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ප්රහනල  ලළිකක ිළිතුරු 

 

පඳෞද්ගලිකල  දෆනුම් දීපමන් ඇසූ ප්රහනය: 
 අර්තහඳල් ශගොවීන් මුහුණ දී ඇති ගළටලු 

අඳරළධයක වින්දිතයන් වශ වළක්ෂිකුලන් ශ  වශළය 

දීපම් වශ ආරක්ළ කිරීපම් ඳනත් පකටුම්ඳත:  

 ඳශමුන ය කිඹන රදී 

ආනයන ශළ අඳනයන (ඳළන) ඳනත: 

 ශයගුරහසි 

අන්තර්ගත ප්රධළන කුු 

பஷதஶன உள்ரடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE:  

   Difficulties faced by Potato Farmers  

 

ASSISTANCE TO AND PROTECTION OF VICTIMS 

OF CRIME AND WITNESSES BILL: 

   Read the First time 

 

IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT:  

   Regulations 

PRINCIPAL  CONTENTS 

லஷனஶக்களுக்கு லஶய்பய லஷகடகள் 

 

தனஷ அமஷலஷத்தல்பய லஷனஶ: 

 உபைகரக்கஷறங்குச் தசய்ககஶரர்கள் தஷர்ந ஶக்கும் 

கஷ்டங்கள் 

 

குற்மச் தசல்களுக்குப் பலிஶக்கப்பட்நடஶபைக்கும் 

சஶட்சஷகளுக்குஶன உதலஷ ற்பொம் பஶதுகஶப்புச் 

சட்டபயம்: 

 பதன்பகம   தஷப்பஷடப்பட்டது 

 

இமக்குதஷ ற்பொம் ற்பொதஷச் (கட்டுப்பஶடு) சட்டம்:  

 ஒளங்குலஷதஷகள் 
 

ක්රපමපඳළය වවලර්ධන ලයළඳි ප ඳනත: 

 නිඹභඹ 

කල්තෆබීපම් විලළදය: 

 බිම් විඹ ඳනශතන් විවහය වහ ශේහරගම් ඉත් 

කිරීභ 

ප්රහනල   ලිඛිත ිළිතුරු 

தசல்நுணுக்க அபஷலஷபைத்தஷக் கபைத்தஷட்டங்கள் சட்டம்: 

 கட்டகர    

 

ஒத்தஷகலப்புப் பஷநகை: 

 பஷம்சலஷ சட்டத்தஷலிபைந்து லறஷபஶட்டுத் தயங்ககர 

 ஸக்குதல் 

 

லஷனஶக்களுக்கு ளத்துபய லஷகடகள் 

STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS ACT:  

   Order 

 

ADJOURNMENT MOTION: 

   Removal of Temporalities from Bim Saviya Act  

 

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 
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අ. භළ. 1.00  ඳළර්ලිපම්න්ුරල රැවහ විය.   

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ ගගු  නන්දිම ීරරක්පක ි  මශතළ   

මූළවනළරූඪ විය. 
பஶஶளுன்மம் பஷ.ப. 1.00 ைஷக்குக் கூடிது.  

பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்  [ஶண்புஷகு சந்தஷ வீக்தகஶடி] 
தகயக லகஷத்தஶர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m. 
 MR. DEPUTY  SPEAKER [THE  HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 
 

 

ලිිළ පල්ඛනළදිය ිළිතගෆන්ීරම 
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட பத்தஷங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ (ජ්වම්ඳළදන ශළ 

ජ්ළඳලශන අමළතයුරමළ වශ ආණ්ු  ඳළර්හලප  ප්රධළන 

වවවිධළයකුරමළ) 
(ஶண்புஷகு தஷநனஷ் குைலர்தன -  ஸர்லறங்கல், 

லடிகஶயகப்பு அகச்சபைம் அசஶங்கத் தப்பஷன் 

பதற்நகஶயஶசஶநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ 

ලහන වහ ආගමිථ ථටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ  2011 

ර්ඹ වහ ආයක්ථ ශේහ අණ ව භහණ්ඩලිථ විදයහරශ  

හර්ෂිථ හර්තහ  ඉදිරිඳත් ථයමි.  

ශභභ හර්තහ යහජ්ය ආයක්ථ වහ නහගරිථ වර්ධන ථටයුතු 

පිළිඵ උඳශේලථ ථහයථ බහට ශඹොමු ථශ යුතුඹළයි භභ 

ශඹෝජ්නහ ථයමි. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ 
ලහන වහ ආගමිථ ථටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ 2012 
ර්ඹ වහ ථෘෂිථහර්මිථ වහ ශගොවිජ්න යක්ණ භණ්ඩරශ  
හර්ෂිථ හර්තහ ඉදිරිඳත් ථයමි.  

ශභභ හර්තහ මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන ථටයුතු පිළිඵ 
උඳශේලථ ථහයථ බහට ශඹොමු ථශ යුතුඹළයි භභ ශඹෝජ්නහ 
ථයමි. 

 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

(i) 2013 ර්ඹ වහ වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික් ශල්ථම් ථහර්ඹහරශ  
හර්ෂිථ ථහර්ඹහධන හර්තහ වහ ගිණුම්; 

(ii) 2013 ර්ඹ වහ කිලිශනොච්චිඹ දිසත්රික් ශල්ථම් ථහර්ඹහරශ  
ථහර්ඹහධන වහ හර්ෂිථ ගිණුම් හර්තහ; 

(iii) 2013 ර්ඹ වහ භහතශල් දිසත්රික් ශල්ථම් ථහර්ඹහරශ  හර්ෂිථ 
ථහර්ඹහධන වහ ගිණුම් හර්තහ; ව 

(iv) 2013 ර්ඹ වහ මුරතිවු දිසත්රික් ශල්ථම් ථහර්ඹහරශ  
ථහර්ඹහධන හර්තහ වහ හර්ෂිථ ගිණුම්.- [යහජ්ය ඳරිඳහරන වහ 
සශේල ථටයුතු අභහතයතුභහ ශනුට ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන 
භවතහ] 

 

වභළපම්වය මත  පබිය යුුරයයි නිපයපග කරන දී. 
சபஶபீடத்தஷல் இபைக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ශභහ වර්ධන වහ ථහන්තහ 

ථටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ  2012 ර්ඹ වහ ජ්හතිථ 

ශභහ ආයක්ථ අධිථහරිශ  හර්ෂිථ හර්තහ  ඉදිරිඳත් ථයමි. 

ශභභ හර්තහ ශභහ වර්ධන වහ ථහන්තහ ථටයුතු පිළිඵ 

උඳශේලථ ථහයථ බහට ශඹොමු ථශ යුතුඹළයි භභ ශඹෝජ්නහ 

ථයමි. 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් පප්රේමජ්යන්ත මශතළ (ඳසරවර ශළ 

පුනර්ජ්නනීය බක් ප අමළතයුරමළ) 
(ஶண்புஷகு .டி. சுசஷல் பஷநஜந்த - சுற்மஶடல், 

புதுப்பஷக்கத்தக்க சக்தஷ அகச்சர்) 

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

Environment and Renewable Energy) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  2012 ර්ඹ වහ භධයභ 

ඳරිය අධිථහරිශ  හර්ෂිථ හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් ථයමි.  

ශභභ හර්තහ ඳරිය වහ පුනර්ජ්නනීඹ ඵරලක්ති ථටයුතු 

පිළිඵ උඳශේලථ ථහයථ බහට ශඹොමු ථශ යුතුඹළයි භභ 

ශඹෝජ්නහ ථයමි. 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  තහක්ණ වහ ඳර්ශ ණ 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ 2012 ර්ඹ වහ ජ්හතිථ විදයහ 

ඳදනශම් හර්ෂිථ හර්තහ  ඉදිරිඳත් ථයමි.  

ශභභ හර්තහ තහක්ණ වහ ඳර්ශ ණ ථටයුතු පිළිඵ 

උඳශේලථ ථහයථ බහට ශඹොමු ථශ යුතුඹළයි භභ ශඹෝජ්නහ 

ථයමි.  
 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  යහජ්ය ම්ඳත් වහ යහඹ 

වර්ධන අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ 2012/13 ර්ඹ වහ 

සීභහහිත රවථහ ශඳොසශප්ට් භහගශම් හර්ෂිථ හර්තහ ඉදිරිඳත් 

ථයමි.  

ශභභ හර්තහ යහජ්ය ම්ඳත් වහ යහඹ වර්ධන ථටයුතු 

පිළිඵ උඳශේලථ ථහයථ බහට ශඹොමු ථශ යුතුඹළයි භභ 

ශඹෝජ්නහ ථයමි.  
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

2013 ර්ඹ වහ විදුලි වශේල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ අභහතයහවලශ  

ථහර්ඹහධන හර්තහ. - [විදුලි වශේල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ 

අභහතයතුභහ ශනුට ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 
 

වභළපම්වය මත  පබිය යුුරයයි නිපයපග කරන දී. 
சபஶபீடத்தஷல் இபைக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
47(5) ලන වහාළලර නිපයපගය ය පත් 

ිළිතගන්ලන ද ලළර්තළල 
 ஷகயக்கட்டகர இய. 47 (5)இன்படி 

சர்ப்பஷக்கப்பட்ட அமஷக்கககள் 
REPORTS PRESENTED UNDER STANDING ORDER 

NO. 47(5) 
 
දශම් ඳළවල් ගුු අරමුද (වවවහාළගත කිරීපම්) 

ඳනත් පකටුම්ඳත 
அமத மஷ பஶடசஶகய ஆசஷஶஷர்கள்  ஷதஷம் 

(கூட்டிகைத்தல்) சட்டபயம் 
DHAMMA SCHOOL TEACHERS FUND (INCORPORATION) BILL 

 

"දවම් ඳහල් ගුරු අයමුදර වසථහගත කිරීභ නළභති ඳනත් ශථටුම්ඳත 

පිළිඵ හර්තහ" - [අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආගමිථ 

ථටයුතු අභහතයතුභහ ශනුට ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 
 

ඳනත් පකටුම්ඳත 2014 වෆප්තෆම්බර් මව 23 ලන අඟශුලළදළ පද 
ලන ලර කියවිය යුුරයයි නිපයපග කරන දී.   

சட்டபயம் 2014 தசப்தம்பர் 23  தசவ்லஶய்க்கஷறக இண்டஶம் 

பகம தஷப்பஷடப்படக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Bill ordered to be read a Second time upon Tuesday, 23rd 
September, 2014. 

