ததரல் அசறல் டத் ந்ர்கள் சதோகத்கச் 

சலறக்கும் றரதரங்ககப டத்துரல்ரன் அசறல் 

லர்வுக்கரண ரய்ப்தைக்கள் கறகடத்தும் து தறச்சறகண 

லர்றன்நற இததட்டுச் தசல்கறன்நது. உனதகங்கும் டந்து 

தொடிந் உரறகப் மதரரட்டங்கள் ரவும் றடுகன 

தற்நறகப் ததற்நறதக்கறன்நண அல்னது அசறல் லர்றன் 

றகச மரக்கறச் தசன்த றர்தரர்த் உரறககபறன் 

தற்நறகப் ததற்தக் தகரடுத்றதக்கறன்நண. ஆணரதம் 

இனங்ககத் லறல் ரதகறன்ந மசற இணங்கபறல் என்நரண 

றழ் மதசும் க்கபறன் உரறகப் மதரரட்டம் ட்டும் 

இன்தக அசறல் லர்வுக்கரண அரற தன ரய்ப்தைக்கள் 

கறகடத்றதந்தும், லர்றன்நற இததட்டுச் தசல்தம் துங்கமப 

இங்கு தரடர்கறன்நண.  

து உரறகப் மதரரட்ட னரற்நறதம் உரறகறன் 

ததரல் டத்ற தொடிக்கப்தட்ட அறவு த்த்த்றதம் 

றகனறக்க தொடிர ணற உறர்ககப ரம் 

இந்றதக்கறன்மநரம். தல்மத இடப்ததர்வுகள், 

தசரத்றப்தைக்கள் ற்தம் க்கள் து தசரந் றனங்ககபப் 

தறரறந்து ரதம் அனங்ககப ரம் கண்டிதக்கறன்மநரம். 

ஆணரதம் அகணத்து அனங்கதௗக்கும் உறரறப்தைக்கதௗக்கும் 

கரரக இதந் அர்த்ற்ந அறவு த்த்த்க 

றந்ரகம தொடிவுக்குக் தகரண்டுந்து, அகற தம் 

சூகன உதரக்கற, அந் அகறச் சூதததந்து அசறல் 

லர்வு மரக்கறச் தசல்தம் தரக இன்த 

உதரக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. இந் அகறச் சூகன 

உதரக்கறத் ந் ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ அர்கதௗக்கு 

ரன் இந்ச் சகதறல் லண்டும் ன்நற கூநக் 

கடகப்தட்டிதக்கறன்மநன். இமமகப 2009ஆம் ஆண்டு 

அறவு த்த்ம் தொடிவுக்குக் தகரண்டுப்தட்டன் தறன்ணர் 
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இந்ச் சகதறல் றழ்த் மசறக் கூட்டகப்தறன் சரர்தரக 

உகரற்நற அன் கனர் சம்தந்ன் அர்கள் அறவு 

த்த்த்க தொடிவுக்குக் தகரண்டுந் ஜணரறதற யறந் 

ரஜதக்ஷ அர்கதௗக்கு ன்நற கூநறகத்ம் ரன் இங்கு 

ஞரதகப்தடுத் றதம்தைகறன்மநன்.  

இன்த இந்ச் சகதறல் றழ்த் மசறக் கூட்டகப்தறணர் 

மதரகஸ்துப் தரகணக்கு றரகக் குல் தகரடுப்தரகக் 

கூநறத்ம் இநந்துமதரண க்கதௗக்கு அஞ்சத தசதத் உரறக 

இல்கன ன்தம் லதக் கண்லர் டித்றதக்கறன்நரர்கள். 

ஆணரல், இதுககரன அறவு த்த்த்றன்மதரது 

ததரகறப்மதரண து க்கதௗக்கு ரம் தசதத்தும் அஞ்சத 

ரறரக ன்தது, இன்ணதொம் அந் இப்தறன் துத்றல் 

ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கும் து க்கதௗக்கு றந் அசறல் 

லர்கத்ம் லடித் கறழ்ச்சறகத்ம் உதரக்கறக் 

தகரடுப்தமரகும். அற்கரகம, தறநந்றதக்கும் இந் 

அகறச் சூகன து க்கபறன் றந் அசறல் 

லர்வுக்கரகப் தன்தடுத் ண்ற ரம் கடதொகந ரர்த் 

ற றன்த உதறத்டன் உகத்து தகறன்மநரம். ஆணரதம், 

அறவு த்த்ம் தொடிவுக்குக் தகரண்டுந்றதப்தக 

ஆரறப்தரகக் கூதம் றழ்த் மசறக் கூட்டகப்தை, 

ததைநத்றல் ததரகறப்மதரண து க்கபறன் 

றகனறப்தற்ந உறர்கதௗக்கு ரற்நலடரக ஏர் அசறல் 

லர்கப் ததற்தக்தகரடுப்தறல் றதப்தறன்நற இதந்து 

தகறன்நது. இநந்துமதரண து க்கதௗக்குத் றழ்த் மசறக் 

கூட்டகப்தறணர் உண்கரகம அஞ்சத ரறரக 

தசதத் றதம்தறறதந்ரல், து ண்றல் 

ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்ந து க்கதௗக்கரண றந் 

அசறல் லர்கப் ததற்தக்தகரடுக்க தொன்ந்றதப்தரர்கள். 

லண்டுதரத ததரன்ணரண ரய்ப்தரகப் தறநந்றதக்கும் இந் 

அகறச் சூகன அசறல் லர்வுக்கரகப் தன்தடுத் 

அர்கள் தொன்ந்றதப்தரர்கள். ஆணரதம் அர்கள் அப்தடி 

தொன்றல்கன. ன், தொன்றல்கன? இது ஆச்சரறரண 

என்நல்ன. அர்கபறன் றதப்தங்கள் ரவும் அப்தரற 

க்கபறன் அறவுகதௗம் அனங்கதௗம!  

மதரகஸ்து தரகணகூட இங்கு இதக்கமண்டுn 

தன்தகம றழ்த் மசறக் கூட்டகப்தை உள்த 

றதம்தைகறன்நது. தணணறல், கனரசர சலறவுகள் டப்தரக 

கரம்கரட்டி அறல் து சுனரத அசறகன டத்றடம  

கூட்டகப்தறணர் கங்கம்கட்டி றற்கறன்நணர். ங்கு ஏர் 

அனம் டக்கறன்நமர, ங்கு எத ணற உறர் 

ததரக்கப்தடுகறன்நமர, ங்கு கனரசர சலறவுகள் 

டப்தரகக் கககள் கட்டிறடப்தடுகறன்நணமர அங்மக 

அக கத்து அததுமதரல் டித்து, லதக்கண்லர் டித்து, 

அந் அனங்ககபத்ம் இப்தைக்ககபத்ம் கனரசரச் 

சலறவுககபத்ம் அசறனரக்கற அக அடுத் மர்ல் 

தற்நறக்கரகப் தன்தடுத்தும அர்கபது னரநரகும். 

சப்ததட்டிக் ககடக்கரன்கூட சரவு டக்கும்மதரது 

துப்தடுரன். றழ்த் மசறக் கூட்டகப்தறணமர ணற 

உறர்கள் ததரகறப்மதரணரல் அக கறழ்ச்சறரகக் 

தகரண்டரடுகறநரர்கள். இநந்துமதரண க்கதௗக்கு அர்கள் 

அஞ்சத தசதத்துது உண்க ன்நரல், து க்ககப 

மசறத் து கனர்கபரண அறர்தங்கம், மரமகஸ்ன், 

லனன் றதச்தசல்ம், ஆனரனசுந்ம், ர்தங்கம், 

சமநரஜறணறமற மரமகஸ்ன், ததரன். றதொகரஜர, 

ததரன். சறதரனன், மரர் தத்ரதர, சறநற சதரத்றணம் 

மதரன்நர்கதௗக்கும் அஞ்சத தசதத் தொன்ந்றதப்தரர்கள். 

து கனர்கதௗக்மக உரறதொகநறல் அஞ்சத தசதத் 

தொடிரர்கள், அப்தரற க்கதௗக்கு அஞ்சத தசதத்துது 

மதரல் டிப்தது ததம் தகல் மம்! இநந்துமதரண க்ககப 

ணறல் றதத்ற அஞ்சத தசதத்ரல் அடுத் மர்ல் 

தற்நறக ணறல் கத்துக்தகரண்மட இர்கள் இந் 

அஞ்சத ரடகங்ககப அங்மகற்நற தகறன்நரர்கள்.  

தகப குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கமப, 

மதரகஸ்துப் தரகண இடம்தததரகவும் அணரல் 

சதோகம் சலறந்துமதரரகவும் கூதகறன்ந இந்த் றழ்த் 

மசறக் கூட்டகப்தறணர், து சுனரத அசறனரல்ரன் 

அப்தரற க்கள் தசத்றந்து மதரணரர்கள் ன்தக  

ற்தக்தகரள்ரர்கபர? தொள்பறரய்க்கரல் அறவுகள் குநறத்து 

இர்கள் மதசறதது ததம் ததரய் மம்! ன்ணற 

ண்றல் த்த்ம் டப்தற்கு தொன்தரக ரன் றழ்த் மசறக் 

கூட்டகப்கதச் சந்றத்து, "த்த்ம் தரடங்கறணரல் அறவுகள் 

டக்கும்; அனங்கள் தரடதம்; அகத் டுப்தற்கு 

றத்ண்டு; ரதங்கள், இகந்து தசற்தட்டு து 

க்ககபக் கரப்மதரம்" ன்த மகட்டிதந்மன். ஆணரல், 

அரா்கள் றழ் மதசும் க்கள்லது ள்பபவுகூட இக்கம் 

கரட்டரல், ணது மகரரறக்ககறகணத் ட்டிக்கறத்ரர்கள். 

அன் தறன்ணர் ன்ணறறல் அறவு த்த்ம் தரடங்கறது. து 

க்ககப அறவுகபறததந்து தரதுகரக்க அர்ககப 

த்த்றல்னர தறமசங்கதௗக்கு தரத ரம் 

மகட்டிதந்மரம். அப்தரற க்ககப த்த்க் மகடங்கபரகப் 

தன்தடுத் மண்டரதன்தம் த்த்ப் தறமசங்ககப றட்டு 

அப்தரற க்கள் தபறமநற  அதறக்கப்தட 

மண்டுதன்தம் மகரரறக்ககககப தொன்கத்து க்ககப 

அறறட்டி ரம் ரதததம் ஆர்ப்தரட்டங்ககப 

டத்றறதந்மரம். அப்மதரது 22 றழ்த் மசறக் 

கூட்டகப்தை உதப்தறணர்கதௗம் ரடரதௗன்ந 

ரற்கரதககபச் சூமடற்நறறட்டு, து க்ககபத் து 

மதரக ரர்த்ககபரல் அறக்தகரடுத்துறட்டு, 

தொகர்கதடரகப் மதரகஸ்து றற்ந தத்றல் து 

குடும்தங்கமபரடும் உநவுகமபரடும் ப்தறச்தசன்த உனக 

ரடுகபறல் உல்னரச ரழ்க டத்றக்தகரண்டு றரறந்ணர். 

கூட்டகப்தறன் ந்தரத ரடரதௗன்ந உதப்தறணரது 

த்த்ற்ந தறமசத்க மரக்கற து க்கள் தற்கு 

அதறக்கமண்டுதன்த குல் தகரடுக்கறல்கன. அன்த 

ன்ணற ரட்ட உதப்தறணரண றமணர மரகரதங்கம் 

அர்கள் இனண்டணறல் கத்து கதத்துத் தரறறத்ததரதது, 

ரன் ட்டும் இதுகுநறத்துக் குல் தகரடுத்றதந்ரகவும் 

கண 21 ரடரதௗன்ந உதப்தறணர்கதௗம் ரய்தோடி 

அறவுககபப் தரர்த்து இசறத்துக் தகரண்டிதந்ரகவும் 

கூநறறதந்க இங்கு ஞரதகப்தடுத் றதம்தைகறன்மநன்.  

ததரகறப்மதரண து உநவுகபறன் ஆத்ரக்கள்லது 

நறறன்த மதரக ற்தம் சுனரத அசறல் டத்துகறன்நது 

இந்க் கூட்டகப்தை! "லன் க்கும்; லன் றற்ந தம் 

க்கரது" ன்ததுமதரன ணற குனத்கம சலறக்கும் 

ககறல் து தொகர்கள்தோனம் டத்ப்தடும் மதரகஸ்து 

தரறல்தோனம் கறகடக்கும் தபறரட்டுப் தத்றல் உல்னரசப் 

தங்ககபத்ம் சுனரத அசறகனத்ம் இர்கள் 

டத்றதகறன்நணர். இம கூட்டகப்தறணர்  மதரகஸ்துப் 

தரகணக்தகறரகவும் மதசுகறன்நரர்கள். மதரகஸ்து 

றரதரத்றல் ஈடுதடுகறன்நர்ககப உதப்தறணர்கபரகவும் 

ஆரபர்கபரகவும் தகரண்டிதக்கும் இர்கள், சதோகம் 

சலறந்து மதரகறன்நதன்த ஏனறடுகறன்நணர்.   

டந்து தொடிந் ட ரகர சகதத் மர்தன்மதரது 

றழ்த் மசறக் கூட்டகப்தறணர் கறரங்கள்மரதம் 

இகபஞர்கதௗக்கு துதரணம் ங்கற அர்ககபச் சலறத்து, 
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து ரக்கு மட்கடககப டத்றக த்கணமர 

ததற்மநரர்கள் ன்ணறடம் ந்து தொகநறட்டரர்கள். 

இர்கள்ரன் இன்த மதரகஸ்துப் தரகணரல் 

கனரசரம் சலறகறநது ணப் மதசற தகறநரர்கள். "உன்கண ல 

றதத்றக்தகரண்டரல் சதோகம் ரணரகம றதந்தும்!" 

ன்தரர்கள். றழ் க்ககப றடத்றச் தசல்ரகக் கூதம் 

இர்கள், தொதல் ரம் எதக்கசலனர்கபரக டந்துகரட்ட 

தொன் மண்டும். மதரக ரர்த்ககபரல் சர்மசத்கக் 

கரட்டி, றழ் மதசும் க்கபறன் ரக்குககப அதகரறத்து 

தகறநது இந்க் கூட்டகப்தை. லட்தர்கபரக மரர்ம தம் 

ன்நரர்கள்; அதரறக்கர தம் ன்நரர்கள்; மரப்தற 

தணறன் தம் ன்நரர்கள்; கணடர தம் ன்நரர்கள். டந்து 

தொடிந் தஜணலர ரரட்கட அடுத்து, ல்மனரதம 

ரற்நறறட்டரக லதக்கண்லர் டித்ரர்கள். அனக ட்தை 

ரடரகற இந்றரகூட, றழ்த் மசறக் கூட்டகப்தறன் 

சுனரத அசறகனப் தைரறந்துதகரண்டு ணது அறதப்றகக் 

கரட்டத் தரடங்கறறதக்கறநது. ககறமன தய்க 

கத்துக்தகரண்டு தண்தய்க்கு அகனதுமதரல், 

கறகடத்றதக்கும் ரகர சகதகச் சரற டத் 

றதம்தரர்கள் இந்றப் தறர் மரடிக்கு கடிம் தத் 

தரடங்கறறதக்கறநரர்கள்.  

இன்த தன்ணரதறரறக்கரக அகக்கப்மதரரகக் 

ககறடுகறன்நரர்கள். "தன்ணரதறரறக்கரம! றழ் மதசும் 

க்ககப ன்ணறத்துக்தகரள்!" ன்த ரங்கள் தன்ணரதறரறக்கர 

றடம் மண்டுமகரள்றடுக்க மண்டித்ள்பது. தணன்நரல், 

தன்ணரதறரறக்கர லதும் அன் சுந்றத் கனரண 'கதப்தைச் 

சூரறன்' தல்சன் ண்மடனரலதும் றழ் மதசும் க்கள் 

அபவுகடந் ரறரக கத்றதக்கறன்நரர்கள். சறநறது-

ததரறது ன்த மதம் தரரல் அகணத்துக் கட்சறகதௗம் 

இகந்து, அகணத்து இண க்கதௗக்குரண லர்க 

உதரக்கறத் கனறறர்ந்து றற்கும் மசம் தன்ணரதறரறக்கர. 

"உரறக கறகடக்கமண்டும் ன்நரல், றரறத்டதம் மதசு!" 

ன்நரர் கனர் தல்சன் ண்மடனர. இம 

றதொகநகத்ரன் இனங்கக றகரத்றதம் 

தன்ணரதறரறக்கர ககரப றதம்தைம். து தசரந்ச் 

சதகககதௗக்கரக ட்டும் தறன்கவு ட்டி, அசுடன் 

கூணறக்குதகற மதசும் றழ்த் மசறக் கூட்டகப்தை, 

றபம்தத்துக்கரக தபறம ட்டும் வீம் மதசறக்தகரண்டு, 

அம அசுடன் தககக தகரப்தபறக்கப் மதசற தகறநது. 

இந்ச் சகதறல் மதகஸ்துக்கு றரகப் மதச ந்றதக்கும் 

இர்கள், மதரகஸ்க றடவும் மரசரண மதரக 

ரர்த்ககமபரடு ந்றதக்கறநரர்கள். மதரகஸ்கறடவும் 

மதரக ரர்த்ககள்ரன் அறமரசரணக ன்தது 

அர்கதௗக்மக தபறச்சம்! மதரகமற்தம் ரர்த்கககப 

உர்ச்சற ததரங்கப் மதசற, ரக்குதறககபப் மதரகப் 

ததரதபரக அள்பற ங்கற, றழ் மதசும் க்ககபத் 

தரடரா்ந்தும் து தற்த வீ க்கத்றல் கத்றதக்கனரம் 

ன்த கணவு கரண்கறநது றழ்த் மசறக் கூட்டகப்தை. 

"உரறக கறகடக்கமண்டும் ன்நரல், றரறத்டதம் மதசு!" 

ன்த றதட்தச் சறந்கண குத் தன்ணரதறரறக்க ரடு, 

றழ்த் மசறக் கூட்டகப்தறன் தபறம 

ததக்கூத்துக்ககப எதமதரதும் றதம்தரது.  

ரடரதௗன்நத் தரறவுக்குதவுக்கு ந்ரல், ரம் ட்டும்  

ணறரகப் மதசமண்டும் ன்ந து கப்தறறறறத்துக் 

கூச்சல் ஏய்ந்துறடும் ன்தம் தறச்சறகணக்குத் லர்வு 

கறகடத்துறடும் ன்தம் அச்சப்தடுகறன்நது இந்க் 

கூட்டகப்தை. அகணத்துத் ப்கதத்ம் உள்படக்கற 

மதச்சுரர்த்கதோனம் அசறல் ஜணரக தன்தொகச் 

சறந்கணக பர்த்றதக்கும் ரகரறக ரடரண 

தன்ணரதறரறக்கர, றழ்த் மசறக் கூட்டகப்தறன் அரகரறக 

அசறகன எதமதரதும் ற்கரது. கண சர்மச 

ரடுககபத் துகக்கு அகப்ததும் தறன்ணர் அம ரடுகள் 

ம்க ரற்நறறட்டரக க்கதௗக்குக் கூததும் இர்கமப. 

சர்மச ரடுகள் லரண ம்தறக்கககத் றழ் மதசும் க்கள் 

த்றறல் ரம பர்த்துறட்டு, தறன்ணர் அகம து 

க்கபறன் ணங்கபறல் ததப்தைர்வுகபரக ரற்நற 

றட்டர்கள் றழ்த் மசறக் கூட்டகப்தறணர். 

 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Douglas Devananda, please wind up now.  

 

ගරු ඩපවහ පද්ලළනන්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு  டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
இன்த தன்ணரதறரறக்கரகத் துகக்கு அகப்தர்கள், 

து சுனரத ரடகங்கள் அங்மகந தொடிறல்கன ன்நதும் 

ரகப தன்ணரதறரறக்கரவும் ரற்நறறட்டது ன்த கூநற, 

து க்கள் ணங்கபறல் அந் ரடு குநறத் 

ததப்தைர்வுககப பர்க்கம றட்டறடுகறன்நணர்.  

அமமத்றல் ரன் இச்சந்ர்ப்தத்றல் இன்த 

தரன்கநக் கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்மநன். அரது, 

டக்கு, கறக்ககப் ததரதத்க அங்கு ஈ.தே.டி.தே. சரர்தரகத் 

தரறவுதசய்ப்தட்ட தோன்த மததம் கூட்டகப்தறததந்து 

தரறவுதசய்ப்தட்ட 14 மததம் தரரதௗன்ந 

உதப்தறணர்கபரக இதக்கறநரர்கள். அவ்ரமந, உள்தரட்சற 

சகதககபப் ததரதத்க ரழ். ரட்டத்றல் ம்றடம் 

இதக்கும் ரன்கு சகதககபத் ற, கண அகணத்து 

உள்தரட்சறச் சகதககபத்ம் றழ்த் மசறக் 

கூட்டகப்தறணர் து அறகரத்றன்கலழ் 

கத்றதக்கறநரர்கள். அகறட, க்குக் கறகடத்றதக்கும் 

அரற ரய்ப்தரண ட ரகர சகத அறகரத்க அதறப் 

தததம்தரன்கப் தனத்துடன் றழ்த் மசறக் 

கூட்டகப்தறணர் கத்றதக்கறநரர்கள். இற்கநதல்னரம் 

கத்துக்தகரண்டு ங்கதௗக்கு ந்றரண அறகரங்கதௗம் 

இல்கனதன்த கூதகறன்நரர்கள். ணம, ட ரகர 

சகதக டத்துற்கு த்ற அசுடன் இகந்து ஆதௗர் 

கடரக இதக்கறன்நரர? அல்னது கூட்டகப்தை அக ற்க 

தக்கறன்நர? ன்தது தரடர்தரகச் சறறல் சதோகத்துக்கு 

தொன்ணரல் எத தகறங்க றரத்துக்கு தரத ரன் றழ்த் 

மசறக் கூட்டகப்தறணதக்கு அகப்தை றடுக்கறன்மநன். 

ன்நற.  

 
[අ.බහ. 3.15] 

 
ගරු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, විශලේශඹන්භ යජඹ 

පිළිඵ විඳක්ශේත්, ජනතහශේත් විලසහඹ බං ව 

අසථහ, ඒ හශේභ යජඹ ආයක්හ යන්නට ටයුත යපු 

ඇභතිරුන්ශේත් විලසහඹ වමුලින්භ බං ව අසථහ අද 

ශ) විලසහ බං ශඹෝජනහ හච්ඡහට ළශනනහ. ශ) විලසහ 

බං ශඹෝජනහ නිර ලශඹන් එක්ත් ජහති ඳක්ශඹන් 

ඉදිරිඳත් ශත්, මුළු රංහභ දන්නහ හයණහක් තභයි,  යජශේ 

ඇභතිරුන් ව භන්ත්රීරුන් රැශේ ආශිර්හදඹ නිර ශනොන 

ආහයඹට ශභභ ශඹෝජනහට තිශඵන ඵ.  
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

අීනතශේ දී ශ්රී රංහ  වළඳින්වහ ශඳය දි ධහනයහහයඹ 

වළටිඹට. ඒ හශේභ ඉන්දිඹන් හයශේ මුත ඇටඹ වළටිඹට.  

නමුත් ශඳයදි ධහනයහහයඹ අද ශඳයදි කුඩුහයඹ ඵට ඳත් 

ශරහ තිශඵනහ. ඉන්දිඹන් හයශේ මුත ඇටඹ දළන් වමුලින්භ 

කුඩු ශරහ. ඒ විශලේශඹන්භ යජශේ අදයදර්ශි, විනහලහරී 

ප්රතිඳත්ති නිහ.  

යජශේ  ප්රතිඳත්තිඹ වුශ්ඩ යට තශ ඳංච භවහ ශක්න්ද්රසථහන 

ශොඩනළඟීභයි. ගුන්, ශශශ, නහවු, හණියේජ ව දළනුශ) 

ශක්න්ද්රසථහන ශොඩනළඟීභයි. අද ඳංච භවහ ශක්න්ද්රසථහනඹ 

ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ, ේත භවහ ශක්න්ද්රසථහන වළටිඹට. 

එඹට අලුතින් ශදක් එත ශරහ තිශඵනහ. එක් කුඩු 

ශක්න්ද්රසථහනඹ, අශන සහහය ශක්න්ද්රසථහනඹ.  

විශලේශඹන්භ කුඩු ංතඹ අශේ යශට් හරඹක් පුයහභ 

තිශඵන ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. ශඵොශවෝ දුයට ශභඹ ක්රිඹහත්භ වුශ්ඩ 

යට තශ තිශඵන ඳහතහර ේලිලින් ව භළය ේලිලින්. දළන් 

යජඹභ පිළින්නහ, යජශේ දක්තහ භත ශ) භළය ේලි, ඳහතහර 

ේලි වමුලින්භ විනහල ශරහ ිරඹරහ. එශවන), ඳහතහර ේලි, 

භළය ේලි විනහල වුණු ශභොශවොත අශේ යශට් භවහ ඳරිභහණශේ 

කුඩු යහඳහයඹ දිඹත් න්ශන් ශොශවොභද ිරඹන එ භහ යජශඹන් 

අවන්නට ළභළතියි. එදහ අනුයට භධය ත ශරහ තිබුණු කුඩු 

ජහහයභ අද යට පුයහටභ යහේත ශරහ.  ජන භහජඹ තශ ඉවශභ 

තරශේ සිට ඳවශභ තරඹ දක්හ, ශද්ධලඳහරන  ක්ශේත්රශේ වළභ 

සථයඹක් තශභ අද ශ) කුඩු ප්රලසනඹ භවහ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් ඵට 

ඳත් ශරහ. ශරෝශේ තිබුණු දරුණුතභ ත්රසතහදී ංවිධහනඹ න 

එේටීටීඊ ංවිධහනඹ  විනහල යන්නට ර්තභහන යජඹටත්, ත්රිවිධ 

වමුදහටත්, ශඳොලිසිඹටත්  වළිරඹහ රළබුණහ. දරුණුභ ත්රසතහදී 

ංවිධහනඹ විනහල ශහ ඹළයි ිරඹන ර්තභහන යජඹට ඇයි කුඩු 

ත්රසතහදඹ විනහල යන්නට ඵළරි ශරහ තිශඵන්ශන්?  ඒ භවහ 

ශරෝ විහිළුක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. යවස ඔත්ත ශේඹ, 

නවීන ක්රශභෝඳහඹන්, අලුත් උඳක්රභ, නවීන යුද ආ)ඳන්න ඹන 

වළභ ශදඹක්භ උඳශඹෝගි යශන එදහ එේටීටීඊඹ විනහල 

යන්නට  අශේ ආයක් ක්ශේත්රඹට )පර්ණ ආශිර්හදඹ 

රළබුණහ. එදහ එේටීටීඊඹ විනහල යන්නට රඵහ දුන්නු ඒ පුළුේ 

ඵරඹ, කුඩු යහඳහයඹ විනහල යන්නට ර්තභහන යජඹ ආයක් 

ක්ශේත්රඹට රඵහ ශනොශදන්ශන් ඇයි ිරඹන එ ඵයඳතශ 

ප්රලසනඹක්.  

විශලේශඹන්භ අද අශේ වීශයෝදහය යණවිරුන් උඳශඹෝගි ය 

න්ශන්  )ඳත ඳහරනඹ යන්නයි. ශඩොේ ර්භහන්තඹ  

යන්නයි. අනුය අරංහය යන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ 

යන්නයි. දශදහ භහළිහ ඉදිරිපිට motor car race ඹනශොට 

ළලිශොට්ට වන්නයි. හලු මුශදොය motor car race ඹනශොට 

ළලි ශොට්ට වන්නයි.  එදහ එේටීටීඊඹ විනහල යපු අශේ 

විශයෝදහය යණවිරුන් ඇයි අද යට විනහල යන ශ) කුඩු ජහහයභ 

භළඩ ඳත්න්නට උඳශඹෝගි ය න්ශන් නළත්ශත්? අශේ 

වීශයෝදහය යණවිරුන්ට රඵහ දිඹ යුත අනුඵරඹ, ආශිර්හදඹ, 

ලක්තිඹ, කුඩු යහඳහයඹ විනහල යන්නට රඵහ ශනොශදන්ශන් ඇයි 

ිරඹන එ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්.  