 
පඳත්වම් 
நக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු ඒ.එච්.එම්. සවුසි මශතළ (නළගසරක ක යුුර 

අමළතයුරමළ) 
(ஶண்புஷகு . ச். ம். தபரவ -  க அலுலல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. A.H.M. Fowzie - Minister of Urban Affairs) 

Hon. Deputy Speaker, I present a petition received 

from Mr. W.M. Botheju of No. 2/A, Perera Mawatha, 

Kotuwegoda, Rajagiriya. 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු (වදය) යහිතත ශේනහයත්න භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගු  ෆීලික්වහ පඳපර්රළ මශතළ (වමළජ් පවේලළ අමළතයුරමළ) 
(ஶண்புஷகு பீலிக்ஸ் தபநஶ - சபக நசகலகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භභ ජ්හ ඇර  කුරුඳුත්ත  

ථණුන  ශදන ඳටුභඟ  අවථ 4 දයන සථහනශඹහි  ඳදිවචි 

ආර්.එම්.එම්. යත්නහඹථ භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භක් 

පිළිගන්මි.  

 

ගු කුමළර පලල්ගම මශතළ (ප්රලළශන අමළතයුරමළ) 
(ஶண்புஷகு குஶ தலல்க - நபஶக்குலத்து அகச்சர்) 

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 
ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භභ ශවොයණ  ූනනගභ  

වුලුගර  79 ශථොටශේ අවථ 30 දයන සථහනශඹහි ඳදිවචි න්ධයහ 

ප්රිඹදර්ලනී දිහනහඹථ භවත්මිඹශගන් රළබුණු ශඳත්භක් 

පිළිගන්මි. 

 

ගු සුවන්ත පුවිකනිපම් මශතළ (ආර්ථික වවලර්ධන 

නිපයපජ්ය අමළතයුරමළ) 
(ஶண்புஷகு சுசந்த புஞ்சஷ ஷயந - தபஶபைரஶதஶ அபஷலஷபைத்தஷ 

பஷதஷ அகச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 

Economic Development) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් 

තුන පිළිගන්මි. 

(1).  පිළිඹන්දර  සිේධමුල්ර  7න භහත  අවථ 153 දයන 
සථහනශඹහි ඳදිවචි එච්.ඒ.ආර්. න්ත භවතහශගන් රළබුණු 
ශඳත්භ; 

(2).  ථන්තශල්  රයිට් ඳහය  අවථ 174/7බී දයන සථහනශඹහි 
ඳදිවචි එම්.ජී. නත් ශයෝහිත ශරේභකුභහය භවතහශගන් 
රළබුණු ශඳත්භ; ව  

(3).  ශථොටුශගොඩ  ඹහශගොඩමුල්ර  අවථ 50/ඒ දයන සථහනශඹහි 
ඳදිවචි ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එච්. ශභන්ඩිස භවතහශගන් රළබුණු 
ශඳත්භ. 

 
නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු විනහඹගූනර්ති මුයලිදයන් භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

 
ගු අජිත් කුමළර මශතළ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் குஶ) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් 

ශදථ පිළිගන්මි.  

(1).  අනුයහධපුය ශික්ණ ශයෝවර ඹන ලිපිනශඹහි ශේඹ ථයන 
ඩී.පී.එස.පී. පිඹශේන භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ; ව  

(2).  අනුයහධපුය ශික්ණ ශයෝවර ඹන ලිපිනශඹහි ශේඹ ථයන 
ආර්.එම්.එච්.ශක්. යත්නහඹථ භවහතශගන් රළබුණු ශඳත්භ. 

 

ගු බුද්ධික ඳ පරණ මශතළ 
(ஶண்புஷகு புத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් 

තුන පිළිගන්මි.  
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(1).  භහතය  ශඵෝතුයහගභ  අවථ 47 දයන සථහනශඹහි ඳදිවචි සිරිල්  
ජී. වීයශථෝන් භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ ; 

(2).  ඳහදුක්ථ  අරුක්ත්ත  අවථ 27/18 දයන සථහනශඹහි ඳදිවචි 
එල්.එන්.එන්. ශඳශර්යහ භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ; ව  

(3).  තනභල්විර   ග ශේඹහඹ ඳහය ඹන ලිපිනශඹහි ඳදිවචි 
ථට්ටඩිශේ භල්ලිථහ කුරතුවග භවත්මිඹශගන් රළබුණු 
ශඳත්භ. 

 
ඉදිසරඳත් කරන ද පඳත්වම්  මශජ්න පඳත්වම් ිළිතබ කළරක 

වභළල  ඳෆලසරය යුුර යයි නිපයපග කරන  දී. 
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட நக்ககரப் தபஶதுநக் குளவுக்குச் சஶட்டக் 

கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතුරු 
லஷனஶக்களுக்கு லஶய்பய லஷகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 
ශ්රී වකළ ගමනළගමන මණ්ඩය : ළභ අළභ 

இயங்ககப் நபஶக்குலத்துச் சகப : இயஶப  ட்டம் 

SRI  LANKA TRANSPORT BOARD : PROFIT/ LOSS 

3244 /’12 

1. ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶ ஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රහවන අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ - (2): 

(අ) ශ්රී රවථහ ගභනහගභන භණ්ඩරඹට අදහශ   

 (i) 2012 ර්ශ  සිට අද දක්හ රළබ රහබඹ ශවෝ 
අරහබඹ ශථොඳභණද;  

 (ii) 2015 - 2016 ර් වහ අ ශප්ක්ෂිත රහබඹ ශවෝ 
අරහබඹ ශථොඳභණද;  

 (iii) අද න විට තිශඵන රහේධන රභහණඹ ව වචිත 
රභහණඹ ශථොඳභණද; 

 (iv) එභ ආඹතනශ  ශේඹ ථයන පුේගරයින් වඛ්යහ 
ශථොඳභණද;  

 (v) එහි ශේථ අතිරික්තඹක් ශවෝ ශේථ හිඟඹක් 
තිශබ්ද; 

 (vi) එභ ආඹතනඹ ශේථශඹකු ශනුශන් දයන 
විඹදභ ව ශේථශඹකුශගන් රඵන රහබඹ 
ශථොඳභණද;  

 (vii) ශථටි ථහලීන ණඹ  ඵළවකු අයියහ  භධය ථහලීන ව 
දිගු ථහලීන ණඹ ඹනහදිශඹහි ශම් න විට ඳතින 
මුළු එථතු ශථොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් ථයන්ශනහිද?         

(ආ) ශනො එශේ නම්   ඒ භන්ද? 
  

நபஶக்குலத்து அகச்சகக் நகட்ட லஷனஶ: 

(அ) இயங்ககப் நபஶக்குலத்துச் சகப ததஶடர்பஶக, 

 (i) 2012ஆம் ஆண்டு பதல் இற்கமலகஶன 

இயஶபத்கத அல்யது  ட்டத்கதபெம்; 

 (ii) 2015 - 2016ஆம் ஆண்டுக் கஶயப்பகுதஷஷல் 

தஷர்பஶர்க்கப்படும் இயஶபத்கத அல்யது 

 ட்டத்கதபெம்; 

 (iii) இன்பொள்ரலஶமஶன பயதனம் ற்பொம் 

ஒதுக்கங்ககரபெம்; 

 (iv)  ஷபொலனத்தஷல் பைஷஶற்பொம்  பர்கரஷன் 

ண்ைஷக்கககபெம்; 

 (v) அது ஷகக ஊறஷர்ககரக் தகஶண்டுள்ரதஶ 

அல்யது குகம ஊறஷர்ககரக் தகஶண்டுள்ரதஶ 

ன்பகதபெம்; 

 (vi) ஊறஷர் ஒபைலபைக்கஶன தசயவு ற்பொம் ஊறஷர் 

ஒபைலபைக்கஶன இயஶபத்கதபெம்; 

 (vii) இன்பொள்ரலஶபொ லங்கஷ நயதஷகப் பற்பொகளுடன் 

குபொகஷ கஶயப் படுகடன்,  டுத்த ற்பொம் 

 ஸண்டகஶயப் படுகடன்கள் ஆகஷலற்மஷன் 

தஶத்தத்கதபெம் 

 அலர் கூபொலஶஶ? 

(ஆ) இன்நமல், ன்? 

 

asked the Minister of Transport:  

(a) Will he state, pertaining to the Sri Lanka 

Transport Board - 

 (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 the 

bank overdrafts, medium and long term 

debts as at today? 

(b) If not, why? 

 
ගු කුමළර පලල්ගම මශතළ 
(ஶண்புஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon. Kumara Welgama) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  එභ රලසනඹට පිළිතුය 

ශභශේයි. 

(අ) (i)   2012 ර්ශ  සිට 2014 අශරේල් දක්හ ක්ඹ වීභට 
ශඳය අරහබඹ රුපිඹල් 4 000 539 924ක්ද  ක්ඹ 
වීභට ඳසු අරහබඹ රුපිඹල් 7 960 635 018ක්ද ශව්. 

 (ii) 2015 ර්ශ  අශප්ක්ෂිත අරහබඹ  - රුපිඹල් 
728 365 417 කි. 

  2016 ර්ශ  අශප්ක්ෂිත අරහබඹ  - රුපිඹල් 
799 761 834 කි. 

 (iii) රහේධන රභහණඹ රුපිඹල් 5 343 886 870 කි. 

                    වචිත රභහණඹ රුපිඹල් 4 833 043 972 කි. 

 (iv) 33 293 කි.  
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 (v) දළනට ශේථ හිඟඹක් නළත. විශ්රහභ ඹහභ ශවෝ 
ඉත්න රිඹදුරු  ශථොන්ශදොසතය  ථහර්මිථ 
ශේථ භවතුන් ශනුශන් අලුත් ඵහ ගළනීම් 
කිරීභ සිදු ශව්. දළනට ආනඹනඹ කිරීභට ඇති ඵස 
2200ක් වහ රිඹදුරු ශථොන්ශදොසතය හිඟඹක් 
ඇති න ඵළවින් ඒ වහ සුදුසුථම් ඇති අඹ ඵහ 
ගළනීභට අලය ඇත. 

 (vi) ශේථශඹකුට දයන විඹදභ (භථට) - රුපිඹල් 
85 730.69කි. 

                ශේථඹකුශගන් රඵන ආදහඹභ (භථට) - 
රුපිඹල් 80 880.85කි. 

                අරහබඹ (භථට) - රුපිඹල් 4 849.84කි. 

 (vii) රුපිඹල් 778 709 939.41කි. 

(ආ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶ ஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භශේ ඳශමුළනි අතුරු 

රලසනඹ ශභඹයි.  

 
ගු කුමළර පලල්ගම මශතළ 
(ஶண்புஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
අභහරුශව් දභන්ශන් නළති ශඳොඩ්ඩක් ශවමින් රලසන අවන්න.  

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶ ஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ අභහරුශව් දභන්ශන් නළවළ. ආණ්ඩු අභහරුශව් 

දළම්භහට ථභක් නළවළ ශන්.   