ඳසු ගිඹ භළයි 18ළනි දහ  අශේ වීශයෝදහය යණ විරුන් විරු 

දිනඹ භයනහ අපි දළක්හ. යණ විරුන් එශේ විරු දිනඹ 

භයනශොට, තත් ඳළත්තිරන් ශභොශවොතින් ශභොශවොත, 

තත්ඳයශඹන් තත්ඳයඹ අශේ යශට් කුඩු යහඳහයඹ ප්රචලිත ශනහ; 

යහේත ශනහ. එශවන) ශ) භවහ විහිළුක්. එේටීටීඊ 

ත්රසතහදඹ විනහල යපු අශේ වීශයෝදහය වමුදහට, අශේ වීශයෝදහය 

යණ විරුන්ට, ආයක් ක්ශේත්රඹට, ශඳොලිස ක්ශේත්රඹට ශ) 

යශට් භවහ යනඹක් ඇති යන කුඩු යහඳහයඹ විනහල යන්නට 

ශ යුත යුතභ යජඹ ඉසට ශනොයන්ශන් ඇයි ිරඹන එ අද 

අඳ සිඹලු ශදනහටභ  ඵයඳතශ ළටලුක් ශරහ තිශඵනහ.   

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, ශ) නිහ අද අශේ සිතට 

එන වළඟීභ ශභොක්ද? යහජය අනුරවඹ භත, යහජය ආශිර්හදඹ භත 

යහජය ප්රතිඳත්තිඹ අනු ය තනිරන් කුඩු ජහහයභ අන් 

යනහඹ ිරඹන එ ශශේ ශතත්, අද අශේ යශට් කුඩු 

යහඳහයඹ ප්රචලිත යන්නට යහජය භළදිවත් වීභ ව ආශිර්හදඹ  

රළශඵනහඹ ිරඹන එ අද එළිපිටභ දිරන්න තිශඵන හධඹක්. 

ඒ නිහ භතට තිත ළන ශොච්චය ථහ ශත්, අද තිතටභ කුඩු 

ටි න) තිශඵනහ. එශවභ න) භතට තිත ශනුට තිතටභ කුඩු 

තිශඵන හර හනු, ඇභතිරුන් නන්නට අභහතයහංල 

ඳළටේ වන යුඹ භභ ශඹෝජනහ යනහ, කුඩු යහඳහයඹ 

විනහල යන්නට ශනභභ අභහතයහංලඹක් ආය)බ යරහ, ඒට 

ශනභභ ිර යුත ඇභතියශඹක් ඳත් යන් ිරඹරහ.  

විශලේශඹන්භ ශ) කුඩු උදුය පිළිඵ ශොඹහ ඵරන්න ජනහධිඳති 

හර්ඹ හධ ඵරහඹක් පිහිටුවිඹ යුතයි. අශේ යශට් දරු ඳයපුය, 

ශදරු ඳයපුය, තරුණ ඳයපුය ව පුයළසි ඳයපුය ශ) කුඩු  

යනශඹන් විනහලඹට ඳත් ශන්නට ශඳය එළනි පුළුේ ජහති 

යහඹහභඹක් දිඹත් ිරරීභ අශේ යට මුහුණ ශදන ශ) කුඩු උදුය 

නතය ිරරීභට යන ඉතහභ හශරෝචිත ක්රිඹහක් ඵ භභ ශ) 

අසථහශේදී භතක් යනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, කුඩු ළන ථහ යන 

ශොට, ඒ හශේභ ළසිශනෝ ළන ථහ යන ශොට අද ශ) රු 

බහ තශ යණසිංව ශප්රේභදහ නහභඹට ඳවය ළසීභ 

විශනෝදහංලඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.  ඊශේ දශේ අපි 

දළක්හ, උස අධයහඳනඹ ශ ඳේරට ඹන්න ටයුත යන 

පුද්ධරඹහ අද සුපුරුදු ඳරිදි යජඹට ශඩ් ගිහිේරහ, තභන්ශේ 

සුපුරුදු හනු ටින් ඳහශඳෝච්චහයණඹක් ශහ, කුඩු ශන්න්නට 

ටයුත ශශේ යණසිංව ශප්රේභදහයි ිරඹරහ. භළය ශද්ධලඳහරනඹ 

ආය)බ ශශේ යණසිංව ශප්රේභදහ ලු; රලිත් ඇතරත්මුදලි භළතිතභහ 

කහතනඹ ශශේත් එතභහ ලු. වළඵළයි හමිණී දිහනහඹ කහතනඹ 

ළන න) එතභහ වන්  ශශේ නළවළ. චන්ද්රිහ ඵ්ඩඩහයනහඹ 

භළතිනිඹ කහතනඹ යන්නට ටයුත ිරරීභ ළන වන් ශශේත් 

නළවළ.  ඒහටත් යණසිංව ශප්රේභදහ නහභඹ ඈරහ ත්තහ න) භභ 

පුදුභ ශන්ශන් නළවළ. 

ශ) අසථහශේදී භභ විශලේශඹන්භ ිරඹන්න ළභළතියි, 

ළසිශනෝ යහඳහයඹත්, කුඩු ජහහයභත් අතය ිජු ඵතහක් 

තිශඵන ඵ. එළනි ිජු ඵතහක් තිශඵන ශභොශවොත 

ළසිශනෝ යහඳහයඹ ශ) යටින් වමුලින්භ කුඩු ඳට්ට) යන්න 

ටයුත  ශශේ යණසිංව ශප්රේභදහ  හිටපු ජනහධිඳතිතභහ ඵ භභ 

ශ) අසථහශේදී වන් යනහ. ශනභභ ළට්  නිශේදන 

ඉදිරිඳත්  යරහ, යජශේ ේ ශයෝේ ටි ශනේරහ, ඒ සිඹලුභ සදු 

ඹන්ත්ර, ළසිශනෝ ඹන්ත්ර, ජළක්ශඳොට් ඹන්ත්ර හලු මුශදොය දභරහ ඒ 

ේ ශයෝේලින් ඒහ භතරහ යපු යුඹක් තිබුණහ න) ඒ 

යණසිංව ශප්රේභදහ යුඹයි.  

විශලේශඹන්භ අද ටභළත ශදොඩන උස අධයහඳන 

ඇභතියඹහ ශඵොරුශන්, ංචහශන්, මුශහශන්, චරිත  

කහතනශඹන් යණසිංව ශප්රේභදහ නහභඹ ශශරන්නට ටයුත 

යනහ. වළඵළයි  එතභහ ආ්ඩඩු ඳළත්තට ඳනින්න ඉසශේරහ 

යඑන්පී එ ඳළත්ශත් ඉන්න හරශේදී න) ිරඹහ ත්ශත් "පුංචි 

ශප්රේභදහ"ිරඹරහයි. නමුත් ටභළත ශදොඩරහ, උහවිශේදී ඵලු 

නිදව ළන ථහ යරහ, ේ බූරු නිදව ළන ථහ යරහ, ප්රජහ 

අයිතිඹ අශවෝසි වුණහයින් ඳසු ජහභඹ ශ.යහ න්න ආ්ඩඩු 

ඳළත්තට ඳළනරහ අද සුපුරුදු ආහයශඹන් යණසිංව ශප්රේභදහ  

චරිතඹ ශශරන්නට එතභහ ටයුත යනහ. අද එතභහශේ 
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ජනහධිඳති සිහිනඹ ශඵො ශරහ තිශඵන නිහ  එතභහ තශ ශරොකු 

රිරරීභක් ඇති. නමුත් ලිිරරුණු ඳලිඹට රෑ එ, ශද 

ශනතරු ට ශොන්නක් ී ශන  උශද්ධ දවඹට නළගිටරහ, ශ) 

උත්තරීතය බහට ඇවිේරහ හිටපු ජනහධිඳතියශඹකුශේ චරිතඹ 

කහතනඹ ිරරීශභන් දහත් කුඩු ප්රලසනඹ වින්නට ඵළවළයි 

ිරඹන එ ශ) උත්තරීතය බහශේදී භභ ප්රහල  යනහ. 

 

ගරු පරෝහිත අපේගුණලර්ධන මශතළ (මශළමළර්ග  ලරළය ශළ 

නළවික අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண - தடுஞ்சரகனகள், 

துகநதொகங்கள் ற்தம் கப்தற்தகந அகச்சர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of 

Highways,  Ports and Shipping) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, what is your point of Order? 

 

ගරු පරෝහිත අපේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, ඒ රු භන්ත්රීතභහ  ශ) 

රු බහශේ ශනොභළති ඳහර්ලිශ)න්ත භන්ත්රීයඹකුශේ නභ ිරඹරහ 

- [බානා කිරීාක්] උංංන හනයාප  තාතිමාාා කියන්ලන් කද?න?  

උස අධයහඳන ඇභතිරු කී ශදශනක් ඉන්නහද? රු නිශඹෝජය 

හය බහඳතිතභනි, ඔඵතභහ මරහනශඹන් ීනන්දුක් න්න, 

උස අධයහඳන ඇභතිරු, - [ඵහධහ ිරරීභක්] 

 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Chair made a Ruling yesterday. 

Any reference made against a Member by name will be 

expunged. Hon. Sajith Premadasa, you carry on with your 

speech. 
 
ගරු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භභ ිරසිභ නභක් ිරේශේ නළවළ.     

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, ඳළවළදිලිභ- [ඵහධහ 

ිරරී)] ඕනෆ න) ආ්ඩඩු ඳළත්ශත් අඹට ශතොේපිඹ දහ න්න 

පුළුන්. රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි,  භභ කීශභන් 

ිරඹනහ, ශ) යශට් ළසිශනෝ යහඳහයඹ විනහල යන්න, කුඩු 

යහඳහයඹ විනහල යන්න, ශ) යටින් ශජෝසි) එශන්න ටයුත 

ශශේ යණසිංව ශප්රේභදහ භළතිතභහයි ිරඹරහ. එදහ ඳණ ඇශදමින් 

තිබුණු ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ඹට ඳණ ශඳේශේ ශජෝසි). එදහ 

ශදෝහභිශඹෝ ශේන්නට මරය )ඳත රඵහ දුන්ශන් ශජෝසි). එදහ 

ඩහ ළටුණු විඳක්ඹට ප්රහණඹ, ජීඹ රඵහ දුන්ශන් ශජෝසි). ඒ 

තභයි ඇත්ත. ඒ තභයි තය. යහජහලිඹහ බිහිවුශ්ඩ ශජෝසි) නිහ. 

යහජහලිඹහ ශඳෝණඹ ශශේ ශජෝසි). 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, භභ ශ) අසථහශේ ශ) 

හයණඹත් ප්රහල යනහ. භව ශරොකුට අධයහඳනඹ උස 

යන්නට ශඳොය ඵදන, ටභළත ශදොඩන, සිහි බුද්ධධිඹිරන් ථහ 

යන්නට ඵළරි ඒ පුද්ධරඹහට භභ ිරඹන්න ළභළතියි ඇත්ත ඇති 

ළටිශඹන් ප්රහල යන්නට ටයුත යන්නඹ ිරඹරහ. ශඵොශවොභ 

සතතියි. 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. A.D. Susil 

Premajayantha. You have got 13 minutes.  

 

ගරු ්කහමන් පවපනවිර කන මශතළ (සීනි කර්මළන්ත 

වංලර්ධන  අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண - சலணறக் ககத்தரறல் 

அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne - Minister of Sugar 

Industry Development) 

 රු ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීතභනි, ඇයි, ඔඵතභහ ඔඹ හශේ 

අතය ප්රහල යන්ශන්? ශදෝහභිශඹෝඹ ශනහශේ,-  

 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Please allow the Hon. Minister to start his speech 

because the time given to him is limited. Hon. Minister, 

you commence your speech.  
 

ගරු ්කහමන් පවපනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

රු ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීතභනි, අඳට ථහ යන්න ඕනෆ 

න) ශොඩහක් ශද්ධේ තිශඵනහ. භට ශදන්න ශෝ විනහඩි ඳවක්. 

ශජෝසි) ශ) යටින් ඹළේශේ ඇයි? භභ ිරඹන්න), ශජෝසි) 

ඹළේශේ ඇයි ිරඹරහ. ශජෝසි) ඹපු ශවේත භභ ිරඹරහ ශදන්න).   

 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිේ පප්රේමජයන්ත මශතළ (ඳරිවර ශළ 

පුනර්ජනනීය බ්කින අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு .டி. சுசறல் தறமஜந் - சுற்நரடல், 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சர்) 

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

Environment and Renewable Energy) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි,- 

 

ගරු ්කහමන් පවපනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

රු භන්ත්රීතභනි, ශජෝසි) ඹපු ශවේත භභ රසණට 

ිරඹන්න); ශයදි ළරශන්න ිරඹන්න). තයවහ ශන්න එඳහ, 

ශජෝසි) ඹපු ශවේත භභ ිරඹන්න). 

 

[අ.බහ. 3.25] 

 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිේ පප්රේමජයන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறமஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, විඳක්ඹ විසින් යජඹට 

එශයහි ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ශභභ විලසහ බංත් ශඹෝජනහශේ 

-විලශ්ේෂලයන්ා ාත්කුඩු ජ්ාරාරම් පිළිබඳර ඉදිරිපත් කර තිලබ  

ශඹෝජනහශේ- වයඹ වළටිඹට න්නහ න) අශේ රු ඩිේ 

ගුණශේය අභහතයතභහ ිරේහ හශේ ශභහි වන් ශන්ශන් 

යජඹ විසින් ඹ) ඹ) ක්රිඹහ භහර් ළනීභ ප්රභහණත් නළවළයි ිරඹන 

හයණඹයි. රු ඩිේ ගුණශේය ඇභතිතභහ ඉතහ ඳළවළදිලි ශ) 

රු බහශේදී ශඳන්නු) යරහ දුන්නහ, අවුරුදු 20ට ඳසශේ ශ) 

රු බහට විඳක්ශඹන් ඉදිරිඳත් ය තිශඵන්නහ ව ශභභ 

විලසහ බංත් ශඹෝජනහ ශොයි තය) අහර්ථ විලසහ 

බංත් ශඹෝජනහක්ද ිරඹරහ. ඒ විතයක් ශනොශයි, විඳක්ශේ 
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

ශභතභන්රහ ථහ යනහ භත් කුඩු සීභහ ය ළනීභට නළත්න) 

භත්ද්රය ජහහයභ ශක්හ ළනීභට ප්රභහණත් පිඹය ත්ශත් 

නළවළයි ිරඹන හයණඹ. ඒ හශේභ ඩිේ ගුණශේය ඇභතිතභහ 

ශඳන්රහ දුන්ශන් විඳක් නහඹතභහට වහ විඳක්ඹට අවුරුදු 

20ක් ඹන ේ විලසහ බංත් ශඹෝජනහක් ශේන්න 

පුළුන්භක් තිබුශ්ඩ නළවළ ිරඹන හයණඹයි.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, යජඹට එශයහි 
විලසහ බංත් ශඹෝජනහක් ශේන්ශන්, දළඩි විලසහඹිරන් යුත 
විලසහ බංත් ශඹෝජනහ ජඹරවණඹ යරහ, යජඹ ඳයහජඹ 
යරහ භළතියණඹට ඹන්නයි. ඒ ශන් අයමුණ. විඳක්ඹ ඒ 
අයමුණ ඇතිද ශ) ශඹෝජනහ ශනළේරහ තිශඵන්ශන්? බහ 
ේ තඵන අසථහශේ ශශනන ශඹෝජනහක් හශේ තභයි ශ) 
විලසහ බංත් ශඹෝජනහ ශනළේරහ තිශඵන්ශන්. ශභළනි 
ඳහර්ලිශ)න්ත ක්රභඹක් තිශඵන යට විලසහ බංත් 
ශඹෝජනහක් ශන ඒශ)දී එහි වයඹ, ප්රතිඳත්තිභඹ රුණු 
පිළිඵ රහ ඵරන්න ඕනෆ. නමුත් එළනි ිරසිදු වනක් 
නළති රහපීඹ යටේ තන න) වන් යරහ ශෝලීඹ 
ලශඹන් එශවභ නළත්න) ජහතයන්තය ලශඹන් තිශඵන්නහ ව ඹ) 
යහඳහයඹට ඒ ඈදරහ ඉතහභ අහර්ථ විලසහ බංත් 
ශඹෝජනහක් ශනහපු විඳක්ඹක් වළටිඹට තභයි ශ) විඳක්ඹ භභ 
වඳුන්හ ශදන්ශන් ිරඹන එ ඉතහභ ඳළවළදිලි වන් යනහ. 
අශේ යශට් භත්ද්රය ළශළක්වීභ වහ ඳනන රද නීීනන්හි 
ඉතිවහඹ අයශන ඵරන ශොට 1929 අං 17 දයන වි ර්, 
අබිං ව අන්තයහදහඹ ඖධ පිළිඵ ආඥහ ඳනත වන් 
යන්න පුළුන්. එඹ 1936දීත් ං ශලෝධනඹ වුණහ. ඒ තභයි අද 
බහවිත න Poisons, Opium and Dangerous Drugs 
(Amendment) Act, No. 13 of 1984 එ. 1984දීත් ංශලෝධන 
ශනළේරහ තිශඵනහ. දළනට බහවිත යන භත් ද්රයර නහභඹන් 
එහි උඳශේනශේ වන් ය තිශඵනහ.  හභහනයශඹන් අද 
ශඵොශවෝ ශදනහ "කුඩු" ිරඹරහශන් ිරඹන්ශන්. ශ) වළභ එටභ 
තිශඵනහ ශනභ නහභඹක්. ඒ අනු ශ) උඳශේනශේ 
ශවශයොයින් ිරඹන එට වන් න්ශන් "Diacetylmorphine" 
ිරඹන නහභඹ. Diacetylmorphine නහභශඹන් වළඳින්ශන 
භත්ද්රය ර්ඹ තභයි ශඳොදුශේ අද ශවශයොයින් ිරඹරහ යවහය 
ශන්ශන්.  

1984 දී ශ) ංශලෝධනඹ ශනහහයින් ඳසු  -ඊට ශඳය 1973 
ශඳොලිස භත්ද්රය නහල හර්ඹහංලඹ පිහිටුහ තිබුණහ- ඒ ඹටශත් 
යන රද ළටලී) ව ශඳොලීසිශඹන් යන රද ළටලී) අනු 
ශ)හ අත් අඩංගුට අයශන අධියණඹට ඉදිරිඳත් ශහභ භත් 
ද්රය ප්රභහණඹ රෆ) ශදට ළඩි න) භශවසත්රහත් අධියණශඹන් 
ඇඳ ශදන්න ඵළවළ.  ඒ වහ භවහධියණඹට ඹන්න ඕනෆ. රෆ) 
ශදට ළඩිඹ පිරිසිදු Diacetylmorphine තිබුණහයි  ිරඹහ ය 
ඳරික්යඹහ තවවුරු ශශොත් ඒ ශඟ තඵහ ත් අඹට භයණ 
දඬුභ ශවෝ ජීවිතහන්තඹ දක්හ සිය දඬුභ ශදන්න පුළුන් 
ප්රතිඳහදන ශභයින් ළරසිරහ තිශඵනහ. භහ ශ) )ඵන්ධ නඩුරට 
ශඳනී සිටිඹහ. ඒ නිහ අපි ශවොඳින් දන්නහ. ශොශම 
භවහධියණශේ 1985 ඉරහ 1993 දක්හ- 

 

ගරු ඳළලිත රංපග බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு தரத  ங்மக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
විත්තිඹට ද, ඳළමිණියේේරට ද? 

 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිේ පප්රේමජයන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறமஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
විත්තිඹට. ඳළමිණියේේරට ඉන්ශන් යජශේ නීතිඥයින්ශන්. 

ඔඵතභහ දන්නහ ශන්, ශඳොලීසිශේ හිටපු නිහ. නීතිඥයඹහශේ 

හර්ඹ බහයඹ තභයි අධියණශේදී රුණු ඉදිරිඳත් ිරරීභ. 

ශදඳළත්ශත්භ එශවභයි. එශවභ නළත්න) නීතිඥයින්ශන් ළඩක් 

නළවළ ශන්. ඒ පිළිඵ ීනන්දු ශදන්ශන් අධියණශඹනුයි. 

ඇත්තටභ ඳළමිණියේේරට ඩහ විත්තිඹට ශඳනී සිටින නීතිඥයින් 

ප්රභහණඹ තභයි ළඩි. යජශේ නීතිඥයින් වළය ශන වුද 

ඳළමිණියේේරට ශඳනී ඉන්ශන්? ඒ ිරඹන්ශන්, භශවසත්රහත් 

අධියණශේ aggrieved party එට ශඳනී සිටින අඹ වළරුණහභ. 

ඒ නිහ ඒ ළන ථහ යන්න භශේ හරඹ ළඹ යන්න භහ 

ළභළති නළවළ. භහ  ඉතහභ ඳළවළදිලි ඊශඟ හයණඹට එන්න).  

ඒ හරශේ ශොයි තය) නඩු ප්රභහණඹක් තිබුණහ ද; ශොයි 

තය) පිරික් අත් අඩංගුට ත්තහ ද; අධියණඹට ඉදිරිඳත් ශහ 

ද; ශ) ශවශයොයින් එශවභ නළත්න) "කුඩු" ලශඹන් වළ ඳින්ශන 

භත් ද්රය ශඟ තඵහ ත්තහ; trafficking ශහ; ප්රහවනඹ ශහ; ශ) 

යටට ශන්නුහ ිරඹරහ. තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහද, ඳශමු 

තහට භයණ දඬුභ දුන්ශන් ශොශම භවහධියණශඹන් ඵ? 

අං 1 අධියණශඹන්. තභ ඒ අඹ ජීවිතහන්තඹ දක්හ සිය දඬුභ 

විඳිනහ. ඒ නිහ ශ) අලුත් ශදඹක් ශනොශයි. අද විඳක්ඹට 

ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? අශේ රු ඩිේ ගුණශේය 

ඇභතිතභහ ිරේහ හශේ ත අවුරුදු ශදිරන් ඒභට නිඹමිත 

භළතියණරදී  ටන් ඳහඨඹක් වළටිඹට ශන ඹහභ වහ අලය 

රුණු )ඳහදනඹ ය න්න ශභළනි ශඹෝජනහක් ශනහහශදෝ 

ිරඹන ළඹ තභයි ශභතළන භත ශන්ශන්. ඊශඟ 

භළතියණඹට ඇවිේරහ ශ) විඳක්ඹට ිරඹන්න පුළුන්ද,  "අපි 

යුද්ධධඹ අන් යනහ; යටට හභඹ ශශනනහ" ිරඹරහ. 

ිරඹන්න ඵළවළ. අපි දළන් ඒහ යරහ ඉයයිශන්. 

 

ගරු විජයකළ මපශේවහලරන් මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) றஜகனர மகஸ்ன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 

ත  තිශඵනහ.  

 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිේ පප්රේමජයන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறமஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha)  

ත තිශඵනහ ද? ඒ ඵ භහ දන්නහ. [ඵහධහ ිරරී)]  එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹට ඡන්ද 895යි ව)ඵ වුශ්ඩ ඹහඳනඹ 

දිසත්රික්ශඹන්. ඳසු ගිඹ ඳශහත් බහ භළතියණශඹන් ඡන්ද 895යි  

ව)ඵ වුශ්ඩ. ශභන්න ඉන්නහ සුභන්තියන් භළතිතභහ. 

එතභන්රහශන් අවන්න. එක්ත් ජහති ඳක්ඹට ඡන්ද 895යි, 

ඹහඳනඹ දිසත්රික්ශඹන් ව)ඵ වුශ්ඩ. මුළු උතරු ඳශහශතන්භ 

ඡන්ද 2,000යි ව)ඵ වුශ්ඩ. ඒත් ඊශඟ භළතියණශේදී පුළුන් 

න)  න්නඹ ිරඹරහ අපි අභිශඹෝ යනහ. ශභොද ිරඹන්ශන් 

ටීඑන්ඒ එශක් භන්ත්රීතභන්රහ? ශභන්න, ශ) ශොේරන් ළටිරහ 

තිශඵන තළන. [ඵහධහ ිරරී)]  ඕහ ිරඹන්න එඳහ.  ංයහ ශේන 

ඔක්ශෝභ අපි  දන්නහ, අපි එශවේ හිටපු නිහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, ශ) භත්කුඩු ජහහයභ 

ජහතයන්තය ලශඹන්, රහපීඹ ලශඹන්,  ළඩිශඹන්භ ප්රචලිත 

වුශ්ඩ ශභොන යටේර ද? 

 

ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

රංහශේ. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිේ පප්රේමජයන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறமஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඉන්න ිරඹන). ත්රසතහදඹ තිශඵන යටේරයි 

ළඩිශඹන්භ ප්රචලිත වුශ්ඩ.  ඇයි ඒ? දළන් ඵරන්න,  රංහශේ 

විතයක් ශනොශයි, රහඳශේ විතයක් ශනොශයි, මුළු ශරෝශේභ 
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එේටීටීඊ ත්රසතහදීන් අවුරුදු 30ක් තිසශේ අවිආයුධ ත්ශත්, නළේ 

ත්ශත්, කුලිඹට ශවේහශඹෝ ශනහශේ, ශ) ආදී  යුද්ධධඹ වහ 

අලය න්නහ ව සිඹලු )ඳත්  )ඳහදනඹ ය ත්ශත් භත්කුඩු 

ව ශවොය ජහහය)ලිනුයි. අතිරු භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතභහශේ යජඹ තභයි ශ) යශට් ඒ ත්රසතහදඹ නළති ශශේ. 

ඒ තළින්  ජහතයන්තය ත්රසතහදඹ නළති ශහ; රහපීඹ ත්රසතහදඹ 

නළති ශහ; යශට් ත්රසතහදඹ නළති ශහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] -රු 

භන්ත්රීතභහ, රුණහය ංය ඉන්න.- 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, එශවභ යපු ශ) යජඹට 

තභයි ශ) ශොේශරෝ කුඩු ශචෝදනහ එේර යන්ශන්. ත්රසතහදඹ 

නිහ කුඩු ජහහය) ළඩි වුණු ඵ ශරෝශේ ඕනෆභ ංයහ 

ශේනඹිරන් ශඳන්න්න පුළුන්. භභ යටර න) ිරඹන්න 

ඹන්ශන් නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහශේ ශඹෝජනහශේ යටර න) 

තිබුණහ. ත්රසතහදඹ තිශඵන වළභ යටභ ත්රසතහදීන් ළඩි 

ලශඹන් මුදේ එත ශශේ, ආයුධ ත්ශත්, )ඳත් ත්ශත්, මිනී 

භළරුශේ, ඒ කුඩු ජහහය)ලින් එත ය ත්ත අයමුදේලින්. ඒ  

 නිහ භහින්ද   යහජඳක්  ජනහධිඳතිතභහශේ යජඹට සතතින්ත 

ශන්න ඕනෆ.  ශ) ත්රසතහදඹ ඉය ශනොශහ න) අද ශභශවභ 

ශනොශයි කුඩු තිශඵන්ශන්. ත්රසතහදඹ ඉය ශනොශහ න) 

තමුන්නහන්ශේරහට ශඹෝජනහ ශශනන්න ශභශවේ  ඉතරු ශන්ශන් 

නළවළ; ශභතභන්රහට උතශර් ඳශහත් බහ පිහිටුන්න පුළුන් 

න්ශන් නළවළ.  උතශර් ඳශහත් බහ භළතියණඹ තිඹන්න  අවුරුදු  

වතයක් ේ ගිඹහ  ිරඹරහ ිරේහ. එශවභ න)  ඳශහත් බහ 

පිහිටපු දශේ ඉරහ වුද ති.ශ.? ශන වුරුත්ද? ශ) 

ජනහධිඳතිතභහශේ ආ්ඩඩු තභයි  උතශර් ඳශහත් බහ 

භළතියණඹ ඳළළත්තශේ. අවුරුදු වතයක් ේ ගිඹ එයි ප්රලසනඹ 

වුශ්ඩ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, ඒ නිහ ඉතහ ඳළවළදිලි 

අපි වන් යනහ, අද විඳක්ඹට වයඹහත්භ රුණක් නළවළ, 

යජඹට ප්රවහයඹක්  එේර යන්න ිරඹරහ. ඒ නිහ හුදරහ 

ප්රලසනඹක් අයශන. ශ) ශරෝශේභ ත්රසතහදඹ ළඩිශඹන් 

තිශඵන යටර තිශඵන ප්රලසනඹක්. භභ ිරේශේ ඒයි. රහපීඹ 

යටේ න්න. ත්රසතහදඹ තිබුණු වළභ යටභ ළඩිභ  ජහහයභ 

භත් ද්රය ජහහයභ. දකුණු අප්රිහනු යටේ න්න. ඒත් එශවභයි. 