 

ගු කුමළර පලල්ගම මශතළ 
(ஶண்புஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
අපි ශදන්නහශේ ශම් ශදථ එථ ශඟ පිටුඳ ශප්ළිශ  ශන් අපි 

හිටිශ .  

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶ ஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළත්නම්. 

ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ළඩ ථයන අභහතයයශඹක් ඵ අපි 

දන්නහ. ළඩ ශනොථයන ආණ්ඩුක් න්නට පුළුන්.  ශභභ 

රලසනඹට පිළිතුය ලශඹන් ඔඵතුභහ ශඳන්හ දීරහ තිශඵනහ  

අරහබඹ රුපිඹල් 4 000 539.924ක් ශනහඹ කිඹරහ. ඇභතිතුභනි  

සුේශදෝ එවහ ශභවහ ශගන ඹන ශ්රී රන්ථන් ගුන් ශේහ 

ආඹතනශ  අරහබඹ රුපිඹල් ශථෝටි 3850යි. ඔඵතුභහශේ 

අභහතයහවලඹට රළශඵන්ශන් රුපිඹල් ශථෝටි 450යි. ශභච් ය 

අරහබඹක් රඵමින් සුේශදෝ එවහ ශභවහ ශගන ඹන ආඹතනඹක් 

ශනුශන් ළඩි මුදල් රභහණඹක් ශදේදී  ඔඵතුභහ ළනි දක් 

අභහතයයඹකු ශවොඵ න ශම් අභහතයහවලඹථට ශදන මුදල් 

රභහණඹ භදි ශනොශව්ද?  ටන් ථයරහ ළඩි මුදල් රභහණඹක් රඵහ 

ගන්න ඵළරි ඇයි? අගභළතිතුභහත් ඔතළන ඉන්නහ. ළඩි මුදල් 

රභහණඹක් ගන්න ඵළරි න්ශන් ඇයි?  

ගු කුමළර පලල්ගම මශතළ 
(ஶண்புஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භභ දක්යි කිඹරහ කිව්හට ඔඵතුභහට ශඵොශවොභ සතුතියි.  භභ 

හිතන විධිඹට අපි ශදන්නහ එථ ශඟ හිටපු නිහ තභයි  භභ ඒ 

ථහරශ  ඔඵතුභහශගන් ටියුන් ගත්ශත්. [ඵහධහ කිරීභක්] ශම්ථට 

ශවේතුක් තිශඵනහ. ඒ ථහරශ  තමුන්නහන්ශේ හිටිශ  අශප් 

ඳළත්ශත්. නමුත් ශජ්ෝන් අභයතුවග භන්ත්රීතුභන්රහශේ යජ්ඹ 

ථහරශ  ශභහි තිබුණු ශවො ළඩ ශඳොශල් ඔක්ශථොභ වික්ථහ 

ශන්. ශව්යවළය  ඒථර  ථවශගොල්ර  ථළප්ශඳටිශඳොශ ශම් ළඩ 

ශඳොශල් ඔක්ශථොභ ශඳෞේගලිථ අවලඹට ඳයපු නිහ අඳට දළන් 

එන්ිතන් ළනි ශේල් වදන්න අසථහක් නළවළ. ගරු භන්ත්රීතුභනි  

අපි පිටතට දීරහ තභයි ඒහ වදහ ගන්ශන්. අද අපි ඉතහභ 

අභහරුශන් තභයි ශම්  රහවන ශේඹ ථයශගන ඹන්ශන්. ඒථයි 

ඇත්ත.  

 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශදළනි අතුරු රලසනඹ.  

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶ ஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇභතිතුභනි  අරහබඹක් තිශඹනහ කිඹරහ ශඳන්න්ශන් 

නළති ශ්රී රන්ථන් ගුන් ශේහ ආඹතනඹට ඛ්නිජ් ශතල් නීතිගත 

වසථහශන් සිඹඹට 25ක් මිර අඩුශන් ශතල් විකුණනහ.  

ශරෝථ ශශශ ශඳොශශේ ශතල් මිර ශථශේ වුත්  ආණ්ඩු 

රහබඹක් තිඹහශගන ශභශවේ ශතල් විකුණනහ.  

ඔඵතුභහ ඹටශත් තිශඵන ශ්රී රවථහ ගභනහගභන භණ්ඩරඹට 

විකුණන්ශන් හභහනය මිරටයි. සුේදන් ශගන ඹන ශ්රී රන්ථන් 

ගුන් ශේහ ආඹතනඹට ඛ්නිජ් ශතල් නීතිගත වසථහ  ඊට ඩහ 

අඩුශන් ශදනහ. ශම් අරහබඹ පිඹහ ගන්නට හ ශේභ අශප්  අඹට 

රහවන ඳවසුථම් ඳඹන ශ්රී රවථහ ගභනහගභන භණ්ඩරඹට ටට 

ඩහ අඩු මිරථට ශතල් ඳඹහ ශදන්න ඵළරි ඇයි? ඔඵතුභහට  

එශවභ ශඹෝජ්නහ ථයන්න ඵළරිද?  

 
ගු කුමළර පලල්ගම මශතළ 
(ஶண்புஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ශම් ථහයණඹ ශඳන්හ දුන්නහට ශඵොශවොභ සතුතියි.   

ඔඵතුභහශේ අදවක් වළටිඹට  භහ  ශම් ථහයණඹ වළකි ඉක්භනින් 

ථළබිනට් භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් ථයන්නම්.  

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு லஷ கபைைஶ ஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භශේ තුන්න අතුරු 

රලසනඹ ශභඹයි. ගරු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ  කිව්හ  - [ඵහධහ කිරීම්] 

අභහරුශව් දභන්න ශනොශයි. ඔඵතුභහ ළඩ ථයන ඇභතියශඹක් 

නිහ අවන රලසනඹක්. [ඵහධහ කිරීම්] ගරු ඇභතිතුභනි  ථවුරුත් 

ඵස ගළන  අවනහ  ශන්. දළන් ඵස ශගනළල්රහ තිශඵනහ. ඳළඹ 24 

භ ළඩ ථයන්න පුළුන් ළඩ පිළිශශක් ඇති ථයන්ශන් නළත්ශත් 

ඇයි ගරු ඇභතිතුභහ?   

 

ගු කුමළර පලල්ගම මශතළ 
(ஶண்புஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඳළඹ 24ක් කිඹන්ශන්? 
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ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භහනයශඹන් උශේ  ඳව වභහය   වශ  සිට  ඳසරු 8 න තුරු  

රවථහ ගභනහගභන භණ්ඩරශ  ඵස ළඩ ථයනහ. භහ දන්නහ  

ථ ටුනහඹථ  නුය   ථළුතය  හශේ රශේලර ඳස රු 8න්  ඳසශේ 

ඵස ළඩ ථයන්ශන් නළවළ. ටට ඩහ  චුට්ටක් ළඩිශඹන් අඹ ථශත්- 

[ඵහධහ කිරීභක්] යහත්රී 8න් ඳසශේ ළඩ ථයන ශේථ පිරිට දිරි 

දීභනහක් දීරහ ඊට ඩහ ළඩි ශව්රහක් ඵස ධහනඹ ථයන්න 

පුළුන් ළඩ පිළිශශක් ඇති ථයන්ශන් නළත්ශත් ඇයි?  

 
ගු කුමළර පලල්ගම මශතළ 
(ஶண்புஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔඵතුභහ   කිඹන්ශන් ඳළඹ විසි වතශර්භ - [ඵහධහ කිරීභක්] ඒථත් 
භභ ළරකිල්රට ගන්නම්. ශඵොශවොභ සතුතියි  භට ඒථ ශඳන්හ 
දුන්නහට. 

 

 
ජ්නළධිඳ පලරයළපේ නි කළර්ය මණ්ඩය : විවහතර 
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2. ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
 (ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

 (The Hon. Anura Dissanayake) 
අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආගමිථ ථටයුතු 

අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ- (3) : 

(අ) (i) ශ්රී රවථහශව් ජ්නහධිඳතියඹහශේ නිර ථහර්ඹ 
භණ්ඩරඹ වහ අනුභත නිරධහරීන් වඛ්යහ 
ශථොඳභණද; 

 (ii) ත්භන් ජ්නහධිඳතියඹහශේ නිර ථහර්ඹ 

භණ්ඩරශ  සිටින ශේථ වඛ්යහ ශථොඳභණද; 

 (iii) එභ ථහර්ඹ භණ්ඩරඹට අඹත් එක් එක් තනතුය වහ 

ඊට අදහශ ගකීම් ශන් ශන් ලශඹන් ථශර්ද; 

 (iv) එභ තනතුරු දයන එක් එක් අඹශේ නභ  අධයහඳන 

සුදුසුථම් වහ ශනත් සුදුසුථම් ශන් ශන් 
ලශඹන් ථශර්ද; 

 (v) එභ ථහර්ඹ භණ්ඩරඹ ශනුශන් ශගනු රඵන 

ළටුඳ ව අශනකුත් සිඹලු ඳවසුථම් වහ දීභනහන් 
ථශර්ද; 

 (vi) ඒ අනු ජ්නහධිඳති ථහර්ඹ භණ්ඩරඹ ශනුශන් 

ඳසුගිඹ ර් 3 තුශ දළර පිරිළඹ ශථොඳභණද; 

 (vii) එභ පිරිළඹට හශප්ක් ඉවත ථහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

ෆහීභථට ඳත්විඹ වළකි අන්දශම් රභහණත්  
ථහර්ඹබහයඹක් ඉටු ථයන්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනොඑශේ නම්   ඒ භන්ද? 

பஷத அகச்சபைம், தபரத்த சஶசன, த அலுலல்கள் 

அகச்சபைஶனலகக் நகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) இயங்ககஷன் சனஶதஷபதஷலர்கரஷன் உத்தஷ 

நஶகபூர்ல பைஷஶட்தடஶகுதஷக்கு அங்கஸகஶஷக்கப் 

பட்டுள்ர ஊறஷர்கரஷன் ண்ைஷக்கக வ்லர 

தலன்பகதபெம்; 

 (ii) இன்கம சனஶதஷபதஷலர்கரஷன் உத்தஷநஶக 

பூர்ல பைஷஶட்தடஶகுதஷஷல் உள்ர ஊறஷர் 

கரஷன் ண்ைஷக்கக வ்லரதலன்பகதபெம்; 

 (iii) நற்படி பைஷஶட்தடஶகுதஷக்குஶஷ ஒவ்தலஶபை 

பதலஷ ற்பொம் அதற்குஶஷ தபஶபொப்புகள் தனஷத் 

தனஷந  ஶததன்பகதபெம்; 

 (iv) நற்படி பதலஷககர லகஷக்கும் ஒவ்தலஶபைல 

ஶஷனதும் தபர், கல்லஷத் தககககள், நலபொ 

தகககள் தனஷத்தனஷந ஶகல ன்பகதபெம்; 

 (v) நற்படி பைஷஶட்தடஶகுதஷஷனபைக்கஶக தசலுத் 

தப்படும் சம்பரம், கன அகனத்து லசதஷகள் 

ற்பொம் தகஶடுப்பனவுகள்  ஶகல ன்பகதபெம்; 

 (vi) இதற்கக சனஶதஷபதஷலர்கரஷன் பைஷஶட் 

தடஶகுதஷஷனபைக்கஶக கடந்த 3 லபைடங்கரஷநள் 

ற்கப்பட்ட தசயலஷனங்கள் வ்லரதலன்ப 

கதபெம்; 

 (vii) நற்படி தசயலஷனங்களுடன் ஒப்பஷடுககஷல் 

நற்படி பைஷஶட்ததஶகுதஷஷனர் தஷபைப்தஷகடக் 

கூடி லஷதத்தஷல் நபஶதஷரவு கடகப் தபஶபொப் 

புககர  ஷகமநலற்பொகஷன்மஶர்கரஶ ன்பகதபெம் 

 அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) இன்நமல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i)  the number of approved officers for the 

official staff of the President of Sri Lanka; 

 (ii)  the cadre of the official staff of the present 

President; 

 (iii) separately, each of the positions and the 

relevant responsibilities of the aforesaid 

staff; 

 (iv) separately,  the names, educational 

qualifications and other qualifications of 

those holding the aforesaid posts; 

 (v)  the salary, other allowances and the 

facilities granted for the aforesaid staff; 

 (vi) accordingly,  the total cost borne on behalf 

of the President's official staff during the 

past three years; and 

 (vii) whether a satisfactory service has been 

rendered by the above staff in comparison 

with that cost? 

(b) If not, why? 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ 

ලහන වහ ආගමිථ ථටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ 

රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ. 

(අ) (i) 1488යි. (එක්දවස වහයසිඹ අසඅටයි) 

 (ii) 1348යි. (එක්දවස තුන්සිඹ වතළිසඅටයි) 

 (iii) ඇමුණුභ 01හි දක්හ ඇත. 

 (iv) ඇමුණුභ 02හි දක්හ ඇත. 

  ඇමුණුම් වභළගත* ථයමි. 

 (v) භහසිථ ළටුඳ  -     රු. 23 961 477.53 

  දීභනහ -  රු.   9 653 898.90 

  රහවන දීභනහ  -  රු.    2 637 500.00   
  (භහණ්ඩලිථ නිරධහරින් වහ 
  ඳභණි) 

  ඉන්ධන දීභනහ -  රු.    3 282 449.66  

     (භහණ්ඩලිථ නිරධහරින් වහ 
  ඳභණි)  

  එථතු -  රු.   39 535 326.09 

    ============= 

   (රුපිඹල්  මිලිඹන 39.5කි) 

  එක් අශඹකුට ශගන හභහනය භහසිථ ළටුඳ වහ 
දීභනහන් රු. 29 328.87කි. 

 (vi) රු.1 340 575 569.15කි. (රුපිඹල් මිලිඹන 

1340.5කි.) 

  ඒ අනු ඳසු ගිඹ ය 03 තුශ එක් අශඹකුට දයන 
රද  පිරිළඹ රු. 994 492.26කි. (රුපිඹල් නරක් 
අන වතයදවකි.) 

 (vii)  ඔව්. 

(ආ)  ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ඳශමුළනි අතුරු රලසනඹ.  

ශ්රී රවථහශව් ජ්නහධිඳතිතුභහශේ නිර ථහර්ඹ භණ්ඩරඹ 1 488යි. 

ත 1 000ක් ඳභණ ඵහ ගන්න ඵළරි ද දන්ශන් නළවළ. 

ඇභතිතුභනි  ඳසු ගිඹ අවුරුදු තුනථදී ශම් අඹ ශනුශන් දයහ 

තිශඵන පිරිළඹ රුපිඹල් මිලිඹන 1 340ක්.  

 
නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රලසනඹ අවන්න. 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  පිළිතුය භට අඳළවළදිලි නිහ 

භභ නළත අවන්ශන්. ඇභතිතුභහ කිව්ශව් එශවභ ශන්ද?  භට 

ශම්හ විලසහ ථයන්නත් ඵළරි ගණන්. 

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එක් අශඹකුට ශගන හභහනය භහසිථ ළටුඳ වහ දීභනහර 

එථතු රුපිඹල් 29 328යි. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රලසනශ  (vi) ශථොටට දීපු පිළිතුය ඵරන්න. ඔඵතුභහ කිව් 

පිළිතුය භට අඳළවළදිලියි. 

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ පිරිළඹ. ඒ අනු ඳසු ගිඹ ය තුන තුශ එක් අශඹකුට දයන 

රද පිරිළඹ රුපිඹල් 994 492යි. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ඇභතිතුභනි  ථහරඹක් ඳභහ ශරහ වරි ශභභ රලසනඹට 

විසතයහත්භථ පිළිතුයක් රඵහ දීභ ගළන ඔඵතුභහට භහ සතුතින්ත 

ශනහ. ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භශේ ඳශමුශනි 

අතුරු රලසනඹ ශභඹයි.  

ජ්නහධිඳතියඹහශේ ථහර්ඹ භණ්ඩරඹ ශනුශන් ඳසු ගිඹ ර් 

03 තුශ රුපිඹල් මිලිඹන 1340ක් -ආන්න ලශඹන් රුපිඹල් 

ශථෝටි 1 34ක්- ළඹ ථය තිශඵනහ.  

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එඹ හධහයණයි. අතිගරු ජ්නහධිඳතිතුභහශේ ථහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

ශර ඳහර්ලිශම්න්තු අනුභත ථයන රද ශේථ රභහණඹට ඩහ 

අඩු ශේථ පිරික් තභයි  ශේහශව් ශඹශදන්ශන්.    

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ඇභතිතුභනි  භශේ ශදළනි අතුරු රලසනඹ ශභඹයි.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භහ දන්නහ ඳරිදි 

ජ්නහධිඳතිතුභහශේ 1 488ක් ව ශම් ථහර්ඹ භණ්ඩරඹට එතුභහශේ 

ආයක්හ වහ ඉන්නහ ව පිරි අදහශ න්ශන් නළවළ. ඔවුන් 

අනුයුක්ත ථය තිශඵන්ශන් ජ්නහධිඳතියඹහශේ ථහර්ඹ භණ්ඩරඹට 

ශනොශයි. වමුදහශව් ශවෝ ශඳොලීසිශ  ශවෝ ථහර්ඹ භණ්ඩරඹට 

තභයි ඔවුන් ඇතුශත් න්ශන්. ජ්නහධිඳතියඹහ  ශේ ආයක්හට 

ඇතුශත් පිරි ඵළලුශොත්  එඹ 5 000 ඉක්භනහ. ගරු             

නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ඒ ගණන ඳළත්තකින් තළබුත්   

පුේගරශඹකු ශේ ථහර්ඹ භණ්ඩරඹ ශනුශන් 1 488ක් ශන් 

113 114 

————————— 
*  පුවහතකළප  තබළ ඇත. 
*  நூனஷகயத்தஷல் கலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 
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කිරීභ ශභොන තයම් හධහයණද කිඹරහ භට ශත්ශයන්ශන් නළවළ. ශම් 

1 488ක් ව ථහර්ඹ භණ්ඩරඹ ඉන්ශන් ශථොශවේද? ශම් 1 488ශදනහ 

ජ්නහධිඳති ශල්ථම් ථහර්ඹහරශ  ඉන්නහද  අයලිඹගව භන්දියශ  

ඉන්නහද  ජ්නහධිඳති භන්දියශ  ඉන්නහද? ශම් 1 488ශදනහ 

තළන්ඳත් ථය තිශඵන්ශන් ශථොශවේද?  

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ජ්නහධිඳතිතුභහශේ ථහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ වළටිඹට ජ්නහධිඳති ශල්ථම්ශේ සිට ඳවශභ අවලඹ දක්හ 

නිරධහරින් යහශිඹක් ජ්නහධිඳති ථහර්ඹහරශ  ථටයුතුරට ඵළඳිරහ  

භළදිවත් වී යහජ්ථහරි ථයනහ. ඒ නිහ තභයි ශම්ථ ඳහර්ලිශම්න්තු 

අනුභත ථය තිශඵන්ශන්. මුළු වඛ්යහ 1488යි. නමුත් එතුභහ 

ඹටශත් දළනට සිටින්ශන් 1348යි. අඩුශන් ඉන්ශන්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ථවුරුත් යට ගිහිල්රහ නළවළ. කිසි ශථශනක් යට 

ගිහිල්රහ නළවළ. ශේශ  ශඹදී සිටින ආයක්ථ වමුදහ -[ඵහධහ 

කිරීභක්] ඔඵතුභහ අවපු රලසනඹට ම්ඵන්ධ නිහ- 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභනි  - 

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ ආයක්ථ බටඹන් ගළන ඇහුහ. ඇභතිරුන්ශේ  

භන්ත්රීරුන්ශේ ආයක්ථ බටඹන් භන්ත්රී ථහර්ඹ භණ්ඩර ඹට අයිති 

අඹ ශනොශයි. ඒ නිහ ආයක්හ ළඳයීභ ශම් ථහර්ඹ භණ්ඩරඹට 

අයිති යහජ්ථහරිඹක් ශනොශයි. එඹ රඵහ ශදන ඳවසුථභක්. ඳසු ගිඹ 

ථහර ඳරිච්ශේදඹ තුශ තිබුණ තත්ත්ඹ නිහ විඳක්ශ  භන්ත්රීරු  

ආණ්ඩු ඳක්ශ  භන්ත්රීරු  ඇභතිරු  ඳශහත් බහ භන්ත්රීරු ඔඵ 

සිඹලු ශදනහභ ආයක්හ රඵහ ගන්නහ. ජ්නහධිඳතිතුභහශේ ජීවිතඹ 

විනහල ථයන්න උත්හව තිබුණහ. ඒථ අපි ථවුරුත් දන්නහ. 

ජ්නහධිඳතිතුභහ ශඟ ඉන් ථටයුතු ථයන අඹශේ ජීවිත විනහල 

ථයන්න උත්හව තිබුණහ. ඒහ ශක්හ ගන්න පුළුන් වුශණ් ශම් 

ආයක්ථ බටඹන් වහ ආයක්ථ නිරධහරින් නිහයි. අපි ඒථ අගඹ 

ථයන්න ඕනෆ.  