භළද ශඳයදිත් එශවභයි. ආසිඹහශේත් එශවභයි.  

අද ජීන විඹදභ ළන ිරඹන්න විධිඹක් නළවළ. රැිරඹහ දුන්ශන් 

නළවළයි ිරඹරහ ිරඹන්න ඵළවළ. යජශේ ශේඹන්ශේ ළටුේ ළඩි 

ශශේ නළවළයි ිරඹන්න ඵළවළ. ඒ නිහ අද විඳක්ඹට ප්රසතතඹක් 

නළවළ, යජඹට එශයහි ලක්තිභත් විලසහ බං ශඹෝජනහක් 

ශශනන්න. ඒ නිහ කුශඩ්කුඩු  ශරහ තිශඵන විඳක්ඹ අද 

උත්හව යනහ, ''කුඩු'' ිරඹන ප්රලසනඹ අයශන ශ) යජඹ 

ශවොේරන්න. එශවභ පුළුන් ශන්ශන් නළවළයි ිරඹන එ ඌ 

ඳශහත් බහ භළතියණශේ දී අපි ඔේපු යරහ නළතත් 

ශඳන්නහයි ිරඹන එ වන් යමින් භහශේ ථහ අන් 

යනහ.  

 
නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Ajith Kumara.  You have 

six minutes. 

 
ගරු අජි ක කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, භට විනහඩි 08ක් තිබුණහ.  

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

No, you have only six minutes.  

 
[අ.බහ. 3.36] 
 

ගරු අජි ක කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ භත් ද්රය )ඵන්ධශඹන් විලසහ 

බංඹක් ඉදිරිඳත් ශහ, ශ) යජඹ යශට් විලසහඹ බං යරහ 

තිශඵනහයි ිරඹරහ. ඇත්තටභ ශ) භහින්ද යහජඳක්  ඳහරනඹ 

විලසහඹ බං යරහ තිශඵන්ශන් භත් ද්රය )ඵන්ධශඹන් 

ඳභණක්ද?  අද ශ) විලසහ බංශඹන් ශ) ඳහරනඹ විසින් යන 

අශනකුත් සිඹලු ශද්ධේ ඳළත්තිරන් තිඹරහ එ හයණඹට  

ඳභණක් සීභහ වීභ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් ඵට  භභ භහශේ අදව ශ) 

අසථහශේදී ඉදිරිඳත් යනහ.  

අද ශ) ආ්ඩඩු යහජය මරය )ඵන්ධශඹන් විලසහඹ බං 

යරහ තිශඵනහ. භහන අයිතිහසි) )ඵන්ධශඹන් ද 

එශවභයි. අද ශියශඹක් තභන්ශේ  අයිතිඹ ඉේරහ ඳහයට 

ඵළසශොත් ඔවුන්ශේ ඇස රන ආ්ඩඩුක් ඵට ශ) ආ්ඩඩු 

ඳත් ශරහ තිශඵනහ.  ඳසු ගිඹ දසර  භ ශෞයඹ විදයහ 

උඳහධිශේ ළටලු )ඵන්ධශඹන් ඳහයට ඵළස ශියඹන්ශේ ඇස 

ළශරේහ, ශ) ආ්ඩඩු. ජීත් වීශ)  නිදව අශවෝසි යරහ, 

බහණශේ නිදව අශවෝසි යරහ, උද්ධශකෝණඹ ිරරීශ), 

තභන්ශේ අයිතිහසි) ඉේලීශ) අයිතිඹ අශවෝසි යරහ ඒ වළභ 

ඳළත්ශතන්භ විලසහඹ බං යරහ තිශඵනහ. අධයහඳනශේ 

අයිතිඹ නළති යරහ විලසහඹ බං යරහ තිශඵනහ. රැිරඹහ රඵහ 

දීශ) ප්රතිඳත්තිශේ දී විලසහඹ බං යරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ 

ශ්රභඹට ටිනහභක් ශනොදීශභන් විලසහඹ බං යරහ 

තිශඵනහ. ජීන විඹදභ )ඵන්ධශඹන් විලසහඹ බං යරහ 

තිශඵනහ. ශෞය ක්ශේත්රඹ ශභන්භ අශනකුත් ෆභ 

ක්ශේත්රඹභ විලසහඹ බං යපු ඳහරනඹක් ශ) යහජඳක් 

ඳහරනඹ. ඒ හශේ රළයිසතක් ිරඹන්න පුළුන් රු නිශඹෝජය 

හය බහඳතිතභනි. ඒ සිඹලුභ ඳළතිර විලසහඹ බං යපු 

ආ්ඩඩුට භත් ද්රය  ිරඹන හයණඹ ඳභණක් ඳදන) ය 

ශන විලසහ බං ශඹෝජනහක් ශන ඒභ භභ හිතනහ, එ 

ඳළත්තිරන් ශ) ආ්ඩඩුශේ අශනක් හයණහ විශේචනඹ 

ශනොිරරීභක් ිරඹරහ.  

අද ශ) විලසහ බං ශඹෝජනහ ශනළේරහ  තිශඵන්ශන් ශ) 

ආ්ඩඩු ළන අවිලසහ යරහ, ආ්ඩඩුශේ එ රුණක් ළන 

අවිලසහ යරහ. නමුත් ශ) යශට් ජනතහට වළභ ක්ශේත්රඹභ 

විලසහඹ බං ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ඔවුන්ට දළශනන 

ශත්ශයන තයභට තභන්ශේ අයරඹ, තභන්ශේ විශයෝධඹ අද 

ඳහවිච්චි යන්නට ඳටන් අයන් තිශඵනහ. ශ) ඳහර්ලිශ)න්ත 

ඇතශශේ හ)ප්රදහයි විශයෝධඹට ඩහ විශයෝධඹක් ශ) යශට් 

යතඳසර දී, තන්නහශන් දී, වරහත දී, විවිධ උද්ධශකෝණර දී, 

විවිධ ක්රිඹහහය)රදී ජනතහ ප්රහලඹට ඳත් යන්නට ඳටන් 

අයන් තිශඵනහ. එභ නිහ භහ හිතනහ, ජනතහ අද මීට ඩහ 

ඉසයහින් ඉන්නහඹ ිරඹරහ. ඒ එ ඳළත්තක්.  

අනික් ඳළත්ශතන් භහ හිතන්ශන් නළවළ, විලසහඹ බං වුණු 

අනික් ශද්ධේ  ළන අධහයණඹ යන්න එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹටත් වුභනහක් තිශඵනහඹ ිරඹරහ. එඹට ශවේත 

ශභොක්ද? එක්ත් ජහති ඳක්ඹත් ශ) යශට් විලසහඹ බං 

යපු ඳහරන ක්රභඹක් ඳත්හ ශන ගිඹ ්ඩඩහඹභක්. ශ) ඳක් 

ශදශක්භ ඳහරන ක්රභර ප්රතිඳත්තිභඹ ලශඹන් ශනක් නළවළ. 
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

භහින්ද යහජඳක් ඳහරනශේ ප්රතිඳත්තිත්, එක්ත් ජහති ඳක් 

ඳහරනශේ ප්රතිඳත්තිත් අද එ තළනට ඇවිේරහයි තිශඵන්ශන්. 

එක්ත් ජහති ඳක් ආ්ඩඩු ය ශන ගිඹ හර්ඹඹභ තභයි අද 

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතියඹහශේ ආ්ඩඩු ය ශන 

ඹන්ශන්ත්. එභ නිහ එතභන්රහට ඒ ළන විශේචනඹක් තිශඵන්න 

විධිඹක් නළවළ. ශ) ඳහරනඹභ අවිලසහයි ිරඹහ ශ) යශට් ජනතහ 

උස වඬින් ිරඹන ශොට ඉතහභ හීන් ශඳිරිේරක් විතයයි 

විඳක්ශඹන් ශ) ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵන්ශන්.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, ඇත්තටභ ශ) යශට් 

විලසහඹ බං ශරහ තිශඵන්ශන් ශ) හයණඹ ළන විතයද? 

නළවළ. අද ශ) යශට් මුළු ඳහරන ක්රභඹභ )ඵන්ධශඹන් 

ජනතහශේ විලසහඹ බං ශරහයි තිශඵන්ශන්. අද විතයක් 

ශනොශයි. ශඳොදුජන එක්ත් ශඳයමුණු ආ්ඩඩු, භගි ශඳයමුණු 

ආ්ඩඩු, එක්ත් ජහති ඳක් ආ්ඩඩු, එක්ත් ජහති ශඳයමුණු 

ආ්ඩඩු ඹන භසත ආ්ඩඩු ශශයහි එදහ ඉරහභ ශ) යශට් 

ජනතහශේ විලසහඹ බං ශරහයි තිබුශ්ඩ. ඔඵතභහ දන්නහ, 

1947 - 1952 ආ්ඩඩු, 1953 - 1956 ආ්ඩඩු, ඩී.එස. 

ශේනහනහඹ වහ ඩඩ්ලි ශේනහනහඹ භළතිතභන්රහශේ ආ්ඩඩු 

විලසහඹ බං ශහඹ ිරඹරහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි. 1953 වර්තහරඹ අශෝසත භහශේදී 

නිර්භහණඹ වුණහ. ලත 25ට තිබුණු වහේ ශේරු ලත 70 ශහ, 

මුද්ධදය හසත ලත 5 සිට ලත 10 දක්හ ශදගුණඹිරන් ළඩි ශහ. 

එදහ ඒ ශරොකු ප්රලසනඹක් වුණහ. ආ්ඩඩුශේ ළබිනට් භ්ඩඩරඹ 

රැසවුශ්ඩ නළයි. ශ) භව ශඳොශශොශේ ළබිනට් භ්ඩඩරඹ රැස 

යන්න බඹ වුණහ. එදහ විලසහඹ බං ශහ. ඊට ඳසශේ ශභොද 

වුශ්ඩ? ජනතහශේ විලසහඹ බං ශහභ ඳහර්ලිශ)න්තශේ 

විලසහ බං ශඹෝජනහක් ශනළවිත් ශනොශයි, එළිශේ 

අයරඹක් යරහ ආ්ඩඩු ශඳයළුහ.  

ඊශඟට 1956 - 1960 ශ්රී රංහ නිදවස ඳක් ආ්ඩඩු 

ඳළතණහ. ඒ හරඹ තශ ඵ්ඩඩහයනහඹ, දවනහඹ 

අභළතිරුන් සිටිඹහ. ඊට ඳසශේ 1960 - 1965 ශ්රී රංහ නිදවස 

ඳක් ආ්ඩඩු ඳළතණහ. 1956 - 1960 හරශේ ශභොද වුශ්ඩ? 

1952 දී 100ක් ලශඹන් තිබුණු ජීන අංඹ 1965 න ශොට 

112.5ක් වුණහ. 1960 - 1965 හරශේ මුදේ ඇභතිරු 4ශදශනක් 

සිටිඹහ. එදහ විලසහඹ බං ශහ. 1964 දී ශ) යශට් )රු 

ජනතහ ඉේලී) විසිඑශක් යහඳහයඹ ඉදිරිඳත් ශහ. ඳළයණියේ 

හභහංශි යහඳහයශේ ඇභති) ශදයි, බහ ශදට ඉේලී) 

විසිඑශක් යහඳහයඹ ඳළත්තට දළ)භහ. ඒ ඳහහ දුන්නහ.  
 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, now please wind up.  

 

ගරු අජි ක කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

1965 - 1970 ඩඩ්ලි ශේනහනහඹ ආ්ඩඩු විලසහඹ බං 

ශහ. ඒ ආ්ඩඩුශේ ඳශමුන අඹ ළඹ ශේනශඹන්භ රුපිඹේ 

1.55ට තිබුණු ශයදි ඹහයඹ රුපිඹේ 2.00 දක්හ ළඩි ශහ. 

විලසහඹ බං ශහ.  

 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, now please wind up.  

ගරු අජි ක කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

භට විනහඩිඹිරන් ශදන්න, රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතභනි. 1970 භගි ශඳයමුණු ආ්ඩඩු 1971 දී ංවහයඹක් 

ශහ. 1977 - 1994 ශ..ආර්. ජඹර්ධන ආ්ඩඩු අලුත් ආර්ථි 

ක්රභඹක් ශනළවිත් විලසහඹ බං ශහ. 2004 සිට 2014 දක්හ 

ශ) ආ්ඩඩුත් විලසහඹ බං ය තිශඵනහ. අහන ලශඹන්, 

විලසහ බං ශඹෝජනහ ශශනන්න ඕනෆ ශ) ආ්ඩඩුට 

විරුද්ධධ ශනොශයි, ශ) ඳහරන ක්රභඹට විරුද්ධධයි ිරඹන එ  

භතක් යමින් භශේ ථහ අන් යනහ.  

 
[අ.බහ. 3.42] 

 

ගරු ඒ.පී. ජග ක පුහඳකුමළර මශතළ (පඳ ේ වංලර්ධන ශළ 

ජනතළ ලුර වංලර්ධන අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர - தங்கு அதறறதத்ற, 

க்கள் மரட்ட அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹට ශොඩ එන්න ක්රභඹක් නළත, ඳක්ඹ ජඹරවණඹ ය 

න්න ඵළරු අද භත් ද්රය )ඵන්ධ ශ) විලසහ බං 

ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. ශභභ ශඹෝජනහශේ එ 

තළන වන් ය තිශඵනහ, රු අරහභහතයතභහශේ 

)ඵන්ධීයණ ශේ)යශඹක් ඵවහලුභක් මුදහ වරින ශර 

ඉේරහ නිකුත් යන රද ලිපිඹක් )ඵන්ධ. එභ ලිපිශේ වන් 

යරහ නළවළ, භත් කුඩු නිදවස යන්න ිරඹරහ. ඒ ශේ)යඹහ 

ලිපිඹක් නිකුත් ශහඹ ිරඹන රුණ එක් තභයි 

තමුන්නහන්ශේරහ මුළු ආ්ඩඩුටභ විරුද්ධධ විලසහ බං 

ශඹෝජනහක් ශශනන්ශන්. එක්ත් ජහති ඳක් ආ්ඩඩු 

හනුශේ තමුන්නහන්ශේරහශේ ඳහර්ලිශ)න්ත භන්ත්රීයශඹක් 

යත්රන් ශඳොලු ශනහහ. අපි ශචෝදනහ ශහද, එක්ත් ජහති ඳක් 

ආ්ඩඩුභ යත්රන් ශඳොලු ශනහහඹ ිරඹරහ? එක්ත් ජහති ඳක් 

ආ්ඩඩු හනුශේ තමුන්නහන්ශේරහශේ එ භන්ත්රීයශඹක් 

ඔයශරෝසු ශනහහ. ඒහ ඇේලුහ. අපි ශචෝදනහ ශහද, එක්ත් 

ජහති ඳක් ආ්ඩඩු ශවොශයන් ඔයශරෝසු ශනහහඹ ිරඹරහ? 

තමුන්නහන්ශේරහට එේශරන්න ළේ නළත අතය ශචෝදනහ 

ඉදිරිඳත් යමින් ශ) ශඹෝජනහ ශන ඒභ ළන අපි නහටු 

නහ. 

ශ) භත් උදුයත්, ත්රසතහදඹත් එටභයි ගිශේ. අද ශදභශ 

ජහති න්ධහනශේ භන්ත්රීතභන්රහ ශ) රු බහශේ ථහ ශහ. 

එේටීටීඊ ංවිධහනඹට ආයුධ ශශනන්න, ශනොශඹක් ආහයශේ 

අයමුදේ රැස යන්න තමුන්නහන්ශේරහ ශභොනහද බහවිත ශශේ? 

භත් කුඩු ජහහයභ තභයි බහවිත ශශේ. භත් කුඩු ජහහය) යරහ 

තභයි එදහ ත්රසතහදීන් මුදේ ශවේශේ. අද තමුන්නහන්ශේරහශන් 

අපි ශ) හයණඹ අවනහ. තමුන්නහන්ශේරහ ශ) භත් කුඩු 

යහේතිඹ )ඵන්ධශඹන් යජඹට ශචෝදනහ යනහ. ශ) භත් ද්රය 

නිහ අත් අඩංගුට ඳත් න අඹ )ඵන්ධශඹන් භත් ද්රය නහල 

අංලඹට ශවෝ ශඳොලීසිඹට ශවෝ  අපි ඵරඳෆභක් යරහ තිශඵනහද 

ිරඹරහ වුරු වරි භට ිරඹන්න. තමුන්නහන්ශේරහට පුළුන් න) 

ිරඹන්න. ිරසිභ ඵරඳෆභක් යරහ නළවළ. ශ) භත් කුඩු ජහහයභ 

ඳටන් ත්ශත් තමුන්නහන්ශේරහ 1980 හනුශේ.  

අද ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීතභහ ිරේහ, ශජෝසි) ඹළේහ ිරඹරහ. 

ශජෝසි) රංහට ශනහශේ වුද? ශජෝසි) ඹළේශේ ඇයි? 

ශජෝසි) ඹළේශේ සිඹ භෆණියේඹන් එක්  මුදේ නුශදනුක් තිබුණු 

නිහයි. ශන නුශදනුක් නිහ ශනොශයි. ඒ නිහ භභ යදහ 

ශත්රු) න්න එඳහ. මුදේ නුශදනුක් තිබුණු නිහ එදහ යණසිංව 

799 800 

[රු අජිත් කුභහය භවතහ] 
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ශප්රේභදහ ජනහධිඳතිතභහ ශජෝසි) ඹළේහ. ශප්රේභදහ භළතිනිඹත් 

එක් තිබුණු මුදේ නුශදනුක් නිහ තභයි එදහ ශජෝසි) ඹළේශේ. 

ශජෝසි) ශනහශේත් යණසිංව ශප්රේභදහ භවත්භඹහ. ශජෝසි) 

ඹළේශේත් යණසිංව ශප්රේභදහ භවත්භඹහ. ශදය අර්බුදඹක් නියි 

ඒ සිද්ධධ වුශ්ඩ ිරඹන හයණඹ ශ) අසථහශේදී 

තමුන්නහන්ශේරහට භතක් යන්න ළභළතියි.  

කුඩු යහේතිඹ ළන ථහ යනහ. එදහ තිබුණු ත්රසතහදඹ 
ළන ථහ යනහ. ත්රසතහදී ංවිධහනශේ නහඹ -එේටීටීඊ 
නහඹ- ප්රබහයන් එක් නීතයනුකර ගිවිසු) අත්න් යපු ශ) 
යශට් එභ නහඹඹහ විඳක් නහඹ යනිේ වික්රභසිංව භවත්භඹහඹ 
ිරඹන එ අභත යන්න එඳහ. තමුන්නහන්ශේරහ ශ) හයණහ 
ළන දන්නහ. එදහ වුනිඹහට ගිහිේරහ යනිේ වික්රභසිංව 
භවත්තඹහ ගිවිසුභ අත්න් ශහ. ඒහ රඳහහිනිශේ ශඳන්නුහ.   

ඊශේ අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතභහ ථහ ශහ. රහන්හ 
ඇභතිතභහශේ ශදයට වදිසිශේ  අතිරු ජනහධිඳතිතභහ ගිඹහලු. 
අතිරු ජනහධිඳතිතභහ ඳසු ගිඹ දසර භහතශේ ගිඹහ. භහතශේ 
ගිහිේරහ එන භන් අලුවිවහශර් භවත්භඹහරහශේ ශදයටත් ගිඹහ. 
අලුවිවහශර් භවත්තඹහරහශේ ශදයට භත් ද්රය නහල අංලශඹන් 
ඳළනරහ තිබුණහද? අශේ භශවේසයන් භන්ත්රීතමිඹ දන්නහ, 
භශවේසයන් භන්ත්රීතභහ ඉන්න හරශේ අශේ නහඹතභහ විඳක් 
නහඹතභහ වළටිඹට ඹහඳශන් ගිඹහ ිරඹරහ. 

 
ගරු මහින්දළනන්ද අලු කගමපප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அதத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එතමිඹ තභයි ශත් වදරහ ශදන්ශන්.  

 
ගරු ඒ.පී. ජග ක පුහඳකුමළර මශතළ  
(ரண்தைறகு  .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

එශවභයි අපි ටයුත ශශේ. අශේ නහඹඹහ වළභ 

භන්ත්රීයශඹකු එක්භ  සුවදතහශඹන් හිතත් ටයුත ශහ. ඒ 

නිහ තමුන්නහන්ශේරහ ශ) ආහයඹට  ශචෝදනහ යන්න එඳහ. 

තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ, ශ) කුඩු යහඳහයඹත් එක් ඳහතහරඹ 

)ඵන්ධ ඵ. ඳහතහර නහඹශඹෝ වළටිඹට ඒ හරශේ ප්රසිද්ධධයි 

ශෝනර සුනිේ, නහර නිවහේ. භභ  තමුන්නහන්ශේරහශන් එ 

ප්රලසනඹක් අවනහ. ශෝනර සුනිේ ිරඹන ඳහතහර නහඹඹහට 

හභදහන විනිලසචඹහය තනතයක් ශදන්න එදහ නිර්ශද්ධල ශශේ 

වුද ිරඹන එ ශ) රු බහට ිරඹන්න. චන්ද්රහනි ඵ්ඩඩහය 

භන්ත්රීතමිඹ දන්නහ න) ිරඹන්නශෝ වුද නිර්ශද්ධල ශශේ 

ිරඹරහ. ඔඵතමිඹ හිටිශේ නළවළ, භහ ශන්න. අපි අවනහ, 

රක්සභන් ිරරිඇේර භන්ත්රීතභහශන්. රක්සභන් ිරරිඇේර 

භන්ත්රීතභහ රුණහය ිරඹන්න, ඳහතහර ටයුතර නියත වුණු, 

කුඩු යහඳහයශේ නියත වුණු ශෝනර සුනිේට හභදහන 

විනිලසචඹහය ඳදවිඹක් ශදන්න නිර්ශද්ධල ශශේ වුද ිරඹරහ. 

රක්සභන් ිරරිඇේර භන්ත්රීතභහ දන්නහ න) ශ) ළන ිරඹන්න.  

 
නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, please wind up now. 
 
ගරු ඒ.පී. ජග ක පුහඳකුමළර මශතළ  
(ரண்தைறகு  .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

තමුන්නහන්ශේරහ ඒ පිළින්නහ ශන්. රුණහය අජිත් පී. 
ශඳශර්යහ භන්ත්රීතභහ ිරඹන්න. ඒ නිහ අපි ිරඹනහ ශභන්න ශ) 
ආහයඹට - 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
දළන් අහන යන්න. 
 

ගරු ඒ.පී. ජග ක පුහඳකුමළර මශතළ  
(ரண்தைறகு  .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

අන්න ිරරිඇේර භවත්තඹහ ිරඹනහ, යනිේ වික්රභසිංව 

භවත්භඹහ ලු. අන්න! ඵරන්න. ථහ යරහ ඉය නළවළ. අජිත් 

කුභහය භන්ත්රීතභහ අද ජීත් වීශ) අයිතිඹ ළන ථහ යනහ. 

ජීත් න මිනිසුන් භයරහ මිනී ශඳට්ටිඹ දණ ඉශවන් උඩට 

උසන්න දුන්ශන් නළති අඹ තභයි අද ශභශවභ ථහ යන්ශන්. 
 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, please wind up now. 
 

ගරු ඒ.පී. ජග ක පුහඳකුමළර මශතළ  
(ரண்தைறகு  .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

ශභතළන ශ) භවත්රු ජීත් වීශ) අයිතිඹ ළන ථහ 

යනහ.  පිටිං, උද්ධශකෝණ යමින්, භයණඹට ඳහංශුකරඹ 

ශදන්න ඉඩ දුන්ශන් නළති භවත්රු දළන් ිරඹනහ, නිදවශේ 

අයිතිඹ නළති යනහ ිරඹරහ. රු භන්ත්රීතභනි, ර.ජයි, 

තමුන්නහන්ශේරහ ඕහ ථහ යන්න එඳහ. 

 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Thank you. The next speaker is the Hon. Ranjan 

Ramanayake. 

 
[අ.බහ. 3.49] 

 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, භත්කුඩු )ඵන්ධශඹන් 

ආ්ඩඩුට විරුද්ධධ ඉදිරිඳත් ය තිශඵන විලසහබං ශඹෝජනහ 

පිළිඵ විහදශේදී චන ිරහිඳඹක් ථහ යන්නට රළී භ හරඹට 

උචිත ජහති ර්තයඹක් ිරඹරහ හිතරහ භභ ථහ ඳටන් 

න්න). ශ) රු බහශේ මීට ශඳය ථහ ශ සිඹලු ශදනහශේභ 

ථහ අපි ශඵොශවොභ හධහන අහ ශන සිටිඹහ. ඒ නිහ භශේ 

ථහටත් ඵහධහ ශනොයයි ිරඹරහ ඵරහශඳොශයොත්ත ශනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, භත් කුඩු පිළිඵ විලසහ 

බං ශඹෝජනහ )ඵන්ධශඹන් ව විහදශේදී ආ්ඩඩු ඳක්ශේ 

භළති ඇභතිරු ථහ ශහ අපි දළක්හ. ඒ අතය ඉතහභ දක් 

නීතිඥශඹෝ හිටිඹහ. ථිත්ශඹන් ඳරිපර්ණ, මුරිමින් 

ඳරිපර්ණ දක් නීතිඥශඹෝ - ථිශඹෝ- අද රංහශේ කුඩු නළවළ; 

ඳහතහරඹ නළවළ; ිරසිභ දණඹක්, ීනණඹක් නළවළ ිරඹහ ඉතහභ 

සඹංශඳෝෂිත හභහමී දියිනක් වළටිඹට ශ) යට වඳුන්න්න 

උත්හව ශහ. තභන්ශේ ශූය ථිත්ඹ තළින් ඒ ඔේපු 

යන්න වළදුහ. 

විඳක්ශේ භන්ත්රීරු ශ) යශට් කුඩු තිශඵනහඹ; ශභශවභ 

ශදඹක් ශනහඹ ිරඹන එ ශඳන්න්න උත්හව ශහ. එ 

දිට ශ්රී රහංිරයින් 45,000ක් කුඩුරට ඇ.ඵළහි ශරහඹ ිරඹරහ 

පුත් ඳත්ර තිශඵනහ. දිනඳතහ රක් ශදවභහයක් භත්කුඩු, 
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

ංජහ උයනහඹ ිරඹරහ ජහති අන්තයහඹය ඖධ ඳහරන 

භ්ඩඩරඹ ිරඹනහ. ආ්ඩඩු ඳක්ශේ ථිඹන් ිරඹන්ශන් ශ) 

යශට් භත්කුඩු, භත්ද්රය නළවළ ිරඹරහයි. විඳක්ශේ ථිඹන් ශ) 

ශචෝදනහ සිඹේරභ ඔේපු යන්න උත්හව ශහ. ශ) සිඹේරභ 

ජනතහ ඵරහ ශන ඉන්නහ. අන්තිභ ීනයණඹ න්ශන් ජනතහ 

අධියණඹයි. ආ්ඩඩු ඳක්ශේ ථිඹන්ට ඔවුන්ශේ මුරිභ, 

දක්තහ තළින් ශස ඳළශරන තර් ඉදිරිඳත් යරහ ශ) 

ශචෝදනහ අතයයි ිරඹන්න පුළුන්. නමුත් යශට් ශරෝශක් ජනතහ 

දන්නහ ිරරුශඳන, ශොශශොන්නහශේ, ශඵොරැේශේ වළභ තළනභ 

කුඩු තිශඵනහඹ ිරඹන එ. ඒ තභයි තිත්ත ඇත්ත. අපි ශ) 

යන්ශන් ජහති ර්තයඹක්. අද ශ) යශට් කුඩු තිශඵනහ. අද 

යශට් රක් ශදවභහයක් ව පිරික් දිනඳතහ කුඩු, ංජහ උයනහ. 

අද රහංිරශඹෝ 45,000ක් කුඩුරට ඇ.ඵළහි ශරහ. ශ) චීන 

ආ්ඩඩුශනුත් ිරඹනහ. ශ) ජහතයන්තයඹත් පිළින්නහ. 

නමුත් අශේ ආ්ඩඩු ඳක්ශේ ඇභතිරු භන්ත්රීරු ශ) 

පිළින්ශන් නළවළ. තභන්ශේ ජනතහශේ දරුභේරන් කුඩුරට 

ඇ.ඵළහි ශරහ ිරඹන එ ශඳනි ශඳනී තිබිඹදී, ඒ ඔේපු ශරහ 

තිබිඹදී තභන්ශේ ථිත්ඹ, තභන්ශේ ඳශපුරුද්ධද, ශජයසඨත්ඹ 

උඳශඹෝගී ය ශන ඒ නළවළයි ිරඹන්න වදනහ. භභ ිරඹන්ශන් 

අපි ඉන්ශන් ශඳොඩි හරඹයි, -[ඵහධහ ිරරීභක්] ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න 

භනු නහනහඹක්හය භන්ත්රීතභහ, භට ථහ  යන්න ඉඩ ශදන්න.  

 
ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

කුඩු අේරනහ ිරඹන එත් ිරඹන්න. 

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

වරි, වරි. භභ ඒත් ිරඹන්න). [ඵහධහ ිරරීභක්] ඳක්ශේ 

ඉන්න ශොට ඉන්නත් නළවළ. දළන් ඉන්නත් නළවළ. රු නිශඹෝජය 

හය බහඳතිතභනි, භභ ිරඹන්ශන් ශ) තිත්ත ඇත්ත 

ිරඹරහයි. නමුත් ශ) අඹ තභන්ශේ දක්තහ ශඹොදන්ශන් 

ශභොටද? ශ) අඹ ථහ යන්ශන් තභන්ශේ යශට් ඉන්න, ශ) 

භත් කුඩුරට  ඇ.ඵළහි වුණු ජනතහ, ඒ ශභයි අභත යරහයි. 

ශ) ිරඹන ථහ සිඹේරභ වළන්හඩ්ත ශනහ. ශ) ථහ 

ඉතිවහඹට එත ශනහ. ශ) ථහ ඵරන ඊශඟ ඳය)ඳයහ 

හිතනහ, ඳහර්ලිශ)න්තශේ හිටපු තභන්ශේ භළති ඇභතිරු, අශේ 

තහත්තරහ, අ)භරහ, සීඹරහ, ආච්චිරහ කුඩු ශනුශන් ශඳනී සිටිඹහ, 

ශ) විලසහ බං ශඹෝජනහට විරුද්ධධ ථහ ශහ, කුඩු 

ශනුශන් ශඳනී සිටිශේ ශ) භළති ඇභතිරු ිරඹරහ. ශ) විලසහ 

බං ශඹෝජනහට විරුද්ධධ ථහ යන අඹශේ, ඒ අඹට ඡන්දඹ 

ශදන අඹශේ මිනී ශේරට අනහත ඳය)ඳයහ ශවණ 

ඉේරනහ. ශභොද, ශ) හලීන ප්රලසනඹක්. අද රංහශේ කුඩු 

තිශඵනහ. රංහ කුඩුලින් සඹංශඳෝෂිතයි.  

 
ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ශභොනහද ශ) ිරඹන්ශන්? කුඩු අේරනහ ශන්.  

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

කුඩු අේරනහ ිරඹන්ශන්, කුඩු ශන්න නිහ ශන්, 

ශදවිඹශන්! 

ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
කුඩු ඇවිේරහ තිශඵනහ ශන්, ශභච්චය ේ.   

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඇවිේරහ තිශඵනහ.  

 
ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

කුඩු අේරන එ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. 

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අේරන එ ළඩි ශරහ තිශඵන්ශන් කුඩු ළඩිශඹන් එන 

නිහ. [ඵහධහ ිරරී)] කුඩු එන ප්රභහණඹ ළඩිශරහ. ඒ හරශේ කුඩු 

න් වළන්ද හශන් ආශේ. දළන් එන්ශන් සිශභන්ති ශොට්ට 

ණන්. දළන් එන්ශන් එතශනෝේ ලීටර් 16,000යි; කුඩු ිරශරෝ 

261යි. අන්න එශවභයි එන්ශන්. රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතභනි, ශ) අඹශේ ඵංශොශරොත් තර්ඹ ශභොක්ද? ශ) 

අඹශේ ඵංශොශරොත් තර්ඹ තභයි අස ණන්ර එක්ත් ජහති 

ඳක් යජඹ හරශේ තභයි ශ)හ ආශේ ිරඹන එ. ඇයි 

ශදයිඹශන්! එශවභ ශනළේරහ ඒහ යපු නිහ ශන්ද, දඬු) දීරහ 

ශ) ආ්ඩඩු ඳත් ශශේ? 1994 ඉන් ශ) ආ්ඩඩු ඉන්නහ. 

ශභච්චය ේ ශඳොේ හනහද? [ඵහධහ ිරරීභක්] ඒ ශනොශයි 

ප්රලසනඹ. ශභච්චය ශරහ ශනොශඹක් අඹ  ථහ ශහ. අඳ හටත් 

ඵහධහ ශශේ නළවළ. ජනතහ හිතහ න්න ඕනෆ, අපි කුඩුරට 

විරුද්ධධ ථහ යද්ධදී ඒට ඵහධහ යන්ශන් කුඩුලින් ශොමින් 

ව)ඵශන අඹ ිරඹරහ. අන්න ඒ තභයි ඇත්ත. අන්න ළදත් 

ඇභතිරු; කුඩු ශන්න්ශන් නළති ඇභතිරු ල.ද යන්ශන් 

නළති ඉන්නහ. [ඵහධහ ිරරී)] කුඩු ශේන ශනහ sponsor යන 

එක්ශනහ ෆ වනහ. [ඵහධහ ිරරී)] ඔන්න, ෆ වනහ. 

ඵරන්න, ශ) ළදත් ඇභතිරු, -[ඵහධහ ිරරී)]  

 

ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

රු භන්ත්රීතභනි, භටත් ශඳොඩ්ඩක් අසථහ ශදන්න.  

 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

නළවළ, නළවළ. [ඵහධහ ිරරී)] ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න ශෝ. ඔඵතභහ 

භශේ හරඹ න්න එඳහ. 

     
ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, රු යන්ජන් යහභනහඹ 

භන්ත්රීතභහ ශ) රු බහ ශනොභඟ ඹනහ.  

 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔඵතභහශේ ථහශේදී ිරඹන්න. [ඵහධහ ිරරී)] Points of 

Order ශේන්න එඳහ. භශේ හරඹ න්න එඳහ.  

803 804 

[රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ] 
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නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! රු භනු නහනහඹක්හය භන්ත්රීතභනි, 

රුණහය හඩි ශන්න. එතභහට ඵහධහ යන්න එඳහ. Please sit 

down. He never mentioned your name. 

 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ශ) ජනතහ ශත්රු) න්න ඕනෆ. ශභච්චය අනික් අඹ ථහ 

යද්ධදි, ශෝටි ණන්රට ඳළනපු අඹ දළන් කුඩුහයඹන්ශන් 

ශොමිස න්නහ.  [ඵහධහ ිරරී)] කුඩුහයඹන්ශන් ශොමිස 

න්න අඹ ෆ වනහ. ජනතහ ශත්රු) න්න, ශ) ෆ 

වන්ශන් ඇයි ිරඹරහ. ශ) ෆ වන්ශන් කුඩුලින්,  -[ඵහධහ 

ිරරීභක්] ඔඵතභහත් එශවභයි.  

 

ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ශ) ඳහර්ලිශ)න්තශේ දහචහයඹට අනු ථහ යන්න. 

 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ශවොයි. භහශන්න. 

දළන් තත්ත්ඹ ශභොක්ද? ඳසු ගිඹ හරශේ ශ) ආ්ඩඩු 

ශභොක්ද ශශේ? ඵරන්න, කුඩු ශේන්ශන් නළති ඇභතිරු ශ) 

රු බහශේ නිලසල.ද ඉන්නහ. භභ ඔඵතභන්රහට භශේ සිය 

නභහ ආචහය යනහ. ඔඵතභන්රහට ශඵොශවොභ සතතියි.  

කුඩු ශේන අඹත් එක් sponsorship එ තිශඵන එක්ශනහ 

ෆ වනහ. ඒයි තත්ත්ඹ. ඒ ජනතහ ශවොට අශඵෝධ ය 

න්න ඕනෆ. ශභොද  - [ඵහධහ ිරරී)] 

 

ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ශ) ආ්ඩඩු කුඩු අේරන එට තභයි ශ) රිදිරහ තිශඵන්ශන්. 

ඒයි ෆ වන්ශන්.  

 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔේ. ශභතභහශේ ඹහළුහශේ කුඩු ඇේලුහ. ඒ තභයි හිත 

රිදිරහ තිශඵන්ශන්. [ඵහධහ ිරරී)] රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතභනි, භශේ හරඹ රඵහ ශදන්න. [ඵහධහ ිරරී)] 

 

ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

අය ශභොයටුශේ න්ත ිරඹන්ශන්, සිරිශොශත් රයිට් බිර 

ශන, -[ඵහධහ ිරරී)]  

 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ශභතභහට ෆශවන ණනක් ශරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ ිරරී)]  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, බහ නිලසල.ද යන්න 

ශෝ. 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. Manusha Nanayakkara, please sit 

down. එතභහට ඵහධහ යන්න එඳහ. 

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු ඇභතිතභන්රහ නිවඬ සිටීභ ළන භහ එතභන්රහට 

සතතින්ත ශනහ.  

රු ඇභතිරුනි, රු භන්ත්රීරුනි, රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතභනි, රු ථහනහඹතභනි, -එතභහ දළන් මරහනශේ 

නළති වුණත් භභ එතභහත්  ශ) ශරහශේ භතක් යන්න ඕනෆ- ඳසු 

ගිඹ දිනර මීමුශේ ශභොක්ද වුශ්ඩ? තමුන්නහන්ශේරහ වුරුත් 

දන්නහ ඇති, මීමුශේ ඳශහත් බහ ඇභතියශඹක් කුඩු ශනහ 

ඵ. [ඵහධහ ිරරී)] ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න. රු භන නහනහඹක්හය 

භන්ත්රීතභනි, භභ ඔඵතභහට ඵහධහ ශශේ නළවළ. 

 
ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

අතය ප්රහල යන්න එඳහ.  

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අන්තිභට STF  එශන් ගිහින් ළටලුහ. ළටලුහභ ශභොද 

වුශ්ඩ? ටරපු ශරහශේ යශට් ශරොකුභ නහඹශඹක් ඒ ශදය 

ගිඹහ.  

 
ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ඔඵතභහ අතය ප්රහල යන්න එඳහ. අතය ශචෝදනහ 

යන්න එඳහ.  

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ශදයිඹශන්, යශට් ශරොකුභ නහඹඹහට telephone call එක් 

ශදන්න තිබුණහ ශන්. ජනහධිඳති ශශනක් ඳශහත් බහ ඇභති 

ශශනකුශේ ශදය ඹන්ශන් ශභොටද?  

 
ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ඒ තභයි ඹහළු මිත්රභ. යනිේ වික්රභසිංව භවත්තඹහ මණට 

ව)ඵ වුණහභ හිනහ ශරහ බිභ ඵරහශන ඹනහ. [ඵහධහ ිරරීභක්]  

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

වළඵළයි කුඩු අේරපු භන් ඹනහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] ශභන්න 

ශ) තත්ත්ඹ ජනතහ ශත්රු) න්න ඕනෆ. ශභතභහ ශ) තය) 

ෆ වන්ශන් ශරොකු ණනක් එනහ ඇති. භශේ මිත්රඹහ ශ) 

තය)භ ෆ වන්ශන් ඇයි? කුඩුහයඹන්ශන් ශරොකු ණන 

sponsorship එක් ඇති. ඒයි ශරහ තිශඵන්ශන්.  
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, අද කුඩුලින් 

sponsorships රළශඵන අඹ ළන ඵරන්න අේරස ශවෝ දණ 

ශචෝදනහ විභර්ලන ශොමින් බහට අලය න්ශන් නළවළ. 

ශභොද භළතියණ හරශේ ළඩිශඹන්භ ශඳෝසටර් වන්ශන් 

වුද? ළඩිශඹන්භ විඹද) යන්ශන් වුද? ඒ අඹ sponsor 

යන්ශන් කුඩුහයඹන් ිරඹරහ අඳ දන්නහ. කුඩුරට )ඵන්ධ 

"ජමීේ" ිරඹන ඳහිරසතහන්හයඹහ ඳසු ගිඹ දිනර )ශඳොර වළභ 

තළනභ ඇවිද ඇවිද ශෝටි ණන් විඹද) ශහ; ශඳෝසටර් ර් ඳව 

ඳව ළහුහ.  සථහය නිශඹෝ අනු භට ඒ න) ිරඹන්න ඵළවළ. 

අන්තිභට ශභොද වුශ්ඩ? ඒ ළන උද්ධශකෝණඹක් ශහ ිරඹරහ 

භව ඇභතිභ ව)ඵ වුශණත් නළවළ. නමුත් කුඩුරට එඹහ 

රසනට භහට්ටු ශහ. නමුත් එඹහ ශනොශයි ශතෝයහ. ශභෝයහ, 

ශතෝයහ එළිශේ ඉන්නහ. ශ) අේරන්ශන් වහේ භළසන්. ඒ 

තභයි ඇත්ත ථහ.  

තමුන්නහන්ශේරහශේ විදඹ හක්ෂිඹට අනු තමුන්නහන්ශේරහ 

දන්නහ  අද රංහශේ කුඩු තිශඵනහ ිරඹරහ. ඒ කුඩු ශේන්ශන් 

වුද ිරඹරහත් තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ. නමුත් 

තමුන්නහන්ශේරහට ඒ ිරඹන්න ඵළවළ. ඉසය කුඩු ශනහශේ 

කුඩු මුදරහලිරහ. අද කුඩු ශේන්ශන් ආ්ඩඩුභයි. ශභොද ඳසු ගිඹ 

ටිශක් උතරු, නළ ශඟනහිය සිඹලු තළන්ර ශවොට blocks දභරහ 

සිඹලු ශද්ධේ නළළත්තහඹ ිරේහ. රංහශේ නහවි ඵරඹ ව 

සිඹලු යුද ඵරඹන් තිශඵනහඹ ිරේහ. එශවන) ශොශවොභද 

ඳහිරසතහනශඹන්, ඉන්දිඹහශන් ශ) තය) කුඩු එන්ශන්? 

ේපිටිඹට කුඩු එන්ශන් ශොශවොභද? වරහතට කුඩු එන්ශන් 

ශොශවොභද? එතළනින් මීමුට කුඩු එන්ශන් ශොශවොභද? 

මීමුශන් ශොශමට කුඩු එන්ශන් ශොශවොභද? ශ) කුඩුරට 

)ඵන්ධ ශ) ෆ වන භළති ඇභතිරුන්ට  ශභච්චය ේලි 

තිශඵන්ශන් ශොශවොභද?  

අද ඵරන්න, ශ) අඹ වළභ ඳන්රටභ ඹනහ. ශ) කුඩු 

ේලිලින් ඳන්ේ, දහළ. වදනහ. ළඩිශඹන්භ ඳන්ේ 

ඹන්ශන් කුඩු ශේන එක්ශනහයි. එඹහශේ වදත ෆ වනහ. 

[ඵහධහ ිරරී)] නළවළ, නළවළ. ධහත යඬු ඔළුශේ තිඹහශන ඹනහ. 

ශ) අඹට අද කුඩුලින් sponsorships රළබිරහ තිශඵනහ. ශ) 

තත්ත්ඹ වරිඹට  ශත්රු) න්න.  ඳසු ගිඹ ටිශක් කුඩුහයශඹෝ 

අේරපු අසථහර, ඒ කුඩුහයශඹෝ කහතනඹ වුණු අසථහර  ඒ 

අඹශේ දුයථනශඹන් අන් ඇභතභ ඇවිේරහ තිබුශ්ඩ හටද? 

ඒ අද ආ්ඩඩුශේ ශද්ධලඳහරනඥඹන්ට. ශඵොරැේශේ ඕේට්ට ශඩි 

තිඹද්ධදී එඹහ last call එ අය ශන තිබුශ්ඩ තමුන්නහන්ශේරහශේ 

ඳළත්ශත් ශද්ධලඳහරනඥඹකුට. තමුන්නහන්ශේරහ වළභ දහභ 

ඵංශොශශොත් තර් ඉදිරිඳත් යනහ, 1980 දී කුඩු ශනහහඹ, 

1985 දී  කුඩු ශනහහඹ,  එභ නිහ ශ)හ ඳටන් ත්ශත් එක්ත් 

ජහති ඳක් ශේ ආ්ඩඩුශන් ිරඹරහ. නමුත් තමුන්නහන්ශේරහශේ 

වදත දන්නහ, ශ)හ ඵරහශන ඉන්න ජනතහ ඒ ළන දන්නහ.  

අඳට භහධය ආයණ නළති වුණත් YouTube වයවහ  Facebook 

වයවහ ශ) ථහ ඵරන  ශරෝශේ සිඹලු ජනතහ දන්නහ, ශ) 

යටට ළඩිපුයභ කුඩු පුරුදු යරහ, ශ) යට කුඩු  ශක්න්ද්රසථහනඹක් 

ඵට ඳත් ශශේ භහින්ද යහජඳක් ආ්ඩඩුයි ිරඹන එ.  ඒ 

තභයි තිත්ත ඇත්ත. ශභොද, කුඩුලින් ශෝටි ණන් ව)ඵ 

යනහ. ශ) තභයි ශරෝශේ ළඩිශඹන්භ රහබ තිශඵන  

business එ. ඒ නිහ තභයි කුඩු රහන්හ හශේ අඹ  ශෝටි 

ණන්  විඹද) යන්ශන්. රු ඵළසිේ යහජඳක් ඇභතිතභහ සිටිඹහ 

න) ිරඹයි.  

 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, please wind up now. 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඒ පුද්ධරඹහ භළතියණ හර්ඹහරශේ දට රක් 25 ක් 

විඹද) ශහ. කුකුළු ඳළටේ දුන්නහ. තවඩු දුන්නහ. අලුත් three-

wheelers ඳහ අයශන දුන්නහ. ශ) ේලි  ඔක්ශොභ කුඩු ේලි. 

කුඩු ේලි ආ්ඩඩුට එනතරු කුඩුහයශඹෝ  ර්ජනඹ 

යන්ශන්ත් නළවළ; අේරන්ශන්ත් නළවළ, ආයක්හ යනහඹ 

ිරඹන එ ශක්පීශේ උදහවයණශඹන්භ අඳට  ඔේපු ශනහ. ඇයි, 

ශක්පී අේරන්ශන් නළත්ශත්? වුරුත් දන්නහ, එේටීටීඊ එශක් 

ශක්පී තභයි ශරෝශේ ශරොකුභ කුඩු නහඹඹහ ිරඹරහ. එඹහ අද 

යජ ශදය තිඹහශන ඉන්නහ.  ඒ තිඹහශන ඉන්ශන් ශභොද? ඒ 

කුඩු ේලි ශේයභ 
 

[මූළවනප  අණ ඳරිිම ඉල ක කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඳවුරට,  accounts රට ඵළය ශහ. ඒ ඵළය ශ නිහ නිවඬයි.  

තමුන්නහන්ශේරහ සිඹලු ශදනහශේ විදඹ හක්ෂිඹ දන්නහ, ශ) 

ිරේශේ ඇත්ත ථහ ිරඹරහ.  

 
[අ.බහ. 4.00] 

 

ගරු පරෝහිත අපේගුණලර්ධන මශතළ (මශළමළර්ග  ලරළය ශළ 

නළවික අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண - தடுஞ்சரகனகள், 

துகநதொகங்கள் ற்தம் கப்தற்தகந அகச்சர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of 

Highways,  Ports and Shipping) 

රු නි  ශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, අද  ශ) උත්තරීතය  
ඳහර්ලිශ)න්තශේ ශ) ඉන්න භන්ත්රීරු ිරහිඳ ශදශනක් භශේ 
ශඟට ඇවිත් ඇහුහ, ශ) ඉන  සශන් ඳහර්ලිශ)න්තශේද, නළත්න) 
ළේරත්ශත් ළශෝයි සිනභහ වශේද ිරඹරහ. "ඳහර්ලිභන්ට් 
ශජොක්ස", එශවභ නළත්න) ''න්ශොට්'', එශවභ නළත්න)  
''යන්ජහ'' ශඳන්න සිනභහ ලහරහක්  ඵට දළන් ශ) උත්තරීතය 
ඳහර්ලිශ)න්ත ඳත් යන්න උත්හව ශහ.  ශ) ඳහර්ලිශ)න්තට 
ආ භන්ත්රියඹකුට තිශඵනහ රීති භහරහක්.  ශ) ඳහර්ලිශ)න්තශේ 
ථහ යන විරහඹක් තිශඵනහ. ශ) ඳහර්ලිශ)න්තශේ  වළසිශයන 
ක්ර භශේදඹක් තිශඵනහ. ශ) ඳහර්ලිශ)න්තට අඳින ඇඳුභක් 
තිශඵනහ. ශ) ඳහර්ලිශ)න්තශේ ශෞයඹ, ශ) ඳහර්ලිශ)න්තශේ 
උත්තරීතයබහඹ එශවභපිටින්භ අහිමි යමින් භන්ත්රීරු ථහ 
ිරරීභ ඳහර්ලිශ)න්තට විතයක් ශනොශයි, ඒ ඳහර්ලිශ)න්ත 
නිර්භහණඹ යපු එක්ත් ජහති ඳක්ශේත් අබහඹ  ඵයි ශ) 
වළසිරී) තශ අඳට දිරන්න  රළශඵන්ශන් ිරඹන එ අද අඳ භතක් 
යනහ, රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි. 

දළන් විලසහබං  ශඹෝජනහක් ශනළත් තිශඵනහ. වුද  
විලසහබං ශඹෝජනහ ශනහශේ රු නිශඹෝජය හය 
බහඳතිතභනි?  විලසහබං ශඹෝජනහ ශනහශේ 2005 ඉරහ 
27 තහක් ශ) යශට් ජනතහ ශේ විලසහඹ නළති ශච්ච අඹ. ශ) 
යශට් ජනතහ  27 තහක් "ශ) ඳක්ඹ අඳට එඳහ"ිරඹරහ 
ප්රතික්ශේඳ  යපු එක්ත් ජහති ඳක්ඹ තභයි ශ) ශඹෝජනහ අද 
ඉදිරිඳත් ශශේ.  ශ) විලසහ බං ශඹෝජනහට  අත්න් ශශේ 30 
ශදනහයි. ශෝ ශ)ට විඳක්නහඹයඹහශේ අත්න? ශෝ 
ශ)ට ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීයඹහශේ අත්න? ඒ ශදන්නහශේභ 
අත්න් නළවළ. විඳක් නහඹයඹහ අත්න්  යන්ශන් නළති, 
ජිත් ශප්රේභදහ අත්න් යන්ශන් නළති විලසහ බං 
ශඹෝජනහක්  ශේනහ. අද එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ශශයහි යශට් 
ජනතහශේ විලසහඹ නළති ශරහ. අද ශ) විලසහ බං  
 ශඹෝජනහ අයශන ඇවිේරහ උත්හව යනහ, ජනතහ ශන් 
ආ්ඩඩු ඉත් යන්න පුළුන්භක් තිශඵනහද, ජනතහට 
ළයදි ප්රචහය රඵහ ශදන්න  පුළුන්භක් තිශඵනහද  ඵරන්න.  

807 808 

[රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ] 
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රු නි  ශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, ශ) විලසහ බං 

 ශඹෝජනහ තශ ළ.ශරහ තිශඵන්ශන් කුඩු රංහට ඳළමිණීභ, 

කුඩු ජහහයභ )ඵන්ධශඹන්. ශ) ළන විඳක්ශේ භන්ත්රීතභන්රහ 

ථහ ශශේ සේපු ශට් වරහ, හිේ  ශඳොේට්ශටන් නහරහ අද 

උශදන්භ ශනළේරහ ඳහර්ලිශ)න්තශේ පුටුශේ හඩි යපු 

ශතොත්ත ඵ.බු හශයි. ශ)ශොේරන් හිතන්ශන් කුඩු ිරඹන ඒහ 

ඊශේ තභයි රංහ වඳුනහ ත්ශත් ිරඹරහ. කුඩු ිරඹන භත් ද්රය 

රංහට ආශේ අශේ ආ්ඩඩු ඵරඹට ආහට ඳසශේ ිරඹන එ 

තභයි විඳක්ඹ ශඳන්නු) යන්න වදන්ශන්. අඳට ඩහ භවහ 

ජහහය)හයශඹෝ සිටින ඳහිරසතහනඹ ඉවළින් තිඹරහ තභන් 

ඉඳදුණු යට ශදළනි තළනට දභරහ, තභන්ශේ යට ඳහහ ශදන විධිඹට 

තභයි අද එක්ත් ජහති ඳක්ශේ භන්ත්රීරු ථහ ශශේ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, කුඩු රංහ ට ආශේ 

1977න් ඳසශේ. එදහ ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ඹ ඳයහජඹ යරහ 1977 

දී ශ..ආර්. ජඹර්ධන භවතහ ශ) යශට් ජනහධිඳති ධුයඹ රඵහ ශන 

ඇති යපු විිත ආර්ථිඹත් එක් තභයි භත් ද්රය රංහට 

රහ ශන ආශේ. රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, ඒ භත් 

ද්රය යටට රහ ශන ආහ ඳභණක් ශනොශයි, ඒ නිහ තභයි 

1984 ර්ශේ -යඑන්පී ආ්ඩඩු හරශේ- භත් ද්රය ශනුශන් 

ඳහර්ලිශ)න්තට ශනභ ඳනත් ශටු)ඳතක් ශේන්නත් සිද්ධධ 

වුශ්ඩ. එශවභ න), 1977න් ඳසශේ ඳහර්ලිශ)න්තට ඳනත් 

ශටු)ඳත් ශේන්න අලය ළඩ පිළිශශ යඑන්පී එ රෆසති 

ශශේ එතභන්රහශේ හර හනු තශ රංහට කුඩු ආපු 

නිහයි, රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි. රංහ තශ කුඩු 

යහඳහයඹ ක්රිඹහත්භ වුණහ. ඒශක් අඩුක් වුශ්ඩ නළවළ. රු 

නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, නමුත් ඒ හරර කුඩු ඇේලුශේ 

නළවළ. කුඩු ඇේලුහභ තභයි කුඩු අේරපු ඵ භහධය තළින් ප්රචහයඹ 

න්ශන්. භහධය තළින් ප්රචහයඹ වුණහභ තභයි, ''යටට කුඩු ඇවිේරහ, 

දළන් කුඩු අේරනහ'' ිරඹරහ යශට් මිනිසසු දළන න්ශන්. 

එතශොට තභයි ශ) ළන ආන්ශදෝරනඹක් ඇති න්ශන්. 1977 

ර්ශේ ඉරහ 1994 ර්ඹ ශන) ශ) ජහහය) පිටුඳ 

මිනිසසු හිටිඹහ, රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, භශේ ථහ තශදී 

යන්ජන් යහභනහඹ භන්ත්රීතභහශේ නභ ිරඹන්න ඕනෆ. එතභහශේ 

ථහශේදී ිරඹළවුණහ, ශ) අේරන ඔක්ශෝභ ශතෝරු, ශභෝරු 

ශනොශයි, වහේ භළසන් ිරඹරහ. අජිත් පී. ශඳශර්යහ භන්ත්රීතභහ 

ඇතළු විඳක්ශේ භන්ත්රීතභන්රහ ඊශේ සිට යපු ථහර ිරේහ 

වහේ භළසශෝ විතයයි අේරන්ශන් ිරඹරහ. රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතභනි, 1999, 2003, 2004, 2005 ිරඹන හර හනු 

තශ කුඩු  )ඵන්ධශඹන් ජීවිතහන්තඹ දක්හ හියශදයට ගිඹ 

මිනිසුන්ශේ ශේනඹක් භභ අද ඔඵතභහට ඉදිරිඳත් යනහ. රු 

නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, ජීවිතහන්තඹ දක්හ හියශදයට 

ගිඹ 90 ශදශනකුශේ න) ශභතළන තිශඵනහ. ශ) ශේනශේ නඩු 

අං  4103 අනු,  භත් ද්රය ිරශරෝරෆ) 9කුත් රෆ) 250ක් භඟ 

සිය බහයඹට ත් ශභොශවොභඩ් නහස නළභළත්තහට මීමු 

භවහධියණශඹන් ජීවිතහන්තඹ දක්හ සිය දඬු) නිඹභ යරහ 

තිශඵනහ. ශභොහු කුඩු වන ශශනක් න), ශ) පුද්ධරඹහ 
අනිහර්ඹශඹන්භ කුඩුලින් ශයොටි පුච්චහ ශන හපු එශක්. 