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භහ කිව්ශව් ශම්ථයි. ගරු 

ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ඳටරන්න එඳහ. ශම් රභහණඹ ඇතුශත් 

ශරහ තිශඵන්ශන් ආයක්ථ අවලශ  අඹ වළය. ඔඵතුභහ ඒථ 

දන්නහ. ආයක්ථ අවලශ  අඹත් එථතු වුශණොත් ශරොකු 

රභහණඹක්. ඒථට ථභක් නළවළ.  

නමුත් ජ්නහධිඳතියඹහ ශව්හ  විලසථර්භ ශව්හ  එශවභ 

නළත්නම් විසණු ශදවිශඹෝ ශව්හ ථයකු වුත් 1 488ථට ආන්න 

රභහණඹථ ථහර්ඹ භණ්ඩරඹක් ඳහරනඹ ථයන්ශන් තනි 

පුේගරශඹක්. ශභොථක්ද  ශම් ශරහ තිශඵන්ශන්? එතුභහ 

ජ්නහධිඳතියඹහ තභයි. ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  අශප් 

යශට් ජ්නහධිඳතියඹහශේ ථහර්ඹ භණ්ඩරඹ ශනුශන් රුපිඹල් 

මිලිඹන 1 340ක් ළඹ ථයනහ. ශම් යට එශවභ යටක්ද? ශම් යශට් 

ජ්නගවනඹ ශථෝටි 2යි. වළඵළයි ජ්නහධිඳතියඹහශේ ථහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ නඩත්තු ථයන්න රුපිඹල් මිලිඹන 1 340ක් ඹනහ. එඹ 

කිසිශේත්භ හධහයණ නළවළ.  

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  අතුරු රලසනඹ ශථටිශඹන් අවන්න. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අතුරු රලසනඹ ශථටිශඹන් අවන්නම්.  

 
නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

පිළිතුරු ශදන්න  ගරු ඇභතිතුභනි. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භහ අතුරු රලසනඹ ඇහුශව් නළවළ. ඔඵතුභහ නතය ථශහ ශන්.  

 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ථරුණහථය  ථථහ ඳත්න්ශන් නළතු අතුරු රලසනඹ 

අවන්න. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ජ්නගවනඹ ඉන්ශන් ශථෝටි 2යි  ගරු නිශඹෝජ්ය 

ථථහනහඹථතුභනි. ජ්නහධිඳතියඹහ ශේ ථහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

ශනුශන් රුපිඹල් මිලිඹන 1 340ක් ළඹ ථයනහ. ජ්නගවනඹ 

ශථෝටි 2ක් ව යටථ ජ්නහධිඳතියඹහශේ ථහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

ශනුශන් රුපිඹල් මිලිඹන 1 340ක් ළඹ කිරීභ හධහයණද? 

 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ජ්නහධිඳති ධුයඹට වහ ජ්නහධිඳති ධුයඹ දයන  භවජ්න 

ථළභළත්ශතන් ඳත් න ජ්නහධිඳතිතුභහට ථහර්ඹ භණ්ඩරඹක් තිබිඹ 

යුතුයි. ඒ ථහර්ඹ භණ්ඩරශ  ථටයුතු කිරීභ භත තභයි 

ජ්නහධිඳතියඹහශේ ථහර්ඹඹ ඉටු කිරීභ හර්ථථ න්ශන්. ජ්නතහ 

විමුක්ති ශඳයමුණ අථළභළති වුණහට ජ්නහධිඳතිතුභහ ශම් තනතුය 

දයමින්  ජ්නහධිඳතියඹහශේ ථහර්ඹඹ ඉසට කිරීභ ගළන ජ්නතහ 

ථළභළතියි. තමුන්නහන්ශේරහශේ භතඹ යට ළසිඹහ තභ 

පිළිගන්ශන් නළවළ. දළන් අතුරු රලසන අහනයි. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භශේ තුන්න අතුරු රලසනඹ ශභඹයි. 
 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  අතුරු රලසනඹ ශථටිශඹන් අවන්න.  
 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඳසන අතුරු රලසනඹ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ. නළවළ. ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ථරඵර න්න එඳහ. ඔඵතුභහට 

වරි ථරඵරඹක් තිශඵන්ශන්  ශම් හශේ රලසනඹක් අවන ශථොට. 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ජ්නතහ තභ ඉන්ශන්  ජ්නතහ 

ශම් ම්ඵන්ධශඹන් තභ වරිඹට දන්ශන් නළති නිහයි. 

ජ්නහධිඳතියඹහශේ ථහර්ඹ භණ්ඩරඹ නඩත්තු ථයන්න රුපිඹල්  

මිලිඹන 1 340ක් ඹනහඹ කිඹරහ ජ්නතහ දන්නහ නම්  ජ්නතහ 

කිසිශේත්භ ඒථ පිළිගන්ශන් නළවළ. භහ ශම් තුන්න අතුරු 

රලසනඹයි අවන්ශන්. 

 
නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ශම් දසර ථථහ ඳත්න්න පුරුදු ශරහ - 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔව්  ඡන්ද රැසවීම්ර. 

 
නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අතුරු රලසන අවනහ ශනොශයි  ථථහ ඳත්නහ. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ශම්හ ඇශවන ශථොට 

ශගොඩක් ථථහ කිඹන්න හිශතනහ. 

 
නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ථරුණහථය ශථටිශඹන් අතුරු රලසනඹ අවන්න  ගරු 

භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ඔඵතුභහට හිතන්ශන් නළේද 

ථහර්ඹ භණ්ඩරඹට රුපිඹල් මිලිඹන 1 340ක් විඹදම් ථයන එථ 

ඵයඳතශ රලසනඹක් ශර අවන්න ඕනෆ කිඹරහ. 

 
නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  අතුරු රලසනඹ අවන්න. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භභ අවන්ශන් -[ඵහධහ 

කිරීභක්] එතුභහත් ථළභළතියි ලු ශම් රලසනඹ අවනහට. නිශඹෝජ්ය 

ඇභතිතුභහ කිඹනහ  ඒථට අය ශදන්න ලු. ඔඵතුභහට ශඵොශවොභ 

සතුතියි  භට වහඹ රඵහ දීභ පිළිඵ.  

ගු ගීතළවජ්න ගුණලර්ධන මශතළ (සිවිල් ගුලන් පවේලළ 

නිපයපජ්ය අමළතයුරමළ) 
(ஶண்புஷகு கஸதஶஞ்ஜன குைலர்தன - சஷலஷல் லஷஶன 

நசகலகள் பஷதஷ அகச்சர்) 

(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of  

Civil  Aviation) 

ඔඵතුභහ -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළන් භභ අවන්ශන්  -[ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ  යදහ කිඹන්න 

එඳහ. දන්න ශේල් ශඳොඩ්ඩක් කිඹනහ නම් ශවොයි. භහ ශම් 

අවන්ශන්  -[ඵහධහ කිරීභක්] අයිඹහශගන් රලසන අවන ශථොට භල්ලි 

නළගිටිනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භල්ලි නළඟිටිනහ ශන්. අයිඹහ  භල්ලි 

හශේ ශභතළන උත්තය ශදන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ශඳොඩ්ඩක් 

ඉන්න.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භශේ තුන්න අතුරු 

රලසනඹ -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අසර් භන්ත්රීතුභහ  ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න ශථෝ. භභ අතුරු රලසනඹ 
ඇහුහට ඳසශේ - 
 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, what is your point of Order? Raise it in 

short. 
 

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

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

ගරු භන්ත්රීයශඹකු ලශඹන් සථහය නිශඹෝග දළන ගන්න 

ඕනෆ. ශම් ගරු බහශව් අයිඹරහ භල්ලිරහ නළවළ. ගරු ඇභතිරු  

නිශඹෝජ්ය ඇභතිරු  භන්ත්රීරු ඉන්ශන්.  

 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශවොයි  ශඵොශවොභ සතුතියි. අයිඹරහ භල්ලිරහ නළවළ. 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අයිඹරහ භල්ලිරහ නළවළ. ශන් ශවෝදන අඹ ඉන්ශන්. [ඵහධහ 

කිරීම්] භට භහශන්න.  

 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ශථටිශඹන් අතුරු රලසනඹ අවන්න. Order, 

please! ගරු අසර් භන්ත්රීතුභහ හඩි ශන්න. 
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ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අයිඹරහ භල්ලිරහ නළවළ. අයලිඹගව භන්දියශ  ශන් ශවෝදන 

අඹ ඉන්නහ.  

 
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

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

තමුන්නහන්ශේ තභයි පුවචි අම්භහශේ ශගදය ශන් ශවෝදන්ශන්. 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භශේ අතුරු රලසනඹ ශභඹයි. 

අශප් යශට් ජ්නහධිඳතියඹහශේ ථහර්ඹ භණ්ඩරඹ 1 348ක් න 

ශථොට එභ ථහර්ඹ භණ්ඩරශ  රධහනිඹහට 1 348ක් ව පිරික් 

ශභශවඹවීභට තිශඵනහ. එශේ ශභශවඹවීභට තිබිඹදී එභ ථහර්ඹ 

භණ්ඩරශ  රධහනිඹහ භවජ්න ඵළවකුශව් බහඳතියඹහ ශරත්  

ගෆස භහගශම් බහඳතියඹහ ශරත්  ශවෝටල් භහගභථ 

බහඳතියඹහ ශරත්  රවථහශව් රධහන ආඹතනඹථ බහඳතියඹහ 

ශරත් ආඹතන ඳවථ ථටයුතු කිරීභ ශභභ ථහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

ඳහරනඹ කිරීභ වහ දුසථයතහක් ශනොශව්ද? 

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ. ජ්නහධිඳති ශල්ථම්තුභහ වළටිඹට රලිත් වීයතුවග 

භළතිතුභහ ජ්නහධිඳති ශල්ථම් ධුයශ  ථටයුතු ශවොඳින් ථයශගන 

ඹනහ. ඒ හශේභ ඊට අතිශර්ථ සිටින භහණ්ඩලිථ රධහනිතුභහත් 

ඒ ථටයුතු ථයශගන ඹනහ. ජ්නහධිඳති ශල්ථම්තුභහ ශනත් 

ආඹතනඹථ තනතුයක් දළරීභ ඳහර්ලිශම්න්තු අනුභත ථයරහ 

තිශඵනහ  ආණ්ඩු ඳක්ඹත්  විඳක්ඹත්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔව්. 

ඇයි High Posts Committee  එශක්දී ශදශගොල්රභ එථතු ශරහ ඒ 

ඳත්වීම් අනුභත ථයනහ. එතළනදී අනුභත ථයරහ දළන් රලසන 

ථයන්ශන් ශභොථටද?  