එශවභ න),  ශ) අේරහශන තිශඵන්ශන් ඔක්ශෝභ ශතෝරු, 

ශභෝරු. ශ) අේරහශන තිශඵන ඔක්ශෝභ ශ) යශට් කුඩු 

ජහහය) යපු භවහ ඳරිභහණශේ කුඩු ජහහය)හයශඹෝ. රු 

නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, භභ ශ) 90 ශදනහශේ නහභ 

ශේනඹ වභළගත* යනහ.  

 
* ලියවිේ ඉිමරිඳ ක පන කරන දී. 
   ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

   Document not tendered. 

ශ) ශේනඹ ඇතශශේ එක්ත් ජහති ඳක්ශේ මිනිසසු 

ඉන්නහ, ශ) ශේනඹ ඇතශශේ ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශ්ඩ 

මිනිසසු ඉන්නහ, ශ) ශේනඹ  ඇතශශේ ශ්රී රංහ නිදවස 

ඳක්ශේ මිනිසසු ඉන්නහ ිරඹරහ භභ ශභඹ බහත යන්ශන් 

නළවළ.  

වළඵළයි, රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි  භභ එක් 
ිරඹනහ. ශභොක්ද?  හේශේ තිශඵනහ  තට්ටු 11 සුපිරි හේපු 
ංකීර්ණඹක්. ශ) හේපු ංකීර්ණශේ අයිතිරු වුද? ශ) හේපු 
ංකීර්ණශේ අයිතිරු තභයි හේශේ න්ත ශභන්ඩිස. ශ) 
තළනළත්තහ ශ) ශන ශොට රංහශන් පිට ශරහ ඉන්ශන්. අද 
ශභතභන්රහ භවහ ශරොකුට සුදු ත ඇශන ථහ ශත්, 
එක්ත් ජහති ඳක්ශේ මරසථහනඹ න සිරිශොශත් රයිට් බිර 
ශපු කුඩුහයඹහ තභයි  න්ත ශභන්ඩිස  ිරඹන්ශන්.  

 

ගරු අජි ක පී. පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔඹ අතය. 
 

ගරු පරෝහිත අපේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

අද ශ) අඹ තභන්ශේ වළදිඹහ ළන ථහ යනහ.  වුද ශ) 

න්ත ශභන්ඩිසරහට යට ඳනින්න උදවු ශශේ? ශ) අඹ අද වීදුරු 

ශේ ඇතශශේ ඉශන ේ වන්න රළවළසති ශරහ ඉන්නහ. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, විරුද්ධධ ඳක්ඹ ශ) ඉදිරිඳත් 

යන ශද්ධේ දිවහ ඵළලුහභ අපි ිරඹන්ශන්, හට වරි ඇිනේර දිගු 

යනහ න) -ශ) බහ ළශ. සිටින ඇභතියශඹකුට, 

භන්ත්රීයශඹකුට ඇිනේර දිගු යනහ න)- හක්ෂි ඇත ඔේපු 

යන්න පුළුන් විධිඹට ඇිනේර දිගු යන්න ිරඹන එයි. යට 

ශට්ට අතය ිරඹමින් අතය ශචෝදනහ ඉදිරිඳත් යන්න එඳහ. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, අශේ රු 

අභළතිතභහශේ ශේ)යශඹක් )ඵන්ධ යශන තභයි මුළු 

යශට්භ ආන්ශදෝරනඹක් ඇති යරහ ශ) භඩ ශචෝදනහ ඉදිරිඳත් 

යන්ශන්.  ශ) භඩ ශචෝදනහ අශේ ආ්ඩඩුට ඵළය යරහ 

අභළතිතභහශේ කීර්ති නහභඹට අඳවහ යන්න තභයි එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹ ශ) ළඩ පිළිශශ  අයශන ගිශේ. රු නිශඹෝජය 

හය බහඳතිතභනි, ඒ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵන්ශන් 

අභළතිතභහශේ ශේ)යශඹක් න), ඒ ඉදිරිඳත් ශ එභ ලිපිඹ 

නිහ  අද එක්ත් ජහති ඳක්ඹ විලසහ බංත් ශඹෝජනහක් 

ශේනහ න), ශ) හයණඹත් භතක් ය දිඹයුත ශනහ.  

2004.03.04 ළනි දහ "දිනමිණ" ඳත්තශර් ඳශ ව පුත් ඳත් 

හර්තහක් භහ  ඔඵතභහට ඉදිරිඳත් යනහ. එහි ශභන්න ශභශවභ 

වන් ශනහ: 

"ශවොය වයකුන් ප්රහවනඹට උදේ ශහ න) ජඹරත්, ශජෝන් උහවි ශන 

එන්න. ඳළේභඩුේර භශවේසත්රහත්ශන් ශඳොලීසිඹට නිශඹෝ." 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, භහ ශභඹ ිරඹන්ශන්  

ශජෝන් අභයතං භන්ත්රීතභහට භඩ වන්න ශනොශයි. එතභහට 

ශඳෞද්ධලි භඩ ළහීශ) අදවිරන් ශනොශයි  භහ ශභඹ 

ිරඹන්ශන්. රු ශජෝන් අභයතං භන්ත්රීතභනි, ඔඵතභහ ශඳොලීසිඹ 

බහය හිටපු ඇභතියඹහ වළටිඹට ඔඵතභහශේ අත්නින් යුත් 

ලිපිඹක් භශවසත්රහත්යඹහට රළබිරහ තිශඵනහ. ශවොය වයක් 

ශනොශයි, ඵරඳත්රඹිරන් ශතොය මී වයක් ප්රහවනඹ ිරරීභ වහ 

ඔඵතභහශේ අත්නින් නිකුත් ශ ලිපිඹක් රළබිරහ තිශඵනහ.  

එභ පුත්ඳත් හර්තහශේ ශභශේ ද වන් ශනහ: 

"ජංභ දුයතන ශදක්, අදහශ ඇභතිරුන් නිකුත් ශ ඵ ිරඹන ලිපි 

තනක්, ඳළරැණියේ ඵරඳත්ර ිරහිඳඹක් ද අත්අඩංගුට ශන තිශ.." 
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, ශවොය වයක් අයශන 

ගිඹ හවනඹ අේරරහ ඒ මිනිසසුත් එක්භ අත් අඩංගුට ත්තහභ 

ශඳොලීසිඹ බහය හිටපු ඇභතියඹහශේ අත්නින් යුත ලිපිඹක් 

තිබුණහ. එදහ ඒ ඇභතියඹහශේ අත්නින් නිකුත් ශ ලිපිඹට 

ිරසිභ ප්රලසනඹක් වුශ්ඩ නළති වුණත්, අභළතියඹහශේ 

ශේ)යශඹක් ඔහු ශනොදළනුත් ලිපිඹක් ඉදිරිඳත් ිරරීභ ළන 

අද විලසහ බංත් ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් යනහ. එශවභ න) 

ශ)හටත් උත්තය ශදන්න. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ශනුශන් 

ථහ යන භන්ත්රීරු ශ)හටත් උත්තය ශදන්න. උත්තය ශදන්න 

ඵළරි න) සිරිශොත ඇතශශේ තභන්ශේ ්ඩඩහඹ) රැසවීශ)දී 

අවන්න, "ශභන්න අඳට ඉදිරිඳත් වුණු ශචෝදනහ, පුළුන්භක් 

තිශඵනහ න) ශ)හට උත්තය ශදන්න" ිරඹරහ. ශභොද, අපි 

ශ)හ ඳත්තය න්ශතෝරුට ගිහින් අච්චු වශන ආපු ඒහද. 

නළවළ. ශ)හ තය පුත් ඳත් හර්තහ. රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතභනි, භභ ශ) පුත් ඳත් හර්තහත් වභළගත* යනහ. 

ඒ හයණඹත් අද අපි ශ) අඹට භතක් ය ශදනහ. රු 

නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, කුඩු ජහහය)  පිළිඵ ථහ  

යනහ න), ශ) කුඩු ජහහය) ඳසු ඳ ඳහතහරඹ ක්රිඹහත්භ 

ශනහ. ඳහතහරඹ ක්රිඹහත්භ ශන ශොට ඇත්ත තිත්ත වුණත් 

අඳට ඇත්ත ිරඹන්න ශනහ. ඳහතහරඹ ක්රිඹහත්භ වුශ්ඩ 

ශොශවොභද? අපි දන්නහ, ඉතිවහශේ  ශ..ආර්. ජඹර්ධන 

ජනහධිඳතිතභහශේ ආ්ඩඩු හරශේ ප්රසිද්ධධ ඳහතහර නහඹශඹක් 

හිටිඹහ ිරඹරහ. ශෝනර සුනිේ ිරේහභ ශ) මුළු යටභ දන්නහ; 

ඕනෆ ශඳොඩි  එශක් දන්නහ. ඔහු ප්රසිද්ධධ ඳහතහර නහඹශඹක්. ඒ 

හරශේ ජනහධිඳතියඹහශේ ශඟ හිටපු ඇභතියශඹකුට ශේ 

ඵරතර දීරහ තභයි ඒ ජනහධිඳතියඹහ ඳහතහරඹට උදේ උඳහය 

ශශේ. 

මීට ඉසශේරහ ථහ යරහ ගිඹ ජිත් ශප්රේභදහ 

භන්ත්රීයඹහශේ පිඹහ න යණසිංව ශප්රේභදහ ජනහධිඳතිතභහශේ 

ආ්ඩඩු හරශේ ශොත්ති උඳහලි නභළති ඳහතහර නහඹඹහ හිටිඹහ. 

අඳට අවන්න රළබුණු ඳහතහර නහඹශඹෝ, යට ශභශවඹපු කුඩු 

ජහහය)හයශඹෝ, සත්රී දශඹෝ සිටිඹහ. රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතභනි ශෝනර සුනිේ  ශජෝන් පුේශේ ිරඹන 

ෛදයයඹහශේ දු දණඹ ශහ. ශජෝන් පුේශේ 

ෛදයයඹහ ඇ ශේ ඵළරහ ඔහුශේ දිඹණියේඹ දණඹ යරහ  සත්රී 

දණ ශචෝදනහට යදරු වී සියත වුණු ශෝනර සුනිේ 

ිරඹන මිනිවහට ශභොක්ද ශශේ? ඔහුට භහ දීරහ, එළිඹට 

ශනළේරහ,  රංහටභ ඵරඳහන ඳරිදි හභ විනිසුරු ඳදවිඹක් 

ශදන්න තය)  එක්ත් ජහති ඳක්ශේ ඒ ජනහධිඳතියඹහශේ 

ශොන්ද ශළින් තිබිරහ තිශඹනහ. ශභොද, ඉතිවහශේ ඳහතහරඹ 

ලක්තිභත් ිරරීභ වහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. අඳත් ශොන්ද 

ශළින් තිඹහ ශන ිරඹනහ, අශේ ආ්ඩඩු හරශේත් 

ඵළද්ධශදහශන් ංජීරහ හිටිඹහ ිරඹරහ. ඒහත් ළයදියි. අයහ ළයදි 

න) ඒහත් ළයදියි. එට අපි නිශඹෝජය ඇභතිරු. චන්ද්රිහ 

භළතිනිඹශේ ආ්ඩඩු හරශේ අඳට ළඩිඹ වයිඹක් ඵළද්ධශදහශන් 

ංජීරහට තිබුණහ. ඒහත් ළයදියි. ඒ නිහ තභයි ඳහතහශේ අඹ 

ගිහින් එ එ අඹට ද හිංහ යරහ, ශේ ගිනි තිඹරහ,  මිනී 

භයරහ, ශනොශඹක් ශද්ධේ යරහ, යශට් අනන්ත අප්රභහණ ළයදි සිදු 

වුශ්ඩ ිරඹන එ අද අපි ශ) ඳහර්ලිශ)න්තශේදී ිරඹනහ. වළඵළයි 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, අද අපි ශභන්න ශ) 

හයණඹ  කීභිරන් ිරඹනහ. 2005 ශනොළ)ඵර් භහශේ 19 

ළනි දහ ශ) යශට් ජනහධිඳතියඹහ ශර ඳත් ව අතිරු භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතභහශේ ඳහරන හරඹට 2014 ශනොළ)ඵර් 

භහශේ 19 ළනි දහට අවුරුදු 9 පිශයනහ. ශ) හර හනු 

ඇතශත අශේ භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතභහට එ 

ච්ඩඩිශඹක්ත් හිටිශේ නළවළ. [ඵහධහ ිරරී)] හිටිශේ ශ) යශට් යණ 

විරුශෝ ඳභණයි ිරඹන එ අපි භතක් යන්න ඕනෆ. [ඵහධහ 

ිරරී)] 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, හභහනයශඹන් ශහඵහර 

අඹ ශභශවභ තභයි. න්න ිරඹන ශරහට න්න දන්ශන් 

නළවළ. ශභොන්ටිශෝරි ඹන දරු ඳළටේ එශවභ ශන්. භවය 

ශරහට තභන්ශේ ඇ ශේභ මුත්රහ ය න්නහ. එශවභ අඹ 

ඉන්නහ. ඒහ ණන් න්න අලය නළවළ. රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතභනි, භභ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ිරේශේ, ඒයි ඉතිවහඹ. 

ශ) යශට් ඉන්නහ licensed ච්ඩඩි. ඒ බහහශන් ථහ යනහ 

න), එශවභ අඹ ඉන්නහ. ඒ තභයි ශ) යශට් ත්රිවිධ වමුදහ. ඒ 

තභයි ශ) යශට් ශඳොලීසිඹ. ඒ අඹට තභයි ශ) යශට් නීතිඹ වහ 

හභඹ ආයක්හ යන්න අලය යන කීභ බහය දීරහ 

තිශඵන්ශන්.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, කුඩු ජහහයශ) 

ඉතිවහඹත් එක් ඵරන ශොට රංහශේ ප්රථභ තහට භත් ද්රය 

ජහහය) නඩු වහ ශනභ භවහධියණඹක් ඇති යරහ  රලිත් 

ජඹසරිඹ භවතහ එහි විනිසුරුයඹහ වළටිඹට ඳත් යරහ, ඒ හශේභ 

භත් ද්රය නහල ඒඹ ලක්තිභත් යරහ, ඒ නිරධහරින්ට අලය 

යන ඳවසු) දීරහ, ඒ නිරධහරින් ජහතයන්තය පුහුණුවී)රට 

ඹන්න ටයුත ශශේ භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතභහඹ ිරඹන 

එ අද අපි  කීභිරන් ිරඹනහ. අඳට අලයයි භත් ද්රය උදුය 

නත්න්න.  

අද භත්ඳළන් ළන ථහ යනහ. ශ) ඵරන්න රු නිශඹෝජය 

හය බහඳතිතභනි. භභ ඔඵතභහට ඉදිරිඳත් යනහ රඵහ දුන් 

භත්ඳළන් ඵරඳත්ර පිළිඵ විසතය. 1978 සිට 1994 දක්හ අවුරුදු 

17ට -එක්ත් ජහති ඳක්ශේ ශජෝන් අභයතං භන්ත්රීතභනි, 

ඔඵතභන්රහශේ අවුරුදු 17 ඇතශත- wine stores දහරහ තිශඵනහ, 

එශවභ නළත්න) භත්ඳළන් ඵරඳත්ර දීරහ තිශඵනහ 331ක්. ඊට 

ඳසශේ 1995 සිට 2001 දක්හ -ඒ ශ්රී රංහ නිදවස ඳක් 

ආ්ඩඩුක්. ඒ ිරඹන්න ඕනෆ.- භත්ඳළන් ඵරඳත්ර 303ක් දීරහ 

තිශඵනහ. ඊට ඳසශේ 2001 ඉන් 2004 දක්හ එක්ත් ජහති 

ඳක්ශේ යනිේ වික්රභසිංව අභළතිතභහශේ ආ්ඩඩු හරශේ 

නළත තහක් භත්ඳළන් ඵරඳත්ර 133ක් දීරහ තිශඵනහ. අද අපි 

 කීභිරන් ිරඹනහ, 2005 ඉන් ශ) ශභොශවොත න ශතක් 

එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහන ආ්ඩඩු -භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතභහශේ ආ්ඩඩු- එ භළත්ඳළන් ඵරඳත්රඹක්ත් රඵහ 

ශනොදුන් ආ්ඩඩුක් ඵට අද ඳත් ශරහ තිශඵනහ ිරඹරහ. 

ඔඵතභන්රහ ිරඹන්න ශ)හ, නි) ශඵොරුට ළයදි දත්ත, ළයදි 

ශේන අයශන ථහ යන්ශන් නළත. ඊශේ ශයෝසි 

ශේනහනහඹ භන්ත්රීතමිඹ ශ) රු බහශේ ඉ ශන ිරඹනහ,- 

[ඵහධහ ිරරීභක්] 

 

ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

රු ඇභතිතභහ. 

 

ගරු පරෝහිත අපේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

භභ ඔඵතභහට ඵහධහ ශශේ නළවළ ශන්. [ඵහධහ ිරරීභක්] භභ 

ඊශේ රෑ "යතඉය" ළඩටවශන්දී උත්තය දුන්නහ. ඕනෆ න) දළනුත් 

ශදන්න). 
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[රු ශයෝහිත අශ.ගුණර්ධන භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළප  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

භත්ඳළන් ඵරඳත්ර 422ක් දීරහ තිශඵනහ. 

 

ගරු පරෝහිත අපේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, ඊශේ ශ) බහ ර්බශේ 

ඳහේ දරුශෝ ඉන්න ශරහශේ ශයෝසි ශේනහනහඹ භන්ත්රීතමිඹ 

ිරඹනහ, "අශේ යට විනහලයි. අශේ යශට් න්න ශදඹක් නළවළ. 

අශේ යශට් ශභහ අඳචහය සිදු නහ. අශේ යශට් එ දට 

ශභයින් වතය ශදශනකු දණඹ නහ" ිරඹරහ.    

 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, please wind up your speech now.  

 

ගරු පරෝහිත අපේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, භට විනහඩිඹක් ශදන්න. 

භභ අද දශේ ඉන් 2013 භළයි භහශේ 20 ළනි දහ දක්හ 

ණන් වදරහ ඵළලුහ. එශවභ න) ශභයින් 1,460ක් දණඹ ශරහ 

තිශඵන්න ඕනෆ. ශදවි වහමුදුරුශන්, -ඳහර්ලිශ)න්තශේදී වුණත් 

ිරඹන්න ඕනෆ- ටට ශවණ වන්න එඳහ ඹළ. ශ) වුරු 

ශනුශන්ද? ශභොක්ද ශ) යන්ශන්? තභන්ශේ ශද්ධලඳහරන 

නයහඹ ඳත්රඹ ශනුශන් ශ) යශට් අහිං ඳහේ දරුන් ශන්ද 

ශ) බිේරට ශදන්ශන්? ශ)ද ශද්ධලඳහරනඹ?  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, ජනතහ විමුක්ති 

ශඳයමුශ්ඩ රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීයඹහ ඊශේ ශ) 

බහ ළශ.දී ශභොනහද ඉදිරිඳත් ශශේ? )පර්ණශඹන්භ ශ) 

බහ ශනොභඟ ඹන හයණහ ඉදිරිඳත් ශහ. කුඩු රැ ශන ආ 

න්ශට්නර් එ ළන ිරේහ, රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතභනි. එතභහ ිරේහ, ශ) කුඩු න්ශට්නයඹ ඇවිේරහ 

දක්ත් තිබුශ්ඩ නළවළ ිරඹරහ. දක්ත් තිබුශ්ඩ නළවළ 

ිරේහ. ශ) කුඩු න්ශට්නයඹ ආශේ ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිඹට 

ශනොශයි, SAGT ිරඹන ඳර්ඹන්තඹටයි. ග්රීස ඳටහ ත් 

න්ශට්නයඹක් ිරඹරහයි එඹ ආශේ. රු අනුය කුභහය දිහනහඹ 

භන්ත්රීයඹහ ශ) දක්ත් තිබුශ්ඩ නළවළ ිරඹරහ බහ 

ශනොභඟ ඹන්නට වළදුහ. රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, 

ශ) කුඩු න්ශට්නයඹ ආශේ 2013.06.17 ශනි දහ. ඒශක් 

තිශඵන්ශන් ''ග්රීස'' ිරඹරයි ඒ මුදහ න්න උත්හව ශශේ. ශ) 

)ඵන්ධශඹන් Ceylon Petroleum Corporation  එශන් අය 

ඉේලුහ. භහඹක් ශ) න්ශට්නර් එ ඳර්ඹන්තඹ ඇතශශේ 

තිබුණහ. භත් ද්රය නහල ඒඹ, ශ්රී රංහ ශර්ගු ශ) 

න්ශට්නර් එ නත්හශන ඳරීක්ණ යරහයි  අත් අඩංගුට 

ත්ශත්. ශද්ධලඳහරන වසත තිබුණහ න) ශභශවභ ශනහද? 

ශභොනහද ිරේශේ? ඔේපු යන්න රළවළසති වුණහ, ශ) යජඹට 

)ඵන්ධ ටයුත්තක් ිරඹරහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතභනි, අද ශභතභන්රහ ිරඹනහ 

''යහජඳක් භහභ'' ිරඹරහ. ඔේ, යහජඳක් භහශ) අයිඹහ 

භේලිට ආදශයයි. භේලි අයිඹහට ආදශයයි. එශවභයි ශන්න 

ඕනෆත්. ඒත් භවය භන්ත්රීරුන් අයිඹහ ඳහහ දුන්නහ. තභන් 

අේරහ න්න වදන විට ශභොක්ද ශශේ? "භභ ශනොශයි, භභ 

ශඳන්න්න) නිඹභ ශනහ" ිරඹරහ, අයිඹහ ශශේ ඉන්දළද්ධදී 

අයිඹහ ඳහහ දීරහ, අයිඹහ භළශයේහ. අයිඹහ භළරුහට ඳසු 

ඳක්ශේ නහඹ) අයශන ඉදිරිඹට ඹන නහඹශඹෝ තභයි අද 

ශ) ඳහර්ලිශ)න්තශේ ඉන්ශන්. එභ නිහ ශ) විලසහ බං 

ශඹෝජනහ ශනහ එක්ත් ජහති ඳක්ඹට අපි ිරඹනහ, ඊශඟ 

ඌ ඳශහත් බහ භළතියණශේදීත්, ඊශඟ ජනහධිඳතියණශේදීත් 

ශ) යශට් ජනතහ ශ) ආ්ඩඩුට විලසහඹ ඳශ යනහ ිරඹන 

හයණඹ. 

 

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  The next speaker is the Hon. Jayantha 

Ketagoda. Before that, will an Hon. Member propose  the 

Hon. Janaka Bandara to take the Chair? 

 

ගරු අේශළජ් ඒ.එච්.එපත. අවහලර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

the Chair. 

 

ගරු (වලදය) සුදර්ිනනී ප්රනළන්දුපුේපේ මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) (றதற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துதைள்மப) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

 
විසින් වහථිර කරන දී. 
ஆமரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන ිමන්  වභළ වපතමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරුල නිපයෝජය  කළරක වභළඳිනුරමළ මූළවනපයන් ඉල ක 

වුපයන්  ගරු ජළනක බණ්ඩළර මශතළ මුළවනළරඪ විය. 
 

அன் தறநகு, குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 

[අ.බහ. 4.21] 

 

ගරු ජයන්ත කෆ පග ඩ මශතළ  
(ரண்தைறகு ஜந் தகடதகரட) 

(The Hon. Jayantha Ketagoda)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතභනි, ශභභ විලසහ බං ශඹෝජනහ 

ශශනන අසථහශේදී භභ වන් යන ඳශමුශනි හයණඹ 

ශභඹයි. 2005 දී ඉදිරිඳත් ශ භහින්ද චින්තනඹ ශඳොශත් 

ඳශමුශනි පිටුශේභ තිශඵන්ශන්, යශට් යනඹක් වළටිඹට 

තිශඵන භත් උදුය  අවුරුදු තනක් ඇතශත වමුලින්භ අන් 

යනහ ිරඹරහ. ඒ ිරඹන්ශන් භතට තිත.  අදට අවුරුදු නඹට 

ආන්න හරඹක් ත ශරහ තිශඵනහ. අවුරුදු නඹට 

ආන්න හරඹක් ත න විටත් ජනතහට දීපු ඳශමුශනි 

ඵරහශඳොශයොත්ත ඉසට ය න්න ඵළරි වුණු ශ) යජඹට විරුද්ධධ 

ශනහ විලසහ බං ශඹෝජනහ ශභොන ශද්ධලඳහරන අර්ථ 

ථනඹිරන් දළක්වුත් ශ) න විට ශ) යශට් භත්ද්රය උදුය 

ශනොශඹක් අංලලින් ඳළතිරිරහ භවහ යනඹක් ඵට ඳත් ශරහ 

තිශඵන ඵ අපි හටත් පිළින්නට ශනහ.  අඳට ඳක් විඳක් 

ලශඹන් තර් විතර් යන්නට පුළුන්. ශ) රු බහශේ 
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

භන්ත්රීරුන් ශදසීඹ විසිඳස ශදශනකු සිටිනහ. ශ) ශදසීඹ විසිඳස 

ශදනහ ශදශෝටි වඹරක්ඹක් ජනතහ නිශඹෝජනඹ යන ජනතහ 

නිශඹෝජිතයින් නිහ, අපි හටත් ශ)ට  ිරඹන්නට සිදු ශරහ 

තිශඵනහ. එඹට ශවේත ශභඹයි. ශ) න විට ශ) භත් ද්රය උදුය 

පිළිඵ ශද්ධලඳහරනඥයින්ට ඇිනේර දික් යන තයභට ඳත් 

ශරහ අන්.  

භට භතයි අභළතිතභහ එක් අසථහදී ිරේහ, -ඒ ප්රහලඹ 

2011 ජලි 06 ශනි දහ වළන්හඩ්ත ශරහ තිශඵනහ- ශ) භත් 

උදුය නළති යන්නට ශද්ධලඳහරනඥයින් ශඵොශවෝ ශදශනක් 

වශඹෝඹ ශදනහ. භවය විට සුදු ඵළටළුශෝ අතශර් ළු 

ඵළටළුශෝ එශක් ශදන්ශනකුත් ඉන්නහ ිරඹරහ. එතභහත් එදහ 

නහථ ශහ, ශද්ධලඳහරන අධිහරිශේ වුරු වුරු ශවෝ ශ) වහ 

අනුරවඹ දක්නහ ිරඹරහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතභනි, භත් 

කුඩු ජහහයභ ළන තරිඳු ජඹර්ධනශේ ව දීඳහ අධිහරිශේ 

ශේණහත්භ ලිපිඹක් ඳශ ශනහ 2014 ජනහරි 12ශනි දහ 

"රංහදීඳ" ඳත්රශේ. එභ ලිපිශේ වන් ශනහ, "යට කුඩු 

ිරශරෝ වත්සීඹක් ී ත් අහුන්ශන් ිරශරෝ තිවයි, රංහ කුඩු 

හුභහරු භධයසථහනඹක්, කුඩු ජහහයභ පිටුඳ ශද්ධලඳහරඹනුත්" 

ිරඹරහ. ශ) අද ඵයඳතශ හයණඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. 

ශද්ධලඳහරනඥඹන්ට ඇිනේර දිගු යන ශොට ශ) උත්තරීතය 

ඳහර්ලිශ)න්ත නිශඹෝජනඹ යන අඳ හටත් ඒශන් 

ළරශන්න ඵළවළ. එක් එක්ශනහට ඇිනේර දිගු යරහ -

විඳක්ඹ ආ්ඩ ඩු ඳක්ඹට ඇිනේර දිගු යරහ, ආ්ඩඩු ඳක්ඹ 

විඳක්ඹට ඇිනේර දිගු යරහ- ඉතිවහඹ ළන ිරඹරහ, 

ඉතිවහශේ ශභශවභ ශහ, එභ නිහ ශ) ප්රර්ධනඹ වුණහ 

ිරඹරහ ළඩක් නළවළ. ශ) සිඹලු ශද්ධ අද ශ) යශට් ජනතහ  ශවොඳින් 

අහශන ඉන්නහ. ජනතහ දන්නහ ශ) භත් කුඩු යහඳහයඹ තශ 

වුද ඉන්ශන් ිරඹරහ. සිඹලු භහධය ආඹතන, ජනතහ, කුඩහ 

දරුන් ඇතළු වළභශදනහභ දන්නහ ශද්ධලඳහරනඥඹන් ශ)ට 

)ඵන්ධයි ිරඹරහ. ශද්ධලඳහරනඥඹන් ශ)ට )ඵන්ධයි ිරඹන 

ශොට එහි කීභ ශ) උත්තරීතය ඳහර්ලිශ)න්තශේ හටත් 

ඳළශයනහ. හටත් ඒට  ිරඹන්න ශනහ. හටත් 

ඒශන් ශ.ශයන්න ඵළවළ.  යජඹ ජනතහට දීපු ශඳොශයොන්දුක් 

තභයි, අවුරුදු තනක් ඇතශත ශ) භත් උදුය අධිසඨහනයලි 

වමුලින් ඉත් ය දභනහ ිරඹන එ. නමුත් අවුරුදු නඹක් 

ඹන ේ -ශ) න ශොටත්- ඒ භත් උදුය එන්න එන්නභ දියුණු 

ශරහ තිශඵනහ. එ ඳළත්තිරන් යශට් ංර්ධනඹ ළන ථහ 

යන ශොට අශනක් ඳළත්ශතන් භත් කුඩු ංර්ධනඹ ඊටත් ඩහ 

එවහ ගිහින් තිශඵනහ. ඒ නිහ තභයි ළසිශනෝ යහඳහය, අශනකුත් 

යහඳහය ශ) යටට රහශන එන්ශන්. ශ) ඳහර්ලිශ)න්ත තශ 

ථහ යන සිඹලු ශද්ධට ඇහු) න් දීරහ ජනතහ අද ේඳනහ 

යනහ, 'අයිශඹෝ, අපි ශ) ඳත් යපු භන්ත්රීරුන්, ඇභතිරුන් 

ශභොනහද ශ) ථහ යන්ශන්.' ිරඹරහ. ශ) භත් උදුය නන්න 

අපි ීනන්දුක් න්න ඕනෆ, ශ) ඳහර්ලිශ)න්තශේ ථහ යරහ. 

ඒයි ශන්න ඕනෆ. ඉතිවහඹ ළන ිරඹරහ, එශවභ නළත්න) 

හිටපු ජනහධිඳතිරුන්ට ශදොස ිරඹරහ හටත් ශ)ශන් 

ළරශන්න ඵළවළ.  

අද තමුන්නහන්ශේරහට ශ) භත් උදුය පිළිඵ අභිශඹෝඹක් 

තිශඵනහ. භත් උදුය නන්න ඇභතියශඹකු ඳත් ය න්න. 

ඇභතිරු වළටහුටවභහයක් ඉන්නහ. ශවො එඩිතය ඇභතියශඹක්, 

යටට ආදශර්, ජනතහට ආදශර් ඇභතියශඹක් ඳත් ශන්න. ඳත් 

ශරහ ශ) යශට් ජනතහට ිරඹන්න, අවේ ද ශන ශොට ශ) 

භත් උදුය නළති යනහ ිරඹරහ. ජනතහට ප්රතිඥහක් ශදන්න. 

තමුන්නහන්ශේරහශේ භහින්ද චින්තනශේ ප්රතිඥහක් දීරහ 

තිශඵනහ -2005 දී- අවුරුදු තනක් ඇතශත ශභඹ නතය යනහ 

ිරඹරහ. නමුත් ඒ ය න්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. යුද්ධධඹ ළන 

න) ිරඹන්ශන්, ප්රබහයන් භඟ හච්ඡහ යරහ විනහ 

ිරඹරහයි. ඒට හර සීභහක් තිබුශ්ඩ නළවළ. ඒ හර සීභහ 

ීනන්දු ශශේ අශේ ඳක්ශේ නහඹ ජනයේ යත් ශෂොන්ශේහ 

භළතිතභහයි. එතභහ තභයි ජනතහ ඉදිරිඹට ඇවිේරහ, භහධය 

ඉදිරිඹට ඇවිේරහ ිරේශේ, "අවුරුදු තනක් ඇතශත භභ ශ) 

ත්රසතහදඹ ඉය යනහ." ිරඹරහ. එදහ යුද නහඹත්ඹ දීරහ ඒ 

ත්රසතහදඹ ඉය යපු නහඹඹහ හිශර් විරංගුශේ දහරහ, ජ)ඳයඹක් 

අන්දරහ, ශඵශරක් තළටිඹක් දීරහ න්න ශඵොන්න ශදන ශොට 

අය ශක්පී ිරඹන කුඩුහයඹහ විසු)ඳහශේ තිඹහශන -ිරශරෝමීටර් 

තනට එවහ ඳළත්ශත් තිඹහශන- හුයතේ ශහ. එශවවු 

ඳහරශඹෝයි ඉන්ශන්.  අද තමුන්නහන්ශේරහ ේඳනහ යන්න 

ඕනෆ ශ) භත් උදුය පිළිඵ එක් එක්ශනහට ඇිනේර දිගු 

යරහ වරි ඹන්ශන් නළවළ ිරඹරහ. ඳහර ඳක්ඹ වළටිඹට 

තමුන්නහන්ශේරහට ශ) ශඹෝජනහ ඳයහජඹ යන්න පුළුන් 

160ශදශනකු ඉන්න නිහ. වළඵළයි විභේ වීයංල ඇභතියඹහ 

ිරේහ හශේ ශ) අභන ආ්ඩඩුක්. එතභහ ිරේහ, ශ) අභන 

ආ්ඩඩුක් ිරඹරහ. තමුන්නහන්ශේරහ ඒ අභන ආ්ඩඩුශේ 

අභනශඹෝ ශන්න එඳහ. ශ) කුඩු ත්රසතහදඹට එශයහි ථහ 

යන්න, වඬ නඟන්න ිරඹරහ ඉේරහ සිටිමින් භශේ ථහ 

අන් යනහ.  

 
[අ.බහ. 4.28] 

 

ගරු නන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ (පුනරු කථළඳන ශළ 

බන්ධනළගළර ප්රිනවංවහකරණ අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு சந்றசறநற கஜல - தைணர்ரழ்பறப்தை, 

சறகநச்சரகனகள் தசலகப்தை அகச்சர்)  

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 

Rehabilitation and Prison Reforms) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතභනි, ශභභ රු බහට ශ) 

විලසහ බං ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය තිශඵන අසථහශේ භහ 

හයණඹක් භතක් යන්න ළභළතියි. විඳක්ශේ වුරුත් 

ඳළවළදිලි යන්න උත්හව ශශේ ශ) වි භත් ද්රය ශ) යුශේ 

ශ) යජශේ ක්රිඹහහරිත්ඹ නිහ ශඵෝ ව එක් ිරඹරහයි. 1984 

ර්ශේදී වි ර්, අබිං ව අන්තයහදහඹ ඖධ පිළිඵ 

ංශලෝධන ඳනත ශ) ඳහර්ලිශ)න්තට ශනහපු අසථහ 

ශශයහි භභ තමුන්නහන්ශේරහශේ අධහනඹ ශඹොමු යන්නට 

ළභළතියි. ශ) ඳනත ඳහර්ලිශ)න්තට ශනහශේ ංශලෝධනඹක් 

වහයි. ඒ ංශලෝධනඹ භිනන් තභයි මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතභනි, ද්ඩඩනඹ ළඩි ශරුශේ. භයණීඹ ද්ඩඩනඹ ව 

ජීවිතහන්තඹ දක්හ සියදඬු) ශර ද්ඩඩන නිඹභඹන් ළඩි 

ශරුහ. ඒ ංශලෝධන ඳනත් ශටු)ඳත ඉදිරිඳත් ශරුශේ 

එට ක්රීඩහ ඇභතියඹහ වළටිඹට හිටපු වින්න්ට් ශඳශර්යහ 

භළතිතභහයි. යශට් අභළතියඹහ වළටිඹට හිටපු ආර්. ශප්රේභදහ 

භළතිතභහ ඳශිරන් හිටිඹහ. එතභහශේ අයඹ අයශන තභයි 

වින්න්ට් ශඳශර්යහ ඇභතිතභහ ශ) ංශලෝධන ඳනත් ශටු)ඳත 

ඳහර්ලිශ)න්තට ශනහශේ. ශ) ඳහර්ලිශ)න්තට ඒ ංශලෝධන 

ඳනත් ශටු)ඳත ශශනන අසථහශේ අදහශ ඇභතියඹහ ඒ 

පිළිඵ පුළුේ විරවඹක් ශහ. ඇභතියඹහ ිරේහ,  ශ) යශට් 

භත්ද්රය උදුය ඵයඳතශ විධිඹට ශේශඹන් ඳළතිශයමින් 

තිශඵනහ, ඒ නිහ ශ) ඳහරනඹ යන්න ඕනෆ, ශ) 

ද්ඩඩනඹන්හි ශනක් යන්න ඕනෆ ිරඹරහ. ඒ අදව උඩ 

තභයි ඒ ංශලෝධන ඳනත් ශටු)ඳත  ඳහර්ලිශ)න්තට ආශේ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතභනි, ඒ ංශලෝධන ඳනත් ශටු)ඳත 

ළන රුණු ඉදිරිඳත් යන ශරහශේ ඒ අදහශ ඇභතියඹහ 

ිරඹනහ, රංහ භත්ද්රය ජහහය)රුන්ශේ භධයසථහනඹක් 

ශරහ තිශඵනහ ිරඹරහ. Transit point එක් ශරහ තිශඵනහ 

ිරඹරහ ිරඹනහ. එතභහශේ ථහශේ ඉතහ ඳළවළදිලි එශවභ 

ිරඹනහ. එශවභ න) ශ) භත් ද්රය ජහහය)රුන්ශේ transit 

point එ අද ඊශේ ඇති ශච්ච එක් ශනොශයි. 1984 ඒ 

815 816 

[රු ජඹන්ත ළටශොඩ භවතහ] 



2014 භළයි 21  

ංශලෝධන ඳනත් ශටු)ඳත )භත යන ශරහශේත් ඒ 

ඵයඳතශ උදුය ශ) යශට් තිබුණහ. ඒ නිහ තභයි ඒ විහදඹට 

)ඵන්ධ ශච්ච භළති ඇභතිරු ඉතහ ඳළවළදිලි ඒ )ඵන්ධශඹන් 

රුණු ඉදිරිඳත් ශශේ.  

එදහ විඳක්ඹ නිශඹෝජනඹ යපු අද ජීතන් අතය නළති 

අභයසිරි ශදොඩංශොඩ හිතත් භන්ත්රීතභහ ශ) විහදශේදී ඳළවළදිලි 

ිරේහ, ශඵන්ශතොට ඳහරශ) ඉරහ භහතයට ඹන ේ තරුණශඹෝ 

6,400ක්  ශ) වි භත්ද්රයරට ඇ.ඵළහි ශරහ භහනසි ශයෝගීන් 

වළටිඹට ලිඹහ ඳදිංචි ශරහ ශඵශවත් න්නහ ිරඹරහ. ශ) රු 

බහශේ දළන් ඉන්නහ, එට හිටපු ශෞය ඇභතිතභහ. 

ශභොක්ද ශෞය ඇභතිතභහ දීපු උත්තයඹ? ශෞය ඇභතිතභහ 

ිරඹනහ, තිඹට 16 ශදශනක් භහනසි ශයෝගීන් වළටිඹට 

ශොශම ශයෝවශේ ප්රතිහය න්නහඹ ිරඹරහ. ශ) තභයි එදහ 

තිබුණු තත්ත්ඹ. ශ) ශනුශන් යට තශ විලහර උද්ධශකෝණඹක්  

ශන ගිඹහ. ඒ උද්ධශකෝණඹ ශභශවඹවශේ පජරුන් ව 

සහමීන් වන්ශේරහයි. ඒ හශේ ඵළරෑරු) තත්ත්ඹක් 1984 ශන 

ශොට යශට් තිබුණු නිහ තභයි මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතභනි, ඒ 

ංශලෝධන ඳනත ශනහශේ. ඒ නිහ භභ භතක් යන්න 

ළභළතියි, ශ) ශරෝ යහේත රුණක් ඵ. ශ) එ යටට 

ශේසිශඹන් වින්න පුළුන් එක් ශනොශයි. ඒ විහදශේදී අශේ 

ඳක්ඹ නිශඹෝජනඹ යපු යත් මුත්ශතට්ටුශේභ භළතිතභහ 

ශභොක්ද ිරේශේ? යත් මුත්ශතට්ටුශේභ භළතිතභහ ිරේහ, 

විිත ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹ අනුභනඹ ය ආර්ථිඹ 

ලිහිේයණඹ වීශ) ප්රතිපරඹක් විධිඹට ඳහරනඹිරන් ශතොය 

බහ්ඩඩ යටට ඇතළු වුණහඹ,  ඒ ශවේත භත යජඹට ඳහරනඹ ශ 

ශනොවළිර භට්ටභට ශ) භත් උදුය ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහඹ 

ිරඹරහ. ශ) තභයි ඉතිවහඹ. ඒ නිහ භභ භතක් යන්න 

ළභළතියි, විඳක්ඹ ිරඹන hub එ 1984 ශන ශොට වළදිරහ 

ඉයයි ිරඹහ. ඒට ඒ ආ්ඩඩු  ිරඹන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ ඒ 

භර්දනඹ යන්න ක්රිඹහ භහර් ත්ශත් නළවළ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතභනි, ශරහ තිශඹනහ න) භට ඒ ශඳන්න්න පුළුන්.  

ශ) ද්ඩඩන නිඹභඹ නීතිත ශහට ඳසශේත් -  

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අභහතයතභනි, ත විනහඩිඹ හරඹකුයි තිශඵන්ශන්. 

 
ගරු නන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

1989-93 හරශේ ශප්රේභදහ යජඹ ඹටශත් ශභළනි ළයදිරට  

භයණීඹ ද්ඩඩනඹ නිඹභ ශච්ච එක් ශශනක්ත් නළවළ. නමුත් 

1984-2004 න ශොට 35,624ක් සියත ශරහ හිටිඹහ. එ ශවන) 

ශ) අඹ රෆ)ස ශදට ඩහ අඩු ප්රභහණඹක් භත් ද්රය ශඟ තඵහ 

ත් අඹ ද? විලහර ලශඹන් භත් ද්රය ජහහය) යන ප්රමු ශඳශශේ 

පිරිස ආයක්හ යන ඵට ශ) යශට් ආන්ශදෝරනඹක් තිබුණහ. මීට 

ලින් ථහ යපු අඹ වන් ශ කුඩු නහඹඹන්ශේ රළයිසත 

දළන් බහ වමුශේ තිශඵනහ. ඒහ පිළිඵ ආන්ශදෝරනඹක් 

තිබුණහ. එභ ආන්ශදෝරනඹ තිබුණු යුශේ ශභඹ ශනස 

යන්නට, ශ) තත්ත්ඹ  ශොඹහ ඵරහ නිසි විධි ක්රභ අනුභනඹ 

යන්නට ක්රිඹහ ශනොිරරීශ) ශවේත භත ශභඹ ර්ධනඹ ශරහ 

තිශඵනහ.  

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශවොයි, රු අභහතයතභහ දළන් අන් යන්න.  

ගරු නන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ත එ රුණක් ිරඹරහ භශේ ථහ අන් යන්න) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතභනි.  

ඵන්ධනහහයඹ බහය සිටින ශශනක් වළටිඹට භහ ශ) 

හයණඹ ිරඹන්න ළභළතියි.  යශට් ළදත් අසථහ ඳදන) 

යශන විශලේ ශවේත භත හර්ෂි ඵන්ධනහහය ත වුණු අඹට 

අපි ශඳොදු භහ රඵහ ශදනහ. නමුත් ශභොනභ ආ්ඩඩුක්ත් 

ඵයඳතශ යදරුන්ට ශඳොදු භහ ශදන්ශන් නළවළ. භත් ද්රය 

ජහහය)රුන්ට, මිනීභරුන්ට, ශනත් ඳහතහර 

අඳයහධරුන්ට, සත්රී දඹන්ට ඒ භහ නිඹභ නළවළ. 1990න් 

ඳසු චන්ද්රිහ ඵ්ඩඩහයනහඹ භළතිනිඹශේ ආ්ඩඩු එන ශතක්  

ඳළළති ආ්ඩඩු ර් ිරරීභිරන් ශතොය ශ) ඵයඳතශ ණශේ 

අඳයහධරුන්ටත්, කුඩු ජහහය)රුන්ටත් ශඳොදු භහ 

ශදන්න  ක්රිඹහ ශහ. ඒ ශවේත භත තභයි ශ) ජහහයභ ර්ධනඹ 

ශරහ ඳහරනඹ යන්නට ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත් වුශ්ඩ.  

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Membe 

ශවොයි, ශඵොශවොභ සතතියි.  මීශඟට රු ඩිරහන් ශඳශර්යහ 

අභහතයතභහ.  

 
[අ.බහ. 4.35] 
 

ගරු ි ළන් පඳපර්රළ මශතළ (විපද් රැකියළ ප්රලර්ධන ශළ 

සුබ වළධන අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு டினரன் ததமர - தபறரட்டு மகனரய்ப்தை 

ஊக்குறப்தை, னமணரம்தைகக அகச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතභනි, භහ මුලින්භ ශභභ  විලසහ 

බං ශඹෝජනහ ශනහපු එක්ත් ජහති ඳක්ශේ පිරිට සතති 

යන්න ළභළතියි. ශභොද, කුඩු ජහහයභ ඇති වුශ්ඩ 

ශොශවොභද, රංහට කුඩු ශනහශේ ශොශවොභද, ශභභ 

ශඹෝජනහ ශනහපු ඳක්ඹභ ඒහට )ඵන්ධ ශරහ තිශඵන්ශන් 

ශොශවොභද ඹන හයණහ පිළිඵ ශභභ විලසහ බං ශඹෝජනහ 

වයවහ ජනතහට ිරඹන්න අඳට අසථහක්  රළබුණහ.   

ශභභ විලසහ බං ශඹෝජනහ ශනළවිත් තිශඵන්ශන් 
ආ්ඩඩුට විරුද්ධධයි.  භහනයශඹන් ශනත් යට න) 
ආ්ඩඩුට විරුද්ධධ විලසහ බං ශඹෝජනහක් ශශනන්ශන් 
ශභොන හශේ හයණහරටද? ඳතින ආ්ඩඩුශේ ආර්ථි ර්ධන 
ශේඹ ඵළවළරහ න), යක්හේ ශදන්න ඵළරි ශරහ න), ඳහයේ 
වදන්න ඵළරි ශරහ න), යහඹේ වදන්න ඵළරි ශරහ න), 
විදුලිඹ ශදන්න ඵළරි ශරහ න), තය ශදන්න ඵළරි ශරහ න),  
ඉසශෝර වදන්න ඵළරිශරහ න) තභයි එළනි ශඹෝජනහක් 
ශශනන්ශන්. ශ)හ තභයි හභහනයශඹන් ආ්ඩඩුට විරුද්ධධ 
විලසහ බං ශඹෝජනහක් ශන ඒභට ශවේත න්ශන්. අද ඒහ 
ළන ිරඹන්න ඵළරි නිහ, අභළතිතභහශේ )ඵන්ධීයණ 
ශේ)යශඹක් වපු ලියුභක් ඳදන) යශන ශ) ආ්ඩඩු 
ඹටශත් තභයි කුඩු ශනහශේ, ඒ නත්න්න ඵළරි වුණහඹ ිරඹන 
ශවේත භත ශභළනි ශඹෝජනහක් ශශනන්නට තය) එක්ත් 
ජහති ඳක්ශේ පිරික් ඵංශොශරොත් ශරහ සිටිනහඹ ිරඹන 
හයණඹ ශඳන්නු) ශහට අපි එතභන්රහට සතතින්ත න්නට 
ඕනෆ. 

ශභභ විලසහ බං ශඹෝජනහශන් විවිධ රුණු ිරඹළවුණහ. 

ශොඹහශන ඹද්ධදි ඒ ෆභ හයණඹක් ඳසුඳභ තිබුශ්ඩ තනිය 

භඩ. වළඵළයි අනුය දිහනහඹ ඳහර්ලිශ)න්ත භන්ත්රීතභහ ඹ) ඹ) 
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

ංයහ ශේන ඉදිරිඳත් යමින් භත යපු භවය හයණහ නිහ  

විලසහ බං ශඹෝජනහ අය භඩ තිශඵන තළනින් විතළන් යන්නට 

උත්හවඹක් දළරුහ. එතභහ පිළිත්තහ, අභළතිතභහශේ 

ශේ)යඹහ  ලිපිඹ වරහ තිශඵන්ශන්, අය demurrage හසත 

පුළුන් න) අඩු යන්න ිරඹන ඉේලීභ භතයි ිරඹන එ. වළඵළයි 

ශ) ිරඹන න්ශට්නය ඵවලුභ යහඹට ආශේ 22.06.2013 

ළනිදහයි.  23.06.2013 දින, ඒ ිරඹන්ශන් ඳළඹ 24ට ඳසු 

demurrage හසත අඩු යන්න ිරඹරයි එභ ලියුභ වරහ 

තිශඵන්ශන්, එශවභ න)  demurrage හසත අඩු යන්න ශදඹක් 

නළවළ ිරඹරහ එතභහ ිරේහ. ඒ ඇත්ත.  ඳළඹ 24ට ඳසු එශවභ 

ලියුභක් ළහුහ න) ළඹක් භත නහ තභයි. වළඵළයි, ඒ ිරේශේ 

ශඵොරුක්. ඒ ිරේශේ ඳට්ටඳේ ශඵොරුක්. ඵවලුභ යහඹට ආශේ 

22.06.2013 ළනිදහඹ ිරඹන ඳශමුළනි හයණහ වරි. වළඵළයි ශ) 

න්ශට්නර් එ 29.08.2013 ළනිදහ දක්හ යහශේ තිබුණහ. 

අශෝසත භහශේ 29ළනිදහ දක්හ න සශට්නයඹ යහශේ තිබුණහ. 

රු භන්ත්රීතභහ ිරඹපු ඳට්ටඳේ අතය අනු, අභළතිතභහශේ 

)ඵන්ධීයණ ශේ) demurrage හසත නිදවස යන්න 

ිරඹරහ ලියුභ වන්ශන් 23.06.2013 ළනිදහ ශනොශයි. 

අභළතිතභහශේ )ඵන්ධීයණ ශේ) ලියුභ වන්ශන් 

23/08/2013.  23/06/2013 ශනොශයි. එතශොට 22/06/2013 

ඉරහ 29/08/2013 දක්හ ශ) න්ශට්නයඹ යහශේ තිබුණහ. 

එශවභ දීර්ක හරඹක් යහශේ තිශඵන ශොට demurrageලින් 

නිදවස යන්න ිරඹරහ විවිධ අඹ ලියු) වනහ තභයි.  

රු යවුෂස වකී) ඇභතිතභහ හරඹක් යහඹ ංර්ධන ඇභති 

ශරහ හිටිඹහ. ඒ නිහ එතභහ ඒ දන්නහ.  භභ හරඹක් යහඹ වහ 

ගුන් ශේහ  නිශඹෝජය ඇභතියඹහ ශරහ හිටිඹහ.  ඒ නිහ භභ  

ඒ දන්නහ.  හරඹක් තිබුණහභ විවිධ අඹ ශ) demurrage අඩු 

යන්න ිරඹරහ ලියු) වනහ. ශ) න්ශට්නයඹ හරඹක් 

තිබුණහ. අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතභහ ිරේ විධිඹට 

දිරන් ලියුභ ළහුහ න) ළඹක් භත ශනහ තභයි.  ලියුභ 

ළහුශේ දිරන් ශනොශයි. 23/06/2013 ිරඹරහ ිරේශේ 

අත යඹක්. 23/08/2013න දිනයි ලියුභ ළහුශේ. 08 ිරඹන එ 

06 යරහ ිරේහභ විඳක්ඹට වශේ ඳහයක් තභයි. වළඵළයි, ඇත්ත 

ථහ ශභොක්ද? 23/06/2013 ශනොශයි ලියුභ ළහුශේ, 

23/08/2013න දිනයි. ඒ hit wicket එක්.  වශේ ඳහයක් 

ළහුහට, hit wicket.  ඒ නිහ අත ය ිරඹන්න එඳහ. [ඵහධහ 

ිරරීභක්] වරි, ශභශවභ ශන්. Demurrage ිරඹන්ශන් යහ තඵහ 

ළනීශ) හසත. එතශොට demurrage අඩු යන්න පුළුන්ද 

ිරඹරහ ඵරන්න,  තමුන්නහන්ශේරහශේ ආ්ඩඩු හරශේත් රු  

යවුෂස වකී) ඇභතිතභහ යහඹ ඇභති ශරහ ඉන්න ශොට  

තමුන්නහන්ශේරහ වපු ඕනෆ තය) ලියු) යහශේ filesර 

තිශඵනහ භභ නිශඹෝජය ඇභති හරශේ දළරහ තිශඵනහ. ශ) 

න්ශට්නර් එ ඇතශශේ තිශඵන්ශන් කුඩු ද ිරඹන හයණඹ එඹහ 

දන්ශන් නළවළ. භභ  ිරඹන්න වදන්ශන් ශ)යි.  දළනුත් ශවෝ 

ශනොදළනුත් )ඵන්ධීයණ ශේ)යශඹක් ලියුභක් ළහුහභ 

ඒ මුළු ආ්ඩඩුටභ ඔ.ඵන එ වරිද? 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතභනි, මිනිසසු මිනිසසු ශොශවොභ 

ගිඹත්, ළවළනු, මිනිසසු ශොශවොභ ගිඹත් භට ඒ අදහශ නළවළ. 

ඒ ඒ අඹශේ ශඳෞද්ධලි ජීවිතඹ. වළඵළයි, එක්ත් ජහති 

ඳක්ශේ වුරු ශවෝ ළවළනු, මිනිසසු ඹනහ ිරඹන සහබහවි 

තත්ත්ඹට එවහයින් ගිහිේරහ, ඹන්ශන්  මිනිසසු මිනිසසු න) 

ඒට මුළු යඑන්පී එභ ඳළිද? නළවළ. ඒ ඒ අදහශ අඹට විතයයි 

අදහශ ශන්ශන්. එශවභ ඹන අඹ යඑන්පී එශක් ඉන්නහ න) 

යඑන්පී එශක් ඉන්න ඔක්ශෝභ එශවභයි ිරඹරහ ිරඹන්න 

පුළුන්ද? එශවභ නළවළ. [ඵහධහ ිරරීභක්] 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! ශ) අසථහශේ දී රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතභහ මරහනඹ න්නහ ඇති. 
 

අනුරරුල ගරු ජළනක බණ්ඩළර මශතළ මූළවනපයන් ඉල ක 
වුපයන්  නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ මූළවනළරඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, தறறச் சதரரகர் அர்கள்  

கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and 

MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

  

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ඇභතිතභහ ථහ යන්න. 

 

ගරු ි ළන් පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

Sir, how many minutes more do I have?  
 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You have three more minutes.  