 
නී ප විපරපධී ගල්පක සර ඳෆලෆත්ීරම: ිළයලර 

சட்ட லஷநஶத கல்லுகடக்கும் தரங்கள்:  டலடிக்கக 
ILLEGAL OPERATION OF GRANITE QUARRIES : MEASURES 

TAKEN 

     3829/'13 

3.  ගු බුද්ධික ඳ පරණ මශතළ 
 (ஶண்புஷகு புத்தஷக பதஷை) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳරිය වහ පුනර්ජ්නනීඹ ඵරලක්ති අභහතයතුභහශගන් ඇස 

රලසනඹ - (2) : 

(අ) (i) ත්රිකුණහභර දිසත්රික්ථශ   ථන්තශල් න යක්ෂිතඹ 
ව නහවිථ වමුදහ ළඩබිභ පිහිටි අබඹභූමිඹ තුශ 
අනය වහ නීති විශයෝධී ගල්ශථොරි 30ක් ඳභණ 
ඳත්හශගන ඹනු රඵන ඵත්; 

 (ii) දළනට තහථහලිථ නතහ දභහ ඇති තමරගමු 
රහශේය ඹ ශල්ථම් ශථොට්සහඹට අඹත්  
ගල්භළටිඹහ ග්රහභ නිරධහරි ශම්  ථන්තශල් න 
යක්ෂිතඹ තුශ පිහිටි භවහ ඳරිභහණ ගල්ශථොරිඹ 
නළතත් ආයම්බ කිරීභට ළරසුම් ථය ඇති ඵත්; 

 (iii) ඒ වහ අය රඵහශදන ශරට රශේලශ   
රඵර ශේලඳහරනවරිඹක් යජ්ශ  නිරධහරින්ට 
දළඩි ඵරඳෆම් ථයන ඵත්;  

 එතුභහ දන්ශනහිද? 

(ආ) (i) නත්ත් වහ ෘක්රතහ ආයක්ථ ආවහඳනත 
උල්රවඝනඹ ථයමින් නහන්තය එළිශඳශවළි ථය 
ගල්ශථොරි ඳත්හශගන ඹෆභ නීති විශයෝධී 
ක්රිඹහක් ශභන්භ ඳරියඹට දළඩි වහනි ශගනශදන 
ක්රිඹහක් ඵ පිළිගන්ශන්ද;   

 (ii) එශේ නම්  ශභභ නීති විශයෝධී ක්රිඹහ  නතහලීභ 
වහ ථටයුතු ථයන්ශන්ද; 

 (iii) එශේ නම්  එභ දිනඹ ථශර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 
  

சுற்மஶடல், புதுப்பஷக்கத்தக்க சக்தஷ அகச்சகக் நகட்ட 

லஷனஶ: 

(அ) (i) தஷபைநகஶைகய ஶலட்டத்தஷல் கந்தரஶய் லன 

ஒதுக்கம் ற்பொம் கடற்பகட நலகயத்தரம் 

அகந்துள்ர சைஶயத்தஷநள் 30 லகஶன 

அநதஷற்ம ற்பொம் சட்ட லஷநஶத கல் 

உகடக்கும் தரங்கள்  டத்தப்படுகஷன்மன 

தலன்பகதபெம்; 

 (ii) தற்நபஶது தற்கஶலிகஶக  ஷபொத்தப்பட்டுள்ர 

தம்பயகஶம் பஷநதச தசயஶரர் பஷஶஷவுக்குஶஷ 

கல்தட்டிஶல கஷஶ அலுலயர் பஷஶஷலஷல் 

கந்தரஶய் லன ஒதுக்கத்தஷநள் அகந்துள்ர 

பஶஶஷ அரலஷயஶன கல் உகடக்கும் தரத்கத 

ஸண்டும் ஆம்பஷப்பதற்குத் தஷட்டஷடப் 

பட்டுள்ரதஶ ன்பகதபெம்; 

 (iii) இதற்கு அநதஷ லறங்குஶபொ பஷநதசத்தஷலுள்ர 

பயம்தபஶபைந்தஷ தபண் அசஷல்லஶதஷதஶபைலர் 

அச அலுலயர்களுக்கு தபபைம் அளத்தம் 

தகஶடுக்கஷன்மஶதன்பகதபெம் 

 அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i) தஶல, லஷயங்கஷன பஶதுகஶப்புச் சட்டத்கத ஸமஷ, 

கஶடுககர தலட்டித் துப்புவு தசய்து கல் 

உகடக்கும் தரங்ககர  டத்துலது சட்ட 

லஷநஶதச் தசயஶகவும் சுற்மஶடகயப் பஶதஷக்கும் 

தசயஶகவும் இபைக்கஷன்மததன்பகத ற்பொக் 

தகஶள்லஶஶ ன்பகதபெம்; 

 (ii) ஆதனஷல், இச்சட்ட லஷநஶதச் தசல்ககர 

 ஷபொத்த  டலடிக்கக நற்தகஶள்லஶஶ ன்ப 

கதபெம்; 

 (iii) ஆதனஷல், அத்தஷகதஷ ஶததன்பகதபெம் 

 அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்நமல், ன்? 

 

asked the Minister of Environment and Renewable 

Energy: 

(a) Is he aware that - 

 (i) about 30 unauthorized and illegal granite 

quarries are operated within the forest 

reserve of Kantalai and within the 

sanctuary where the Navy site is located in 

the Trincomalee District; 
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 (ii) plans are underway to start again the 

currently suspended large scale granite 

quarry located within the Kantalai forest 

reserve in Galmetiyawa Grama Niladhari 

Division which belongs to the 

Thambalagamuwa Divisional Secretary's 

Division; and 

 (iii) a powerful female politician of the area is 

exerting heavy pressure on Government 

officials demanding permission for that? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether he admits that operating granite 

quarries by clearing forests in violation of  

Fauna and Flora Protection Ordinance is 

illegal as well as highly damaging to the 

environment; 

 (ii) if so, whether measures will be taken to stop 

these illegal actions; and 

 (iii) if so, the date by which it will be done? 

(b) If not, why? 

 
ගු ඒ.ඩී. සුසිල් පප්රේමජ්යන්ත මශතළ  
(ஶண்புஷகு .டி. சுசஷல் பஷநஜந்த) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  එභ රලසනඹට පිළිතුය 

ශභශේයි. 

(අ) (i) ත්රිකුණහභර දිසත්රික්ථශ   ථන්තශල් න යක්ෂිතඹ 
ව නහවිථ වමුදහ ඵළඩබිභ පිහිටි අබඹභූමිඹ තුශ 
ශම් න විට අනය වහ නීති විශයෝධී ගල්ශථොරි 
කිසික් ඳත්හශගන ඹන ඵට හර්තහ වී 
ශනොභළත. 

 (ii) තමරගමු රහශේය ඹ ශල්ථම් ශථොට්සහශ  
ගල්භළටිඹහ රශේලශ  ඳත්හශගන ඹනු රළබ 
ථළු ගල්  ථළඩීශම් සථහනඹ දළනට ක්රිඹහත්භථ 
ශනොශව්. එභ ථළු ගල් ථළණීම් ථර්භහන්තඹ නළත 
ආයම්බ කිරීභට අඹදුම්ඳතක් ශවෝ ඉල්ලීභක් ශම් 
න ශතක් භූ විදයහ ටක්ණ වහ ඳතල් 
ථහර්ඹහවලඹ ශත ඉදිරිඳත් වී ශනොභළත. 

 (iii) නළත. 

(ආ) (i) ථන්තශල් න යක්ෂිතඹ ව නහවිථ වමුදහ ළඩබිභ 
පිහිටි අබඹභූමිඹ තුශ අනය වහ නීති විශයෝධී 
ශර ථළු ගල් ථළණීම් ථර්භහන්තඹක් 
ඳත්හශගන ශනොඹන ඵළවින් ඳරියඹට වහනි 
ශගන ශදන ක්රිඹහක් සිදු  ශනොශව්. 

 (ii) ඉවත (ආ) (i) පිළිතුය අනු අදහශ ශනොශව්. 

 (iii) ඉවත (ආ) (i) පිළිතුය අනු අදහශ ශනොශව්. 

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අතුරු රලසන තිශඵනහ ද ගරු භන්ත්රීතුභහ? 

ගු බුද්ධික ඳ පරණ මශතළ 
(ஶண்புஷகு புத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔව්  ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි. (අ) (i) රලසනඹ වහ 
පිළිතුය ලශඹන් ගරු ඇභතිතුභහ වන් ථශහ  ත්රිකුණහභරඹ 
දිසත්රික්ථශ   ථන්තශල් න යක්ෂිතඹ ව නහවිථ වමුදහ ළඩබිභ 
පිහිටි අබඹ භූමිශ  දළනට අනය ශවෝ නීති විශයෝධී ගල්ශථොරි 
ඳත්හශගන ඹන්ශන් නළවළ කිඹරහ. දළනට ඳත්හශගන ඹන්ශන් 
නළවළ කිඹනහ නම්  අනය ශවෝ අය ගත් ථය ශවෝ 
ගල්ශථොරිඹක් ටට ථලින් ඳත්හශගන ගිහින් තිශඵනහද?  

 

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් පප්රේමජ්යන්ත මශතළ 
(ஶண்புஷகு  .டி. சுசஷல் பஷநஜந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
එශවභ අවන්න එඳහඹළ. අය ගත්තු ඒහ 19ක් තිශඵනහ. 

ඊට ශඳය අනයශඹන් ථයපු ඒහ අපි නත්හ තිශඵනහ.  

 

ගු බුද්ධික ඳ පරණ මශතළ 
(ஶண்புஷகு புத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු අභහතයතුභනි  න යක්ෂිතඹක් තුශ අය ගත් ගල්ශථොරි 
ඳත්හශගන ඹෆභ  ඒ න යක්ෂිතශ  වජ් විවිධත්ඹට ව 
ලහඛ් ත් ගවනර ඳළළත්භට ථය ශවෝ ඵරඳෆභක් 
ශනොනහඹ කිඹහ වතිථඹක් ශදන්න ඔඵතුභහට පුළුන්ද? 

 

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් පප්රේමජ්යන්ත මශතළ 
(ஶண்புஷகு  .டி. சுசஷல் பஷநஜந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඒ විධිඹට නම් රවථහශව් ශථොශවේත් ගල්ශථොරි ඳත්හශගන 

ඹන්න ඵළවළ.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භට ඒ රලසනඹට තදුයටත් 
උත්තය ශදන්න පුළුන්. එශේ කිසිඹම් ශවෝ -අවශු භහත්රඹථත්- 
වහනිඹක් සිදු ශනොනහ කිඹරහ ථහටත් කිඹන්න ඵළවළ. අපි 
ගවකින් ශථොශඹක් ථළඩුත් ඳරියඹට වහනිඹක් ශනහ; ගවථ 
අත්තක් ථළපුත් එශවභ ශනහ. වළඵළයි  සිදු න වහනිඹ අභ 
කිරීභ වහ තභයි ශභළනි ඵර ඳත්ර නිකුත් කිරීභට ශඳය භධයභ 
ඳරිය අධිථහරිශ  අයඹ  න වයක්ණ ශදඳහර්තශම්න්තු ශව් 
අයඹ  වසථෘතිථ ත්රිශථෝණ ඵර රශේලඹක් නම් වසථෘතිථ 
ත්රිශථෝණශ  අයඹ කිඹන අය තුනභ රඵහ ගත යුතු න්ශන්. 
ඒ අය තුනභ රඵහගත්තහට ඳසු තභයි ඵරඳත්ර දීභ 
හභහනයශඹන් සිදු න්ශන්. 