 

ගරු ි ළන් පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ශ්රී රංහ ශඳොලිස 

මරසථහනශේ  භවජන වන භළදිරිශේ  ඳළමිණියේලි ශතොයතරු 

ටවන් (ii) ශඳොතින් උපුටහ න්නහ රද 2014.01.20 දිනළති,  

ඳහර්ලිශ)න්ත භන්ත්රී  
 
[මූළවනප  අණ ඳරිිම ඉල ක කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භවතහට විරුද්ධධ යන රද ඳළමිණියේේර පිටඳතක් භහ ශඟ 

තිශඵනහ. භහ ශභඹ  වභළගත* යනහ. 

ශභහි තන්ළනි පිටුශේ එක් සථහනඹ වන් න 

හයණඹක් භහ ිරඹන්න). ඒ ඳළමිණියේලිරු ශභශවභ ිරඹහ 

තිශඵනහ : 
 

 

[මූළවනප  අණ ඳරිිම ඉල ක කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

භවතහ භශන් ඇහුහ ශභොනහද ඳහවිච්චි ශශේ ිරඹහ. භභ ශවශයොයින් ිරේහ.  
 

[මූළවනප  අණ ඳරිිම ඉල ක කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භවතහ භශේ.. " 

819 820 

[රු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළප  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි,  ඊශඟට තිශඵන ටි 

ිරඹන්න ඵළරි නිහ ඒ ටිට හිස තළනක් තඵහ ඉතිරි ටි 

ිරඹන්න).  ඊශඟට ශභශේ වන් නහ: 
 

[මූළවනප  අණ ඳරිිම ඉල ක කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භවතහ  භශන් විලහර න්ශතෝඹක් රළබුණු ඵ ිරඹරහ ශනදහ ශදන රුපිඹේ 

දහව ශනුට භට ශවශයොයින් ළනීභ වහ රුපිඹේ ඳන්දහවට ළඩි මුදරක් 

භට දුන්නහ." 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භභ ිරඹන්ශන් ශ)යි.  

දළන් ශ) යඑන්පී එශක්  

 
[මූළවනප  අණ ඳරිිම ඉල ක කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භවත්තඹහට විරුද්ධධ යපු ශඳෞද්ධලි ඳළමිණියේේරක්. ශ) 

ිරඹරහ ශජෝන් අභයතං භළතිතභහට ශචෝදනහ යන්න පුළුන්ද?  

[ඵහධහ ිරරීභක්] 

 
ගරු පජෝන් අමරුරංග මශතළ 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි,- [ඵහධහ ිරරීභක්] 

 
ගරු ි ළන් පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ඔඵතභහ එශවභද? [ඵහධහ ිරරීභක්] භහ අවනහ, ඔඵතභහ 

එශවභද ිරඹරහ.  නළවළ. ශජෝලේ භයිේ ශඳශර්යහ භන්ත්රීතභහ 

එශවභද? නළවළ. චන්ද්රහනි ඵ්ඩඩහය ජඹසිංව භන්ත්රීතමිඹ එශවභද?  

නළවළ. [ඵහධහ ිරරීභක්] 

 
ගරු පජෝන් අමරුරංග මශතළ 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, I rise to a point of Order.  
  
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. John Amaratunga, what is your point of Order?  

 
ගරු පජෝන් අමරුරංග මශතළ 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

Sir, the Hon. Minister is violating the Standing Orders 

by referring to the conduct of a Member of Parliament. 

Therefore, it must be expunged from Hansard.  

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

If there is anything contrary to the Standing Orders, 

such will be expunged.  

ගරු ි ළන් පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

භභ ශ) බහත යරහයි ිරේශේ රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතභනි.   වරීන් ප්රනහන්දු භන්ත්රීතභහ එශවභද? නළවළ. ඒ 

ිරඹන්ශන්, එක් ශනකු ඹ) ශදඹක් යපු ඳළිඹට ඒ 

භසතඹටභ ආශයෝඳණඹ ිරරීභ ළයදියි ිරඹරහයි භහ ිරඹන්ශන්. 

දළන් යනිේ වික්රභසිංව භවත්භඹහ ත්ශතොත් ඒ අදහශ ශන්ශන් 

නළවළ. එඹහ එශවභ ශන්. එඹහ එශවභයි.  එතශොට යන්ජන් 

යහභනහඹ භවත්තඹහ ත්ශතොත් එඹහත් double ශන්. භක් 

නළවළ. එඹහ AC- [ඵහධහ ිරරීභක්] ඒ නිහ අදහශ ශන්ශන් නළවළ. 

ඒ නිහ රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි,- [ඵහධහ ිරරීභක්] 

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, භශේ නභ වන් ශහ. 
 
ගරු ි ළන් පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

භභ ිරේශේ අදහශ ශන්ශන් නළවළ ිරඹරහයි.  ඒ නිහ- [ඵහධහ 

ිරරීභක්] 

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතභහ, න) ඹක් ිරේහ. අදහශ ශන්ශන් නළවළ 

ිරඹරහ ිරේහ. So, there was no reference to you.  

 

ගරු ි ළන් පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

අදහශ ශන්ශන් නළවළ ිරඹරහ ිරේහ.   රුන් විජඹර්ධන 

භවත්භඹහ අද ටයි ශෝට් වරහ ඉන්නහ.  ඔඵතභහට අදහශ 

ශන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ භභ ිරඹන්ශන් ඹ) සිද්ධධිඹක් වුණහභ ඒ 

භසතඹට ආශයෝඳණඹ යන්න එඳහ ිරඹරහයි.  

දළන් ජිත් ශප්රේභදහ භවත්තඹහ වළභ දහභ ඳන්ේ ඹනහ. අද 

යන්ජන්  යහභනහඹ භන්ත්රීතභහ ිරේහ, "ළඩිශඹන් ඳන්ේ 

ඹන්ශන් ශරොකුභ කුඩුහයඹහ" ිරඹරහ.  එශවභ ිරඹරහ ඒ 

යන්ජන් යහභනහඹ භන්ත්රීතභහ ිරේශේ ජිත් ශප්රේභදහ 

භවත්තඹහට ිරඹරහ ආශයෝඳණඹ යන එ වරිද? ළයදියි.  

ශඟදී ශවොය මුදේ වරහ, ජිත් ශප්රේභදහ භවත්තඹහශේ 

ශවෝදරිඹ අහු වුණහ. එතමිඹ අහුවුණහ ිරඹරහ එතමිඹ ඒට 

ළයදිද? එතමිඹ ජිත් ශප්රේභදහ භවත්තඹහශේ ශවෝදරිඹ ිරඹරහ 

යඑන්පීහයශඹෝ සිඹලු ශදනහභ ශවොය මුදේ වනහද? නළවළ. ශ) 

එ සිද්ධධිඹක් අේරහ ශන ඒ  භසතඹට ආශයෝඳණඹ ශහභ 

ශභොක්ද, වුශ්ඩ? ශ) විලසහ බංඹ වයවහ වුශ්ඩ අශේ යටට 

අඳකීර්තිඹක් ආ එයි. ශ්රී රංහ භහතහට, අශේ යටට එශයහි 

ළයදි භතඹක් ශොඩනඟන්න උත්හවඹක් තමුන්නහන්ශේරහ ශ) 

අයශන ගිශේ. එ එ සිද්ධධි  අයශන ඒ භසතඹට 

ආශයෝඳණඹ යන්න එඳහ.  ඒ වයවහ  අශනක් ඳළත්තට ශභොක්ද 

ශශේ?  වළභ  දහභ  ජිනීහරදී ව අඳට ප්රලසන එන ශොට අඳත් 

එක් සිටිඹ ඳහිරසතහනඹට විලහර අභහනඹක් ශහ. 

ඇෂසකනිසතහනඹට විලහර අභහනඹක් ශහ. ඉන්දිඹහට අභහන 

යන්න උත්හව ශහ. ශභොහටද, ශ)  එන්න වදන්ශන්?  වළභ 

දහභ අශේ යටට විරුද්ධධ යටේ තිශඵනහ. ඒ යටර කුඩු 

තිශඵන්ශන් ශෝනි පිටින්. ඇශභරිහශේත් තත් භවය යටරත් 
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

ඉසශෝශේ ශභයි,  ඉසශෝශරට ගිහිේරහ ශඩි තිඹහශන භයහ 

න්නහ. ඒහ ළන ථහ නළවළ. ඒ නිහ ශ) ශභොහටද ආශේ?  

ශ) ආශේ ශන ිරසි ශදඹට  ශනොශයි. භළතියණ ශඟ එනහ. 

ඊශේ රු හසුශද්ධ නහනහඹක්හය ඇභතිතභහ නිළයදි විසතය 

ශ ශේරහශේදී  හිතහ,  සිංවර-ශඵෞද්ධධ භළද ඳන්තිශේ ඡන්දරට 

ආභන්ත්රණඹක් ශ) වයවහ ශ වළිරයි ිරඹරහ.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ශ) මුශහශේ තභයි ශ) 

ශොේශරෝ වළභ දහභ  ඉන්ශන්. භභ හිතන්ශන්  භට ඳසශේ විරුද්ධධ 

ඳහර්ලසඹ ඳළත්ශතන්   ථහ යන්ශන් ඵදුේර දිසත්රික්ශේ 

භන්ත්රීයශඹක් ිරඹරහයි. එතභහභ හිතට එඟ දන්නහ, ඊශඟ  

ඌ ඳශහත් බහ භළතියණශේදීත් ජනතහ විලසහඹ තිඹන්ශන් 

එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ ළනභයි ිරඹරහ. ඒ නිහභ 

තභයි භට ඳසශේ ථහ යන්න ඵරහශඳොශයොත්ත න භන්ත්රීතභහ  

ිරඹන්ශන්,  "භභ භළතියණඹට එනහ, යඑන්පී එශක් ට්ටිඹ  

එත වුශණොත්" ිරඹරහ. එතභහ දන්නහ, ශ) ශේ එත 

ශන්ශන්භ නළවළ, ඒ නිහ එතභහට අයින් ශන්න ඕනෆත් නළවළ" 

ිරඹරහ.  
 

[අ.බහ. 4.46] 

 

ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ශ) විලසහ බං ශඹෝජනහ 

ශන ආ අසථහශේ  අහන ථහ යන්නට රළී භ  බහයඹක්. 

ඒ ළන භභ මුලින්භ සතතින්ත ශනහ. ශභොද,  හභහනයශඹන් 

අපි ථහක් ශහභ  අඳට  භඩ වනහ. අද  එඹ  සිදු ශනොශයි 

ිරඹරහ භභ විලසහ යනහ.  

ශයෝහිත අශ.ගුණර්ධන භළතිතභහ, ඩිරහන් ශඳශර්යහ භළතිතභහ 

ථහ යන  ශොට ඒ රුණු හයණහ සිඹලු ශද්ධ,  ඒහ ඇත්ත ශවෝ 

ශඵොරු ශවෝ ශේහ අපි හධහන අහ සිටිඹහ. භහශේ ථහ තශදී 

ඒ රුණුරට ප්රතිඋත්තය ශදන්න  භභ ඵරහශඳොශයොත්ත ශනහ.  

මුලින්භ රු ඩිරහන් ශඳශර්යහ ඇභතිතභහ නත්පු තළනින් 

ඳටන් න්න ඕනෆ. ශවට දශේ ඳශහත් බහ රැසවී) ශේරහශේදී 

ඔඵතභන්රහශේ ඳළත්ශත් ඉන්න ඳශහත් බහ  භන්ත්රීයශඹක් 

ආ්ඩඩු එඳහ ශරහ අශේ ඳළත්තට එත ශනහ. ඒ 

ඔඵතභන්රහට ශ) රු බහශේදී ඉසශේරහභ ිරඹන්න ඕනෆ. 

ඌ ඳශහත් බහශේ භන්ත්රීයශඹක් එක්ත් ජහති ඳක්ඹත් 

එක් ශවට  ඳශහත් බහ රැසවීශ)දී  එත ශනහ. ඒ නිහ ඒත් 

භභ ඔඵතභහට ිරඹන්ශන්,  විලසහඹ ශභොන ඳළත්ශත්ද තිශඵන්ශන් 

ිරඹන එ පිළිඵ ඔඵතභහට ශත්රු) ය න්න පුළුන් 

තක්ශේරුක් ඇති ය න්නයි. 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි,  ශඵොශවොභ රසනට ශ) 

රුණු හයණහ ිරඹනහ. අපි ශ) විලසහ බංඹ ශනහශේ 

ඹ)ිරසි ශවේතක් භතයි.  සුසිේ ශප්රේභජඹන්ත ඇභතිතභහ ිරේහ, 

දිනන්න ඵළරි න)  විලසහ බංඹක් ශරෝශේ ශොතළනත් 

ශශනන්ශන් නළවළයි ිරඹරහ. අපි දන්නහ, ඔඵතභන්රහට 

ඳහර්ලිශ)න්තශේ තශනන් ශද ඵරඹක් තිශඵනහ;  ඒ නිහ ශ) 

ශඹෝජනහ දිනන්න අඳට වළිරඹහක් නළවළ ිරඹරහ.  නමුත් අඳට 

යුතභක් තිශඵනහ, ශ) ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන්න. ශ) 

ශේරහශේදී යශට් දළශන ප්රලසනඹක්  ඇති ශරහ තිශඵනහ. ශ) 

ඳහර්ලිශ)න්තශේ, උත්තරීතය බහශේ ශොන්ද ශළින් තිඹහ ශන 

අං ීනයණඹක් න්න පුළුන් ඇභතිරුන්ට  අපි ප්රලසනඹක් 

දහරහ ඵරනහ.  

අද ආ්ඩඩු ඳහර්ලසඹ ඳළත්ශත් ) ඳළත්ශත් ශොශන් 

ට්ටිඹක් නළවළ. ශභොද ශරහ තිශඵන්ශන්? ච)පි යණ 

භළතිතභහ, විභේ වීයංල භළතිතභහ ශෝ? සහමීන් වන්ශේරහ ශ) 

රු බහශේ නළවළ. ඔඵතභන්රහ ෆ ළහුහට, ඔඵතභන්රහ අඳට 

ශචෝදනහ ශහට අඩුභ ණශන් ඔඵතභන්රහට ඉන්න ්ඩඩහඹභ 

ශශනන්න ඵළරි වුණහ. ඒ භත තිඹහ න්න රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතභනි.  

අඳට ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන් තරුණ ඳයපුයට අනහතශේදී අත් 

ශන්න ඹන ඉයණභ ශභොක්ද ිරඹන එ ළනයි. අඳට 

අභළතිතභහත් එක් ප්රලසනඹක් නළවළ. ශ) ශඹෝජනහ 

අභළතිතභහට විරුද්ධධ ශනහපු ශඹෝජනහක් ශනොශයි. නමුත් 

ඔඵතභන්රහ අතිවිලහර ලශඹන් සුදු හුණු හන්න වළදුහ, ශ) 

ශේ)යඹහ ිරසිභ යදක් ශශේ නළවළයි ිරඹරහ. අපි 

ිරඹන්ශනත් නළවළ. ශේ)යඹහ තභන්ශේ කීභ ඳළවළය 

වළරිඹහ. අපි ිරඹන්ශන් ඒයි. ඒ ආඹතනශේ නභ,  ශයොවහන් 

ඉන්ශඳක්ස. ඵරන්න, ඔඵතභන්රහ ිරේ දිනඹ වරි. අශෝසත 

භහශේ 23න දහ තභයි ලියුභ ඇරිශේ. භශේ අශත් ඒ ලියුභ 

තිශඵනහ. ඒ ශයොවහන් ඉන්ශඳක්ස ආඹතනශේ address එ දභහ 

තිශඵන්ශන් No. 30, Maligawatte Railway Quarters ර. 

ශභච්චය විලහර න්ශට්නර් ශශනන ආඹතනඹක්  Railway 

Quarters  එ හර්ඹහරඹ තිඹයිද? Railway Quarters 

ිරඹන්ශන් යජශේ නිරධහරින්ශේ නිර නිහඹක්. යජශේ 

නිරධහරින්ශේ quarters එක් ඇතශට ශොශවොභද ශ) 

න්ශට්නර්හයඹහ ආශේ? ඒ ළන ප්රලසනඹක් ළඹක් භත 

න්ශන් නළද්ධද? ඒ ළන ඔඵතභන්රහ යන්ශන්  ශනභ ථහක්.  

[ඵහධහ ිරරීභක්] 

ඔේ, රෆ) එශක් ශදශක් කුඩුරට අහුශන පුද්ධරශඹෝ විලහර 

ලශඹන් අත් අඩංගුට න්නහ. එළනි විලහර පිරික් අත් 

අඩංගුට අයශන තිශඵනහ.  ඒශන් අඳට භය න රුණ 

ශභොක්ද? ශ) රංහශේ කුඩු ප්රචලිත ශරහ තිශඵනහ, කුඩු වළභ 

තළනභ තිශඵනහ, ඒ නිහ කුඩුහයශඹෝ අහුශනහ ිරඹන එයි. 

ඒ විධිඹට අහුශන්න තත් ශවේතක් තිශඵනහ. දළන් කුඩු 

ශඵොන්නත් මිනිසුන්ට ේලි නළවළ. ඒ නිහ කුඩ්ශඩෝ ශභොනහද 

යන්ශන්? ශවොය) යනහ. ශවොය) යන්න ගිඹහභ තභයි 

කුඩ්ශඩෝ අහුන්ශන්?  ඒ ිරඹන්ශන් ඔඵතභන්රහශේ ආ්ඩඩු 

ඹටශත් කුඩු ශඵොන්නත් ේලි නළවළ.  කුඩු න්නත් වරි අභහරුයි. 

නමුත් ශභහිදී සුපිරි ඳළරළන්තිඹක් තභ ආයක්හ වීභ පිළිඵ 

අඳට ඵළරෑරු) ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. කුඩු උගුයක් ශඵොන එහට 

දඬු) ශදනහ රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි. ථහක් 

තිශඵනහ, ''අශවෝ නීතිඹ! ශදඟන ශෝ ඔශ. යුක්තිඹ. ශෝ 

ඔඵශේ වශඹෝඹ'' ිරඹරහ.  අද නීතිඹ ේ ළදිරහ.  කුඩු 

ජහහය)රුශෝ යජ ශරහ.  ශ) ළන අපි ථහ යන එ ශ) 

යටට යන යදක්ද?   

දළන්  භතට තිත ළන ිරඹහශන ිරඹහශන ගිඹහ. අශේ 

ශයෝහිත අශ.ගුණර්ධන භළතිතභහ "භතට තිත" ළන ථහ 

යමින් අමලි ශඵොරුක් තභයි ිරේශේ. ඔේ, එක්ත් ජහති 

ඳක් ඳහරන හරශේ ඵරඳත්ර 132ක් දුන්නහ. ඔඵතභහ ිරේහ, 

ඔඵතභන්රහශේ ආ්ඩඩු එක්ත් දුන්ශන් නළවළ ිරඹරහ. 2004 - 

2012 දක්හ න ඵරඳත්ර නිකුත් ිරරී) )ඵන්ධ සුයහ ඵදු 

ශොභහරිස ජනයහේශේ හර්තහ වභළගත* යනහ.   

823 824 

[රු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළප  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ශ) හර්තහ ඳහර්ලිශ)න්තශේ Research අංලශඹන් ත්ශත්.  

න ඵරඳත්ර නිකුත් ිරරී) 2005 දී, 132යි, 2006 දී 35යි, 2007 දී 

42යි, 2008 දී 36යි. [ඵහධහ ිරරී)] රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතභනි,-[ඵහධහ ිරරී)] රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, 

එතභහ ිරේශේ, ිරසිභ ඵරඳත්රඹක් දීරහ නළවළ ිරඹරහ.  [ඵහධහ ිරරී)]  

ඇභතිතභහ ,  භහ ඔඵතභහට   ඵහධහ ශශේ නළවළ ශන්.  [ඵහධහ ිරරී)] 

ශවෝටේරට තභයි. ඔඵතභහ ිරේශේ, ිරසිභ ඵරඳත්රඹක් දුන්ශන් 

නළවළ ිරඹරහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, 

භභ ශ) ලිනුත් බහත ශහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] ඒ ිරඹපු ථහ 

නිහ, 2012- සුයහ ඵදු ශොභහරිස ජනයහේශේ හර්තහ භහ 

වළන්හඩ්ත යනහ.   [ඵහධහ ිරරීභක්]  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ඒ හශේභ, න්ත 

ශභන්ඩිස අශේ රයිට් බිේ ශේහඹ ිරේහ. එතභහ හේශේ 

ශනොශයි බූසශේ. අද භහ ඔඵතභහට ිරඹන්න). එතභහ යට 

ඉන්ශන්.  බූසශේ න්ත ශභන්ඩිස ඔඵතභන්රහශේ ඳසු ශඳශ 

භන්ත්රීයශඹක් ශවොට වඳුනනහ.  භභ එතභහශේ නභ ිරඹන්ශන් 

නළවළ. හේශේ ඳශහශත් සිටින භන්ත්රීයශඹක්. [ඵහධහ ිරරීභක්]  

භන නහනහඹක්හය භන්ත්රීතභහ ශනොශයි. ඒ නිහ ශඵොරුට ෆ 

වන්න එඳහ.    

 

ගරු මන්ත්රීලරපය්ක 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ජිය අශ.ර්ධනද? 

 

ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ජිය අශ.ර්ධන ඔඵතභන්රහශේ ඳළත්ශත් ශනොශයි ශන්. 

ශ) ඔඵතභන්රහශේ ඳහර්ලසශේ සිටින ශශනක්.  භභ එතභහශේ 

නභ ිරඹන්ශන් නළවළ.  ශයොශ)න්ශේ පුතහ විදුය, දඩේශේ 

)ඳත්, හික්ඩුශේ භශනෝ. ශභන්ඩිස, බූසශේ න්ත ශභන්ඩිස. 

ඒ හශේභ සිංවපුය ඳළත්ශත් ධ)මිහ ිරඹරහ අක්හ ශශනක් 

ඉන්නහ. ඕනෆ න) ිරඹන්න). [ඵහධහ ිරරීභක්] භභ ිරඹන්ශන් 

කුඩුහයශඹෝ තභ ඉන්නහ. ''ඳහන් අනුය'' ඉන්නහ. ''ට්ටන් 

ළු'' ඉන්නහ. තභ ඉන්නහ. ඔඵතභන්රහ එශවභ ිරේහට 

ශඵොරැේශේ ශඳොලීසිඹට විරුද්ධධ ශචෝදනහ තිශඵනහ. ශවෝභහභ 

ශඳොලීසිඹට විරුද්ධධ ශචෝදනහ තිශඵනහ. භවයභ ශඳොලීසිඹට 

විරුද්ධධ ශචෝදනහ තිශඵනහ. ශභොනහ )ඵන්ධද? 

කුඩුහයශඹෝ ආයක්හ ිරරීභ )ඵන්ධ. ශභතළනදී ළඵෆ 

ප්රලසනඹක් ඉසභත න්ශන් නළද්ධද?   

ඔඵතභන්රහ ශ) අඹ අේරන්ශන් නළවළ ිරඹරහ භභ ිරේශේ 

නළවළ. භන්ත්රීයශඹක් ිරේ විධිඹට,  එක් ශශනක් ශ යදට 

ඔඵතභන්රහ ඔක්ශොභ ළයදියි  ිරඹරහ අපි ිරඹන්ශන් නළවළ.  

ශ)ට විරුද්ධධ විභේ වීයංල ඇභතිතභහ ශදය හිටිඹහට 

ඔඵතභන්රහ එතභහ ආ්ඩඩුශන් එළිඹට දභන්ශන්ත් නළවළ. 

තභන්ශේ විදඹ හක්ෂිඹට එඟ ශ) යශට් සිටින අනහත ඳයපුය 

ශනුශන් එතභන්රහ ඳණියේවුඩඹක් ශදනහඹ ිරඹන එ විතයක් 

ශවොට භත තිඹහ න්න.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ශ) න විට ශක්පී ළන 

රංහශේ විලහර ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ශක්පීට ගිණු) 600ක් 

තිබුණහ.  නළේ 21ක් තිබුණහ.  අඩුභ ණශන් තභ  ඒහ පිළිඵ 

හර්තහක් නළවළ. INTERPOL එ ිරඹනහ, ''ශක්පී ිරඹන 

තළනළත්තහ කුඩු ජහහය)රට  )ඵන්ධයි, අඳට බහය ශදන්න'' 

ිරඹරහ. නමුත්  බහය දීරහ නළවළ.  එතශොට අඳට ප්රලසනඹක් 

ළඹක් භත න්ශන් නළද්ධද?   

ව)ඵන්ශතොට යහඹක් තිශඵනහ. ව)ඵන්ශතොට ගුන් ශතොටු 

ශඳොශකුත් වදරහ තිශඵනහ.  එක් ශශනක්ත් එහයින් ඹන්ශන් 

එන්ශන්ත් නළවළ. අශේ ඇභතිතභහ ිරඹන විධිඹට හවන ශන්න 

නළේ ටි විතයක් එනහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] වරි, වරි. ශොඩක් 

planes එනහ. ශොඩක් ට්ටිඹ ඹනහ, එනහ. ශොඩක් නළේ 

එනහ. ඒ නිහ දළන් ඒ ඳළත්ශත් ඹන්න එන්නත් ඵළවළ. වරි.   

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ශ) ශක්පීට නළේ 21ක් 

තිශඵනහ. ශක්පීශේ නළේ 21 ඳහවිච්චි යරහ භහ)පුය යහඹට 

ශ)හ එයිද ිරඹරහ ළඹක් භත ශනහ. ශක්පීශේ ශවොය plane 

එක් එයිද? ශක්පීශේ ගිණු) 600 මුදේලින් ජහතයන්තය 

network එක් වළශදයිද? එශවභ තිශඹද්ධදී, එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹ යට ශනුශන් ළඩ ශ ඳක්ඹක් වළටිඹට ඹභක් ථහ 

යන එ යදක් ශනොශයි. අශේ ශොත්ති උඳහලි ළන ථහ 

ශහ.  ශෝනර සුනිේ ළන ථහ ශහ.  [ඵහධහ ිරරී)] වරි, වරි. 

අශේ, අශේ.  [ඵහධහ ිරරී)]  රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, 

අශේ ශොත්ති උඳහලිත් දළන් නළවළ. අශේ ශෝනර සුනිලුත් දළන් 

නළවළ.  අශේ ශජෝසි) නළවළ.  වළඵළයි,  ඔඵතභන්රහශේ 

ජුර)පිටිශේ අභශර් ඉන්නහ.  

 
ගරු මන්ත්රීලරපය්ක 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
)ශඵොට්ටහ. 

 
ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

තංේශේ ඳහතහශේ බහඳති )ඳත් ඉන්නහ.  අකුරැසශේ 

ලිඹනශේ සුනිේ ඉන්නහ.   

 
ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

දළන් හිශර්. 

 
ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

එශවභ න) හිශර් නළති එක් ශශනක් ඉන්නහ.  එඹහ හිශර් 

දභනහද?  අශේ භන්ත්රීරුන්ට පිසශතෝරඹක් අයශන ශඩි 

තිඹන්න ගිඹ යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු ඉන්නහ. ඔහු හිශර් දළ)භහද? [ඵහධහ 

ිරරී)] ශෝ හිශර් දළ)භහද? [ඵහධහ ිරරී)] පිසශතෝරඹක් අශත් 

තිඹහශන හිටපු එක්ශනහ හිශර් දළ)භහද? [ඵහධහ ිරරී)] රු 

නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ශ) ශඵොරු තන්දයරට අපි 

රැශටන්ශන් නළවළ. අය ථහක් තිශඵනහ, - 

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 රු භන්ත්රීතභනි, ඔඵතභහශේ ථහ ත විනහඩිඹිරන් 

අන් යන්න.  

 
ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතභනි, ඳයහබ සත්රශේ ශභශේ 

වන් නහ: 
 

825 826 



ඳහර්ලිශ)න්ත 

 "ඉත්ථිධුත්ශතෝ සුයහධුත්ශතෝ 

 අක්ධුත්ශතෝ ච ශඹෝ නශයෝ 

 රද්ධධං රද්ධධං විනහශේති 

 තං ඳයහබශතෝ මුං." 

ඳයහබ සත්රශේ තිශඵන්ශන්, යටක් දියුණු යන්න ඕනෆ න), 

ඒ යට සුයහට, සදුට ශරොේ ශරහ දියුණු යන්න ඵළවළ ිරඹරහයි. 