 

ගු බුද්ධික ඳ පරණ මශතළ 
(ஶண்புஷகு புத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  රවථහශව් ගල්ශථොරි ආථහය 

ශදථථට තිශඵනහ. එථක් යක්ෂිතර තිශඵනහ. අශනක් එථ 

යක්ෂිතලින් පිටත හභහනය රශේලර තිශඵනහ. ගරු 

ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට හභහනය රශේලර තිශඵන 

ගල්ශථොරිලිනුත් ඹම් ඳහරිරිථ ඵරඳෆභක් තිශඵනහ. ඒථ 

ශනොශයි භහ කිඹන්ශන්. යක්ෂිතර ගල්ශථොරි ඳත්හශගන ඹෆභ 

වහ අය ඇති ශවෝ ඉඩ දීභ යක්ෂිතඹථ වජ් විවිධත්ඹ 

ඳත්හශගන ඹෆභට දළඩි ඵරඳෆභක් ථයනහ.  ඒ නිහ තදුයටත් 

යක්ෂිතර ගල්ශථොරි ඳත්හශගන ඹෆභට ඉඩ දීභ  නළළත්විඹ 

යුතුයි කිඹරහ අපි ශදඳක්ඹභ ථල්ඳනහ ථශ යුතුයි ශන්ද?  

 

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් පප්රේමජ්යන්ත මශතළ 
(ஶண்புஷகு  .டி. சுசஷல் பஷநஜந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
එශවභ වුශණොත් වර්ධන ථටයුතු  ශගල් වදන ඒහ ආදී 

ශම් සිඹල්රභ නත්න්න සිදු ශනහ. යක්ෂිත කිව්ත් ඝන 
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ථළරෆර ශම් වහ අය ශදන්ශන් නළවළ. භවය තළන්ර thick 

forest  ශනොශයි තිශඵන්ශන්. අපි ඳහය ශතොශට් ඹනශථොට වුණත් 

ශඳශනනහ  භවය තළන්ර ඝන ථළරෆක් ශනොතිබුණත් ගල් 

ශඳශනන්න තිශඵන ඵ. භවය ඝන ථළරෆර තිශඵන ගරක් 

ශඳශනන්නත් නළවළ. ශභොථද  ඒ රශේල ෘක්රතහදිශඹන් ළසී 

ශගොස තිශඵන නිහ. ඒ සිඹලු සථහන නිරීක්ණඹ ථයරහ තභයි  

ඒහට අය ශදන්ශන්.  

 

 

ිළදුුතළග කඳු ලෆටිප  ලගළ කිරීම : විවහතර 
பஷதுபைதயஶகய கயத் ததஶடஶஷல் பஷர்ச்தசய்கக: 

லஷபம் 
CULTIVATION ON PIDURUTALAGALA RANGE : DETAILS 

4104/’13 

4.  ගු පරපසි පවේනළනළයක මශත්මිය 
(ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ) நஶவ நசனஶ ஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ඳරිය වහ පුනර්ජ්නනීඹ ඵරලක්ති  අභහතයතුභහශගන් ඇස 

රලසනඹ - (2):  

(අ) (i) ඉවශ වජ් විවිධත්ඹක් හිත වයක්ෂිත 
නහන්තයඹක් න පිදුරුතරහගර ථඳු ළටිශ  
ඵටහිය ඵෆවුශම් අර්තහඳල් ගහ වහ එශලු ගහ 
ශනුශන් විලහර භූමි රභහණඹක් එළිශඳශවළි 
ථය තිශබ්ද; 

 (ii) එශේ නම්  එභ එළිශඳශවළි කිරීභ සිදුථශ ඳහර්ලස 
ථවුරුන්ද; 

 (iii) ඔවුන්ට ශම් වහ අය රඵහ දුන් අඹ ථවුරුන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 
  

சுற்மஶடல், புதுப்பஷக்கத்தக்க சக்தஷ அகச்சகக் நகட்ட 

லஷனஶ: 

(அ) (i) உர்ந்தரவு உஷஶஷல் பல்லககத்தன்ககக் 

தகஶண்ட லன ஒதுக்கஶன பஷதுபைதயஶகய 

கயத் ததஶடஶஷன் நற்குச் சஶஷலஷல் 

உபைகரக்கஷறங்குச் தசய்கக ற்பொம் க்கமஷச் 

தசய்ககக்கஶக தபபைரவு  ஷயம் துப்புவு 

தசய்ப்பட்டுள்ரதஶ ன்பகதபெம்; 

 (ii) ஆதனஷன், இவ்லஶபொ துப்புவு தசய்த தப்பஷனர் 

ஶலர் ன்பகதபெம்; 

 (iii) இலர்களுக்கு இதற்கஶக அநதஷ 

லறங்கஷலர்கள் ஶலர் ன்பகதபெம் 

 அலர் இச்சகபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) இன்நமல், ன்? 

 

asked the Minister of Environment and Renewable 

Energy:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a large extent of land, on the 

western slope of the Pidurutalagala Range, 

which is a forest reserve with a high level of 

biodiversity, has been cleared to cultivate 

potatoes and vegetables; 

 (ii) if so, the parties that were involved in the 

clearing; and 

 (iii) the persons who permitted them to do so? 

(b) If not, why?  

 
ගු ඒ.ඩී. සුසිල් පප්රේමජ්යන්ත මශතළ 
(ஶண்புஷகு  .டி. சுசஷல் பஷநஜந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  එභ රලසනඹට පිළිතුරු 

ශභශේයි. 

(අ) (i) පිදුරුතරහගර වයක්ෂිත නහන්තයඹ තුශ ඵටහිය 
ඵෆවුශම් විලහර භූමි රභහණඹක් එළි ශඳශවළි ථය 
නළත. නමුත් ඵටහිය ඵෆවුශම් පිදුරුතරහගර 
වයක්ෂිත නහන්තයඹ  ආන්නශ   පිහිටි ඉඩම් 
රතිවසථයණ  ඵරභණ්ඩරඹට අඹත් භූමිඹ  වහ  
ඉඩම් රතිවසථයණ ශථොමින් බහශන් 
අනුශර්ඛ්ණඹක් භඟ රඵහ ගන්නහ රද ඵරඳත්රඹක් 
භත ශවක්ශටඹහර් 08කින් 03ක් ඳභණ 
එළිශඳශවළි කිරීභක් සිදු වී ඇති අතය  එභ එළි 
ශඳශවළි කිරීභ පිළිඵ නුයඑළිඹ දිහ න 
නිරධහරි විසින්  නුයඑළිඹ දිසත්රික් ඳරිය ථමිටු 
ශත ථරුණු ඉදිරිඳත් ථයන රදු දිසත්රික් ඳරිය 
ථමිටු විසින් අදහශ ඉඩශම් තදුයටත් සිදු  ථයන  
වර්ධන ථටයුතු නළළත්වීභට පිඹය ගන්නහ 
ශර ඉඩම් රතිවසථයණ ඵර භණ්ඩරශ  
දිසත්රික් නිරධහරිට දන්හ  ඇත.  

  ඒ අනු එභ ඉඩම්ර වර්ධන ථටයුතු නත්හ 
ඇත. 

 (ii) ශභභ ඉඩභ එළි ශඳශවළි ථය ඇත්ශත් රබුථළශල්  
කුඩහ ඔඹ  අවථ 30 හි ඳදිවචි විශේශේථය 
ථවථහනම්රහශේ සුිතත් ලහන්ත ඹන අඹ ව ඩී.ඩී. 
මුණසිවව ආයච්චි ඹන අඹ විසින් ඵ හර්තහ වී 
ඇත. 

 (iii) ඉඩම් රතිවසථයණ ශථොමින් බහ විසින් 
ඔවුන්ට ශම් වහ අය රඵහ දී ඇති ඵට හර්තහ 
වී ඇත. 

(ආ) ඳළන ශනොනඟී. 
 

ගු පරපසි පවේනළනළයක මශත්මිය 
(ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ) நஶவ நசனஶ ஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භශේ ඳශමුළනි අතුරු 

රලසනඹ ශභඹයි. ගරු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ පිළිගත්තහ  එභ ඉඩභ 
එළි ශඳශවළි ථය තිශඵනහ කිඹරහ; ඒ හශේභ එඹ ශම් න විට 

නතය ථය තිශඵනහ කිඹරහ. නුයඑළිඹ දිහඳති කුභහයසිරි             
භවතහ ශභභ න විනහලඹ ම්ඵන්ධශඹන් න වයක්ණ 

ශදඳහර්තශම්න්තුශව් නිරධහරින්ට උඳශදස දීරහ තිබුණහ  ඒ වහ 
නීතිභඹ පිඹයක් ගන්නඹ කිඹරහ. ශම් න විට නඩු ඳයරහද? 

ශභොන හශේ තළනථද දළන් ඒථ තිශඵන්ශන්? 
 

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් පප්රේමජ්යන්ත මශතළ 
(ஶண்புஷகு  .டி. சுசஷல் பஷநஜந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
අශප් දිහ න නිරධහරි විසින් නීතිභඹ පිඹය ගළනීභට ථටයුතු 

ථයශගන ඹනහ. 

 

ගු පරපසි පවේනළනළයක මශත්මිය 
(ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ) நஶவ நசனஶ ஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ශම් න විට නීතිභඹ පිඹයක් අයශගන නළතිද? 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් පප්රේමජ්යන්ත මශතළ 
(ஶண்புஷகு  .டி. சுசஷல் பஷநஜந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
භට ඒ ගළන දළන් කිඹන්න ඵළවළ. ඳස රු 2.30ට අශප් 

උඳශේලථ ථහයථ බහ රැසවීභ ඳළළත්ශනහ. ඔඵතුමිඹ ආශොත් 

ඒ පිළිඵ ඉතිරි ථරුණු ටිථ ශොඹරහ ශදන්නම්. 
 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශදළනි අතුරු රලසනඹ. 
 

ගු පරපසි පවේනළනළයක මශත්මිය 
(ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ) நஶவ நசனஶ ஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ශම්ථ අතුරු රලසනඹක් ශනොශයි. ශම්ථ ශඳොඩි ශ ෝදනහක්  

ගරු ඇභතිතුභනි. 
 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශදළනි අතුරු රලසනඹ අවන්න  ගරු භන්ත්රීතුමිඹ. 
 