ඵරන්න, අද ශ) භළති ඇභතිරු භූමිශතේ වපු ළයඬිශඹෝ හශේ 

ෆ වනහ. ශභොක්ද ශන්ශන්? තභන්ශේ නිරතර ආයක්හ 

ය න්න - [ඵහධහ ිරරී)]පිසශක් හශේ ෆ වනහ. ඒ  

 
[මූළවනප  අණ ඳරිිම ඉල ක කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[ඵහධහ ිරරී)] ඒ  

 
[මූළවනප  අණ ඳරිිම ඉල ක කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශභොක්ද ඕනෆ? නිශඹෝජය ඇභතිභ තිඹහ න්න, පුතහශේ ඳශහත් 

බහ භන්ත්රීභ තිඹහ න්න, ආයක්ඹන් ටි ශ.යහ න්න, නිර 

නි න්න, ඳඩිඹ න්න ඕනෆභ කුණු ජයහට ඡන්දඹ ශදනහ. 

නමුත් භහ එක් ිරඹන්න ඕනෆ. අපි ශභච්චය ේ හිතශේ විභේ 

වීයංල ඇභතිතභහ ංදර්ලන තභයි දභන්ශන් ිරඹරහ. අද එතභහ 

ංදර්ලනඹක් දළ)ශ) නළවළ. ච)පි යණ ඇභතිතභහ 

ංදර්ලනඹක් දභනහඹ ිරඹරහ හිතහ. එතභහත් ංදර්ලනඹක් 

දළ)ශ) නළවළ. ඒ නිහ අද අපි ිරඹනහ, - [ඵහධහ ිරරී)] ආ්ඩඩු 

විශයෝධී ්ඩඩහඹභක් ඉන්නහඹ ිරඹන එ ශ) විලසහ බං 

ශඹෝජනහ තළින් සථිය වුණහ  ිරඹරහ. එභ නිහ - 

 
නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතභහ, ඔඵතභහශේ ථහ අන් යන්න. 

 
ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

විනහඩිඹිරන් අන් යනහ, රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතභනි.  

ශ) ශරහශේ එක්ත් ජහති ඳක්ඹට ශඵොශවෝ ථහ ිරේහ. 

වළඵළයි, එක් භත තිඹහ න්න.  යඑන්පිඹ ිරඹන්ශන් යශට් 

අහිං ජනතහ ශදඳයින් නළිනටපු  ඳක්ඹක්; ශ) යශට් ශොවි 

ජනතහ නඟහ සිටපු ඳක්ඹක්; ශ) යශට් ර්භහන්ත ඇති යපු 

ඳක්ඹක්; ශ) යශට් ශේහ  දියුණු යන්න ළඩ පිළිශශක් තිබුණු 

ඳක්ඹක්; භයි ඳන්රයි -ළයි දහළඵයි වදරහ යට ශොඩ නඟපු 

ඳක්ඹක්; කුඩහ දරුහශේ සිට භවේරහ දක්හ ළඩ යපු 

ඳක්ඹක්. "ජහතිශේ පිඹහ", "ඵත් දුන් පිඹහ", "ශඳොත් දුන් පිඹහ", 

"භවළලිඹ දුන් පිඹහ" ඹන සිඹලු  ශදනහ හිටපු ඳක්ඹක් තභයි 

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ. නමුත්, ඔඵතභන්රහ ශභයටට දහඹහද ශශේ 

"කුඩු දුන් පිඹහ", "ඵඩු දුන් පිඹහ" ව "ළසිශනෝ දුන් පිඹහ" ිරඹන 

එ අහන ලශඹන් භතක් යමින් භහ නිවඬ නහ. ශඵොශවොභ 

සතතියි. 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශඵොශවොභ සතතියි.  

යජඹ ශශයහි විලසහ බංත්ඹ ඳශ ිරරීශ) ශඹෝජනහ.  
 

ප්රහනය විමවන දී. 
ක ශඬලේ අනුල "විරුද්ධ" මන්ත්රීන්  ජය බල නිපයෝජය 

කථළනළයකුරමළ විසින් ප්රකළ කරන දී. 

 
றணர றடுக்கப்தட்டது. 

குல்கபறன்தடி 'இல்கன' மமனரங்கறற்த ண தறறச் சதரரகர் 

அர்கள் அநறறத்ரர்கள். 

 
Question put.  
MR. DEPUTY SPEAKER,  having collected the Voices, declared 

that the “Noes“ had it. 

 
ගරු පජෝන් අමරුරංග මශතළ 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

Divide by name! 
 
 

ඳළර්ලිපපතන්ුරල මුර ඳෂ ලන අන්දම -ඳ්කල 57;  විරුද්ධල 
151; පන ඳෆමිණි 15 යනුපලන් පබදුපණ්ය. 

தரரதௗன்நம் தறரறந்து:  சரர்தரக. 57;  றரக 151;                  

ரமரர் 15. 

The Parliament divided: Ayes 57; Noes 151; absent  15. 

 

 

ඳක්ෂල 
சரர்தரக 

Ayes 

 

ගරු පවේලපත අවඩ්කකනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 

 

ගරු ිනවහව අ කතනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 

 
ගරු තතළ අුරපකෝර මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
 

ගරු අපෝ්ක අපේසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு அமசரக் அமதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe)  

 
ගරු පජෝන් අමරුරංග මශතළ 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

 
ගරු ලවන්ත අලුවිශළපර් මශතළ 
(ரண்தைறகு சந் அதறயரம) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

 
ගරු සිල්කින ණනන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
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ගරු ගයන්ත කරුණළිනක මශතළ 
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 

ගරු අකි විරළජ් කළරියලවපත මශතළ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

 
ගරු ජයන්ත කෆ පග ඩ මශතළ  
(ரண்தைறகு ஜந் தகடதகரட) 

(The Hon. Jayantha Ketagoda)  

 
ගරු ්කහමන් කිරිඇේ  මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
ගරු අජි ක කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

 
ගරු දුපන්හ ගන්කන්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு துமணஷ்  கங்கந்) 

(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 

 
ගරු අපනෝමළ ගමපප මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) அமணரர கமக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

 
ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 
ගරු නන්ද්රළනි බණ්ඩළර ජයසිංශ මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற)சந்றரற  தண்டர  ஜசறங்க) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 

 
ගරු ඳළලිත පතලරප්පඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு தரத தப்ததத) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

 
ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිේලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

 
ගරු අනුර ිමවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
ගරු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 
ගරු ගළමිණී ජයවි්රම පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

ගරු නිපරෝන් පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

 

ගරු අජි ක පී. පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 

ගරු එපත. පජෝප් මයිකේ පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ம். மஜரசப் கக்கல் ததமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
 

ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

 

ගරු සුපර්හ පප්රේමනන්ද්රන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சுமஷ் தறமச்சந்றன்) 

(The Hon.  Suresh Premachandran) 
 

ගරු ඒ.ඩී. නපතිළක පප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு .டி. சம்தறக தறமரச) 

(The Hon. A.D. Champika Premadasa) 
 

ගරු වජි ක පප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

 
ගරු ණර්.එපත. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

 
ගරු ඳළලිත රංපග බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு தரத  ங்மக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 

 
ගරු විජයකළ මපශේවහලරන් මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) றஜகனர மகஸ்ன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 

 
ගරු අජි ක මළන්නප්පඳරුම මශතළ 

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

 
ගරු ණර්. පයෝගරළජන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆர். மரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

 
ගරු සීනිතපතබි පයෝපශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற மரமகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 

 
ගරු පජ්. ශ්රී රංගළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

 
ගරු අර්ජුන රණුරංග මශතළ 
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
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ගරු විජයදළව රළජඳ්ක මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 
 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 

ගරු ඉරළන් වි්රමර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

 

ගරු රනිේ වි්රමසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

 

ගරු රුලන් විජයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana) 

 

ගරු එවහ. විපනෝ  මශතළ   
(ரண்தைறகு  ஸ். றமணர) 

(The Hon.  S. Vino) 

 
ගරු ිමලිප් පලදණරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றதப் தஆச்சற) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 

 
ගරු ඩී.එපත. වහලළමිනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

 
ගරු ණර්. වපතඳන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆர். சம்தந்ன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 

 
ගරු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஈ. சதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 

 
ගරු එපත.ඒ. සුමන්ිනරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

 
ගරු පඳ න්. පවේලරළවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 

 
ගරු සුජීල පවේනසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 
ගරු මළවල පවෝ. පවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.  மசர.  மசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 

 
ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) மரவ மசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ගරු සුනිේ ශඳුන්පන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 

ගරු අේදුේ ශලීපත මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல் யதம்) 

(The Hon. Abdul Haleem) 
 

ගරු කබීර් ශළෂීපත මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 

 

ගරු විජිත පශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
 

 

 විරුද්ධල 
றரக 

Noes 
 

ගරු ිම.මු. ජයර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 

 

ගරු  ඒ.එේ.එපත. අතළවුේළ මශතළ  
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

 

ගරු මහින්ද යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

 
ගරු ්කහමන් යළඳළ අපේලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 
ගරු මහින්ද අමරීරර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

 
ගරු ඩවහ අශප්පඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 
ගරු මහින්දළනන්ද අලු කගමපප මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந்ரணந் அதத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 
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ගරු ිනවහව කරේලියද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு றஸ்ம கல்தத்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
 

ගරු ජීලන් කුමළරණුරංග මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஜலன் குரதுங்க) 

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga) 

 

ගරු පරජිපනෝේඩ් කුපර් මශතළ 
(ரண்தைறகு தஜறமணரல்ட் கும) 

(The Hon. Reginold Cooray) 

 

ගරු නන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 

ගරු ිළයපවේන ගමපප මශතළ 
(ரண்தைறகு தறமசண கமக) 

(The Hon. Piyasena Gamage) 
 

ගරු ිමපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 

ගරු ි ේ ගුණපවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு டித குமசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

 

ගරු එවහ.එපත. නන්ද්රපවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றமசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

 

ගරු ිළයංකර ජයර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
 

ගරු සුපපතධළ ජී. ජයපවේන මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற)  சுமர ஜல. ஜமசண) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
 

ගරු බෂීර් පවගු ඩළවුඩ් මශතළ 
(ரண்தைறகு தசலர் மசகு ரவூத்) 

(The Hon. Basheer Segu Dawood) 

 

ගරු දයළශ්රිත ිනපවේරළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  ரசறநற  றமமர) 

(The Hon. Dayasritha  Thissera) 

 

ගරු ජනක බණ්ඩළර පතන්නපකෝන් මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஜணக தண்டர தன்ணமகரன்) 
(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon) 

 

ගරු ණරුමුගන් පත ණ්ඩමන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆததொகன் தரண்டரன்) 
(The Hon.  Arumugan Thondaman) 
 

ගරු පී. දයළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. ரத்ண) 

(The Hon.  P. Dayaratna) 

ගරු නිමේ සිරිඳළ ද සිේලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

 

ගරු  ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද පව යිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
 

ගරු දුමින්ද ිමවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
 

ගරු නවින් ිමවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

 

ගරු එවහ.බී. ිමවළනළයක මශතළ 
( ரண்தைறகு ஸ்.தற. றசரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

 

ගරු වළලින්ද ිමවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரதந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

 

ගරු ඩපවහ පද්ලළනන්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு  டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

 

ගරු එවහ.බී. නළවින්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.தற. ரறன்ண) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 

 

ගරු ලළසුපද්ල නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 

ගරු ඒ.පී. ජග ක පුහඳකුමළර මශතළ  
(ரண்தைறகு  .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
 

ගරු ි ළන් පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

 

ගරු ෆීලි්කවහ පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  தேதக்ஸ் ததமர) 

(The Hon. Felix Perera) 
 

ගරු පජ න්වහ න් ප්රනළන්දු මශතළ   
(ரண்தைறகு மஜரன்ஸ்டன் தர்ணரந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 

ගරු මිේපරෝයි  ප්රනළන්දු මශතළ 
(ரண்தைறகு றல்மரய் தர்ணரந்து) 

(The Hon.  Milroy Fernando) 

 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිේ පප්රේමජයන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறமஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
 

ගරු රිවළඩ් බිමයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரத் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
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ගරු (ණනළර්ය) ජග ක බළසරිය මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ஜகத் தரனசூரற) 

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya) 

 

ගරු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

 

ගරු සී.බී. ර කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு  சல.தற. த்ரக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 

 

ගරු පකපශිතය රඹු්කලෆේ  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயத ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

 

ගරු බෆසිේ පරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ  
(ரண்தைறகு ததவல் மரய ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 

 

ගරු ගළමිණී ප කුපප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

 

ගරු ඳවිත්රළපද්වි  ලන්නිණරච්ික මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்சற) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

 

ගරු ර කනසිරි වි්රමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு  த்ணசறநற றக்கறரக்க) 

(The Hon.  Ratnasiri Wickramanayaka) 

 

ගරු (මශළනළර්ය) ිනවහව විතළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) றஸ்ம றர) 
(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 

 

ගරු ගුණර කන ීරරපකෝන් මශතළ 
(ரண்தைறகு குத்ண வீமகரன்)   
(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 

 

ගරු කුමළර පලේගම මශතළ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
 

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்க) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

 

ගරු රංජි ක සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஞ்ஜறத்  சறம்தனரப்தறட்டி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 

 

ගරු වමත්රීඳළ සිරිපවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்றரறதரன சறநறமசண) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
 

ගරු (ණනළර්ය) මර්වින් සිේලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) மர்றன் சறல்ர)  

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)   
 

ගරු අතළවුද පවපනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  அரவு தசதணறத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ගරු ඩේලිේ.ඩී.පජ්. පවපනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
 

ගරු ්කහමන් පවපනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
 

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

 

ගරු රවුසහ ශකීපත මශතළ 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
 

ගරු ජයර කන පශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஜத்ண மயத்) 

(The Hon. Jayarathna  Herath) 

 

ගරු ඒ.එච්.එපත. සවුසි මශතළ 
(ரண்தைறகு  .ச்.ம். ததௌவ) 

(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
 

ගරු මුරුපපසු නන්ද්රකුමළර්  මශතළ  
(ரண்தைறகு தொதமகசு சந்றகுரர் ) 

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)   

 

ගරු පරෝහිත අපේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு மரயற அமதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

 

ගරු නිර්ම  පක තළල  මශතළ  
(ரண்தைறகு றர்ன தகரத்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

 

ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

 

ගරු වි්ක ර් ඇන් නි මශතළ 

(ரண்தைறகு றக்டர் அன்டணற) 

(The Hon.Victor Antony) 
 

ගරු නන්ිමමිත්ර ඒකනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ந்றறத் க்கரக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
 

ගරු ඩේලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. க்கரக்க)  

(The Hon. W.B.  Ekanayake) 

 

ගරු ඒ.ණර්.එපත. අේදුේ කළදර් මශතළ 
(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்) 

(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 

 

ගරු සිරිඳළ ගම ක මශතළ 
(ரண்தைறகு சறநறதரன கனத்) 

(The Hon. Siripala Gamalath) 
 

ගරු වර ක කුමළර ගුණර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
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ගරු ගීතළංජන ගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு கலரஞ்ஜண குர்ண) 

(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 

 
ගරු වරණ ගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு ச குர்ண) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

 
ගරු එපත.ප්ක.ඒ.ඩී.එවහ. ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.மக..டி.ஸ். குர்ண) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

 
ගරු අර්ේ ගුණපවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ர்ல் குமசக்க) 

(The Hon. Earl Gunasekara) 

 
ගරු පශේමළේ ගුණපවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு மயரல் குமசக) 

(The Hon. Hemal Gunasekera) 
 

ගරු පම ශළන් ළේ පරේරු මශතළ 
(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் கறமத) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

 
ගරු එච්.එේ. පප්රේමළේ ජයපවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ச்.ல். தறமனரல் ஜமசக) 

(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara) 
 
ගරු විජය දශනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜ யரக்க) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

 
ගරු පරෝශණ ිමවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு மரய றசரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

 
ගරු ලි ක ිමවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு னதத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

 
ගරු ලයි.ජී. ඳද්මසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு க.ஜற. தத்சறநற) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

 
ගරු  සුවන්ත පුංිකනිපපත මශතළ 
(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame)  

 

ගරු නිපයෝමළේ පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றமரரல் ததமர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

 
ගරු ්කහමන් ලවන්ත පඳපර්රළ මශතළ  

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் சந் ததமர) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

 
ගරු ඉන්ිමක බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩළරනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு  சல.தே.டி. தண்டரரக்க) 

(The Hon. C.P.D. Bandaranaike) 

 
ගරු එච්.ණර්. මිත්රඳළ මශතළ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

 
ගරු එවහ. සී.  මුුරකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

 
ගරු නිළන්ත මුුරපශට්ටිගමපප මශතළ 
(ரண்தைறகு றரந் தொத்துதயட்டிகமக) 

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 

 
ගරු විනළයගමූර්ින මුරලිදරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு றரகதோர்த்ற தொபறன்) 

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran) 

 
ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

 
ගරු නිරඳමළ රළජඳක්ෂ මශ කමිය  
(ரண்தைறகு(றதற) றதௐதர ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa) 

 
ගරු ු ලිප් විපජ්පවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு துதப் றமஜமசக) 

(The Hon. Duleep Wijesekera ) 

 
ගරු (ණනළර්ය) වර ක ීරරපවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற)சத் வீமசக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 

 
ගරු මුුර සිලලිංගපත මශතළ  
(ரண்தைறகு தொத்து சறதங்கம்) 

(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 

 
ගරු සී.ඒ. සරියණරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு சல.. சூரறஆச்சற) 

(The Hon.  C.A. Suriyaarachchi) 

 
ගරු එපත.එේ.ඒ.එපත. හිවහබුේළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

 
ගරු ිමළුපත අමුණුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு றதௗம் அதொணுக) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

 
ගරු සිේපේවහත්රි අළන්ටින් මශතළ 
(ரண்தைறகு சறல்மஸ்றரற அனன்நறன்) 

(The Hon. Silvastrie Alantin) 
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ගරු පම ශමඩ් අවහපත මශතළ 
(ரண்தைறகு தரயட் அஸ்னம்) 

(The Hon. Mohamed Aslam) 

 
ගරු අේශළජ් ඒ.එච්.එපත. අවහලර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

 
ගරු ීර.ප්ක. ඉන්ිමක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற.மக. இந்றக) 

(The Hon.V.K. Indika)   

 
ගරු සයිවළේ කළසිපත මශතළ 
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

 

ගරු (වලදය) පරෝශණ පුහඳ කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற)மரய தைஷ்தகுர) 

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)  

 
ගරු වනී පරෝශන පක ි ුරල්කකු මශතළ 
(ரண்தைறகு சணல மரயண தகரடிதுக்கு) 

(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku) 

 
ගරු ප්රභළ ගපන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தறதர கமசன்) 

(The Hon. Praba Ganesan) 

 
ගරු වජින් ද ලළවහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

 
ගරු අන ජළපග ඩපප මශතළ 
(ரண்தைறகு அச்சன ஜரதகரடமக) 

(The Hon. Achala Jagodage) 

 
ගරු එපත.එවහ. තේෆි්ක මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ஸ். தபதேக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 

 
ගරු පම ශළන් ප්රියදර්න ද සිේලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

 
ගරු ටී. රංජි ක ද පව යිවළ මශතළ 
( ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

 
ගරු ඳනි ිමගපතබරපත මශතළ 
(ரண்தைறகு தணற றகரம்தம்) 

(The Hon. Palany Thigambaram) 

 
ගරු මන නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு த ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

 
ගරු (වලදය) රපපතහ ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) மஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු පී. ිළයපවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு ததர. தறமசண)  

       (The Hon. P. Piyasena) 

 

ගරු (වලදය) සුදර්ිනනී ප්රනළන්දුපුේපේ මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) (றதற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துதைள்மப) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

 

ගරු ජළනක බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர) 

(The Hon. Janaka Bandara) 
 

ගරු ළන්ත බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு சரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

 
ගරු තළරළනළ ක බවහනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரரரத் தஸ்ரக்க ) 

(The Hon. Tharanath Basnayaka) 

 
ගරු ඒ.එපත. නළමික බුද්ධදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு .ம். சரறக தைத்ரம ) 

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa) 
 

ගරු විජිත පේරුපග ඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மதததகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

 
ගරු (පජය) එේළල  පපතධළනන්ද  හිමි  
(ரண்தைறகு (.)ல்னரன மரணந் மர்) 

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero) 

 
ගරු කමළ රණුරංග පමපනවිය  
(ரண்தைறகு (தசல்ற) கனர துங்க) 

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga) 

 
ගරු රුලන් රණුරංග මශතළ 
(ரண்தைறகு தன் துங்க) 

(The Hon. Ruwan Ranatunga) 

 
ගරු පර ළන් රණසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு தரசரன் சறங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

 
ගරු ප ශළන් ර කල කප ක මශතළ 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ம) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

 

ගරු  පඳරුමළේ රළජදුරයි මශතළ 
(ரண்தைறகு தததரள் ரஜதுக) 

(The Hon. Perumal Rajathurai) 

 
ගරු නළමේ රළජඳ්ක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

 
ගරු ීර.එවහ. රළධක්රිහනන් මශතළ 
(ரண்தைறகு வீ.ஸ்.  இரரகறதஷ்ன்) 

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
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ගරු උිම ක ප කුබණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு உறத் தனரக்குதண்டர)  

(The Hon. Udith Lokubandara) 

 
ගරු ජළනක ල්කකුඹුර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

 
ගරු විදුර වි්රමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு றதுந றக்கறரக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

 
ගරු පනරන්ජන් වි්රමසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு தன்ஜன் றக்கறசறங்க)  

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe) 

 
ගරු ශ්රියළනි විපජ්වි්රම මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற றமஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

 
ගරු නිමේ විපජ්සිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல் றமஜசறங்க) 

(The Hon. Nimal Wijesinghe) 

 
ගරු මශළනළර්ය රළජීල විපජ්සිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதரசறரறர்  ரஜல றமஜசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha) 

 
ගරු ප කනුක විදළනගමපප මශතළ  
(ரண்தைறகு மதக றரணகமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

 
      ගරු එරි්ක ප්රවන්න ීරරලර්ධන මශතළ 

(ரண்தைறகு ரறக் தறசன்ண வீர்ண) 

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 

 
ගරු උපප්්කළ වහලර්ණමළලි මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) உமதக்ஷர சுர்ரத) 

(The. Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali) 

 
ගරු ණර්. දුමින්ද සිේලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆர்.  துறந் சறல்ர) 

(The Hon. R. Dumindha Silva) 

 
ගරු ිනංග සුමිනඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

 
ගරු පජ්.ණර්.පී. සරියප්පඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு மஜ.ஆர்.தே. சூரறப்ததத) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  

 
ගරු ලවන්ත පවේනළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சந் மசணரரக்க) 

(The Hon. Vasantha Senanayake) 

 
ගරු පශළන්  පවේමසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு தசயரன் மசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු එච්.එපත.එපත. ශරීවහ මශතළ 
(ரண்தைறகு ச்.ம்.ம். யரலஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
 

ගරු කනක පශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
 

ගරු හුපනයිවහ සළර්ක මශතළ 
(ரண்தைறகு யளகணஸ் தரதக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 
 

ගරු මළනී පස න්පවේකළ මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) ரனணல ததரன்மசக்கர) 

(The Hon. (Mrs.)  Malani Fonseka) 

 
 

පන ඳෆමිණි 
ரமரர் 

Absent 
 

ගරු (මශළනළර්ය) ජී. එේ. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஜல.ல். தேரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

 

ගරු ඳළඨලී නපතිළක රණලක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

 

ගරු විමේ ීරරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 

ගරු වන ක ජයසරිය මශතළ 

(ரண்தைறகு சணத் ஜசூரற) 

(The Hon. Sanath Jayasuriya) 

 
ගරු ීරරකුමළර ිමවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
 

ගරු පී. අරියපන්ත්රන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தர. அரறமத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
 

ගරු ටිරළන් අවහ මශතළ 
(ரண்தைறகு டிரன் அனஸ்) 

(The Hon. Tiran Allas)   
 

ගරු එපත.ටී. ශවන් අලි මශතළ  
(ரண்தைறகு ம்.ரல. யமன் அத)  

(The Hon. M.T. Hasen Ali) 
 

ගරු කරු ජයසරිය මශතළ  
(ரண்தைறகு கத ஜசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 
 

ගරු අරුන්ිමක ප්රනළන්දු මශතළ 
(ரண்தைறகு அதந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 
 

ගරු (පජය) අුරරලිප  රතන හිමි 
(ரண்தைறகு (.) அத்துதம ண மர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
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ඳහර්ලිශ)න්ත 

ගරු ඒ. විනළයගමූර්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு அ. றரகதோர்த்ற) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

 

ගරු මංග වමරීරර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

 

ගරු එපත.බි. සළරු්ක මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.தற. தரதக்) 

(The  Hon. M. B. Farook) 

 

නිපයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඒ අනු යජඹ ශශයහි විලසහ බංත් ශඹෝජනහ ඳයහජඹට 

ඳත් ව ඵ දළනු) ශදනු ළභළත්ශතමි. 

කේතෆබීම 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 

 
එකේහි පේළල අ.භළ. 5.00 ඳසු කර ිනබුපණන් නිපයෝජය 

කථළනළයකුරමළ විසින් ප්රහනය පන විමවළ ඳළර්ලිපපතන්ුරල කේ 
තබන දී. 

ඳළර්ලිපපතන්ුරල ඊ  අනුකල   අ.භළ. 5.30   2014 මෆයි 22 
බ්රශවහඳිනන්දළ අ.භළ. 1.00 ලන පත්ක කේ ගිප ය. 

 

அப்ததரதது மம் தற.த. 5.00 றக்குப் தறந்றறட்டகரல் 

தறறச் சதரரகர் அர்கள் றணர றடுக்கரமனம தரரதௗ 

ன்நத்க எத்றகத்ரர். 

இன்தடி, தற.த. 5.30க்கு, தரரதௗன்நம் 2014 ம 22, 

றரக்கறக தற.த.1.00.ற க எத்றகக்கப்தட்டது. 
 

And it being past  5.00 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER   adjourned 

Parliament without Question put.  

Adjourned accordingly at 5.30  p.m. until 1.00 p.m. on Thursday, 

22nd May, 2014. 
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වෆ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි ශ යුත තළන් දක්නු රිසි භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශන නිළයදි ශ යුත 
ආහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශොට, පිටඳත රළී  ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ ශෆන්වළඩ් ංසහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்தை 
 

உதப்தறணர் இதறப் தறப்தறற் தசய்றதம்தைம் தறக றதத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றதத்ப்தடர தறற கறகடத் இத ரங்கதௗள் யன்சரட் தறப்தரசறரறதக்கு அதப்தைல் மண்டும். 
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දළයක මුදේ : ඳළර්ලිපපතන්ුර විලළද ලළර්තළල ලළර්ෂික දළයක මි රු. 2178කි. ිළ ඳත්ක පගන්ලළ ගෆනීම 

අලය නපත ගළවහුරල රු. 18.15කි. තෆඳෆේ ගළවහුරල රු. 2.50කි. පක ෂඹ 6  කිරුෂඳන  ඳළමංකඩ ඳළර  අංක 

102  ිළයසිරි පග ඩනෆගිේපේ රජප   ප්රකළන  කළර්යළංප   අධිකළරී  පලත  වම  ලර්යකම  පන ලෆපතබර්           

30 දළ   ප්රථම දළයක  මුදේ පගලළ ඉිමරි ලර්ප  දළයක කලය බළ පගන විලළද ලළර්තළ බළගත ශෆකිය.  

නියමිත ිමපනන් ඳසුල  එලනු බන දළයක ඉේලුපත ඳ ක භළර ගනු පන ෆපේ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் தடரந் சந்ர தௐதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற தௐதர 18.15. தரற் 

தசனவு தௐதர 2.50. தடரந் சந்ர தொற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறதௌட்டதனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறதபப்தகண, தகரதம்தை 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறககபப்  

ததற்தக்தகரள்பனரம். எவ்மரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் மறக்கு தொன் சந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட மண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்தக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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