ගු පරපසි පවේනළනළයක මශත්මිය 
(ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ) நஶவ நசனஶ ஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ශවොයි. ගරු ඇභතිතුභනි   භභ ඔඵතුභහ දළනුත් ථයන්නයි 

ශම් ථහයණඹ කිව්ශව්. ශභොථද  නුයඑළිඹ දිහඳතිතුභහ ශම් ගළන 

දළනුත් ථයරහත් ඔඵතුභහශේ අභහතයහවලඹට අඹත් න වයක්ණ 

ශදඳහර්තශම්න්තුශව් තිශඵන අඩු ඳහඩුථභක් නිහ -නිරධහරින් 

විසින් ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ක්රිඹහත්භථ ශනොවුණු නිහ- ශම් න විට 

ශම් තත්ත්ඹ ඇති ශරහ තිශඵනහ කිඹන එථ තභයි භභ 

කිඹන්ශන්. ඒ නිහයි  ශම් දළනුත් කිරීභ ථයන්ශන්. 
 

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් පප්රේමජ්යන්ත මශතළ 
(ஶண்புஷகு  .டி. சுசஷல் பஷநஜந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
අද ඳළළත්ශන උඳශේලථ ථහයථ බහට එභ නිරධහරින් 

ඳළමිශණනහ. භභ ඒ අඹට උඳශදස ශදන්නම්. 
 

ගු පරපසි පවේනළනළයක මශත්මිය 
(ஶண்புஷகு (தஷபைதஷ) நஶவ நசனஶ ஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භශේ තුන්ළනි අතුරු 
රලසනඹ ශභඹයි. ගරු ඇභතිතුභනි  පිදුරුතරහගර ථඳු ළටිශ  
ඵෆවුශම් තිශඵන  විශලේශඹන්භ ජ්ර ශඳෝෂිත රශේලඹක් වළටිඹටයි 
අපි එභ රශේලඹ වඳුන්න්ශන්. විශලේශඹන්භ ශථොත්භශල් 
ජ්රහලඹට  ජ්ර ශඳෝෂිත රශේලඹක් වළටිඹට වඳුන්න නිහ ශම් 
හශේ ශේල් ඉදිරිශ දී සිදු ශනොශන්න ඹම් කිසි ක්රභශව්දඹක් 
වඳුනහශගන තිශඵනහද? ඔඵතුභහට නිරධහරින් ඉන්නහද  ශම්හ 
ළශළක්වීභට අලය ඳසු බිභක් තිශඵනහද? ශභොථද  ඳරියඹ ගළන 
ථථහ ථයන ශථොට  ශම්ථ ඉතහභත් බඹහනථ තත්ත්ඹක්. ශම්හ 
ශක්න්න ඹම් කිසි ඹන්ත්රණඹක් තිශඵනහද?  

 

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් පප්රේමජ්යන්ත මශතළ 
(ஶண்புஷகு  .டி. சுசஷல் பஷநஜந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ශම් වහ දළන් ථයශගන 

ඹන ළඩ පිළිශශක් තිශඵනහ. අපි GPS  තහක්ණඹ ශඹොදහ 
ශගන  ශඵොශවෝ රශේල ම්ඵන්ධශඹන් ගළට් නිශව්දන නිකුත් 
ථයනහ  ඒහ වයක්ෂිත රශේල කිඹරහ. ඊට ඳසශේ ඹම් ථහරඹක් 
ගත ශනහ  ඒහ ශබෞතිථ ලශඹන් තිබී මිනින්ශදෝරුන් භඟින් 

භළනුම් ථටයුතු ථයන්න. වළඵළයි  භළනුම් ථටයුතු ථයශගන ඹහශම්දී 
භවය ශරහට ශඳෞේගලිථ ඉඩම් ව LRC ඉඩම් ශම්හට අයිති 
ශරහ තිශඵනහ. එළනි අසථහරදී ඒහ හථච්ඡහ ථයරහ   
නියහථයණඹ ථය ගන්නහ. නමුත් හභහනයශඹන් අඳ ථයන්ශන් 
ශභළනි ළථ හිත තිශඵන රශේල ම්ඵන්ධශඹන් GPS  
තහක්ණඹ ශඹොදහ ශගන වයක්ෂිත රශේල වළටිඹට ගළට් 
නිශව්දන නිකුත් ථයන එථයි. ගළට් ථශහයින් ඳසු ඕනෆභ 
ශථනකුට එශයහි වනතිථ පිඹය ගන්න පුළුන්.  

 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රලසන අවථ 13 - 4948/'14 - (2)  ගරු සුජී ශේනසිවව භවතහ. 
 

ගු සුජීල පවේනසිවශ මශතළ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல நசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භහ එභ රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ඛ්නිජ් ශතල් ථර්භහන්ත 
අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ 
භහඹක් ථල් ඉල්රනහ. 

 

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිසරඳත් කිරීම  නිපයපග කරන දී. 
லஷனஶகல ற்தமஶபை தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රලසන අවථ 14 - 5192/'14 - (1)  ගරු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති 

භවතහ. 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්පනත් ප මශතළ 
(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்தஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භහ එභ රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ධීය වහ ජ්රජ් ම්ඳත් 
වර්ධන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය දීභ 
වහ ති ශදථක් ථල් ඉල්රනහ. 

 

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිසරඳත් කිරීම  නිපයපග කරන දී. 
லஷனஶகல ற்தமஶபை தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශදන ටඹ.  

රලසන අවථ 5 - 4443/'13 - (3)  ගරු නලින් ඵණ්ඩහය ජ්ඹභව 
භවතහ. 

 

ගු පජ්පන් අමරුරවග මශතළ 
(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ගරු නලින් ඵණ්ඩහය ජ්ඹභව 

භන්ත්රීතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹ අවනහ. 
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ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  විදුලි වශේල ව ශතොයතුරු 

තහක්ණ අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය දීභ 

වහ ති ශදථක් ථල් ඉල්රනහ. 
 

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිසරඳත් කිරීම  නිපයපග කරන දී. 
லஷனஶகல ற்தமஶபை தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රලසන අවථ 6 - 4558/'13 - (2)  ගරු  යන්ජ්න් යහභනහඹථ 
භවතහ. 

 

ගු පජ්පන් අමරුරවග මශතළ 
(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ගරු යන්ජ්න් යහභනහඹථ 

භන්ත්රීතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  විශේල රැකිඹහ රර්ධන වහ 

සුඵහධන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය දීභ 

වහ ති ශදථක් ථල් ඉල්රනහ. 
 

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිසරඳත් කිරීම  නිපයපග කරන දී. 
லஷனஶகல ற்தமஶபை தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

හුදකළ ඳළවල් : විවහතර 
தனஷகப்படுத்தஷ பஶடசஶகயகள் : லஷபம் 

ISOLATED SCHOOLS : DETAILS  

4569/’13 

7.  ගු පජ්පන් අමරුරවග මශතළ (ගු දුපන්හ ගන්කන්ද මශතළ 
පලනුල ) 
 (ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க - ஶண்புஷகு துநனஷ்  

கங்கந்த சஶர்பஶக) 

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

Gankanda) 
අධයහඳන ශේහ  අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ - (3): 

 (අ) (i) හුදථරහ ඳහල් ඹනුශන් වඳුන්නු රඵන ඳහල් 
එශේ ර්ගීථයණඹ කිරීභ වහ ඳදනම් ථය ගත් 
නිර්ණහඹථ ථශර්ද;  

 (ii) දළනට ඳතින හුදථරහ ඳහල් වඛ්යහ ව එභ 
ඳහල්ර අධයහඳනඹ රඵන සිසුන් වඛ්යහ ශන් 
ශන් ලශඹන් ශථොඳභණද; 

 (iii) 2013 ර්ශ  අඹ ළඹ ශඹෝජ්නහන්ට ඇතුශත් ව 
ඉවත වන් ඳහල් සිසුන්ට ය භළද දී අතිශර්ථ 
නිර ඇඳුම් ශයදි ථට්ටරඹක්  ශනොමිශල් ඳහවන් 
යුගරක් ව ධහනය  බිත්තය ව කිරි හිත ආවහය 
ශව්රක් රඵහ ශදන ඵට ව ශඹෝජ්නහ අනු එභ එක් 
එක් ඳවසුථභ රළබ සිසුන් වඛ්යහ ශන් ශන් 
ලශඹන් ශථොඳභණද; 

 (iv) ඒ වහ හර්ෂිථ යජ්ඹ ළඹ ථයන මුදර 
ශථොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් ථයන්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශේ නම්   ඒ භන්ද? 

கல்லஷச் நசகலகள் அகச்சகக்  நகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) தனஷகப்படுத்தப்பட்ட பஶடசஶகயகள் ன 

அகறக்கப்படுகஷன்ம பஶடசஶகயககர அவ்லஶபொ 

லககப்படுத்துலதற்கு அடிப்பகடஶகக் 

தகஶள்ரப்பட்ட பஷஶைங்கள் ஶகல 

ன்பகதபெம்; 

 (ii) தற்நபஶது கஶைப்படுகஷன்ம தனஷகப் 

படுத்தப்பட்ட பஶடசஶகயகரஷன் ண்ைஷக் 

ககபெம் நற்படி பஶடசஶகயகரஷல் கல்லஷ 

கற்கஷன்ம ஶைலர்கரஷன் ண்ைஷக்ககபெம் 

தலவ்நலமஶக வ்லரதலன்பகதபெம்; 

 (iii) 2013ஆம் ஆண்டின் லவு தசயவு தஷட்ட 

பன்தஶறஷவுகரஷல் உள்ரடங்கஷஷபைந்த நநய 

குமஷப்பஷடப்பட்ட பஶடசஶகய ஶைலர்களுக்கு 

ஆண்டின்  டுப்பகுதஷஷல் நயதஷக பஶடசஶகய 

சஸபைகடத் துைஷ, இயலசஶக ஒபை நசஶடி 

பஶதைஷகள் அத்துடன் தஶனஷங்கள், பட்கட 

ற்பொம் பஶலுடன் கூடி ஒபைநலகர உைவு 

லறங்கப்படுதன்ம பன்தஶறஷவுகளுக்கக 

நற்படி ஒவ்தலஶபை லசதஷகபெம் தபற்ம 

ஶைலர்கரஷன் ண்ைஷக்கக தலவ்நலமஶக 

வ்லரதலன்பகதபெம்; 

 (iv) இதற்கஶக அசஶங்கம் லபைடஶந்தம் தசயலஷடும் 

பைத்ததஶகக வ்லரதலன்பகதபெம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) இன்நமல், ன்? 

 

asked the Minister of Education Services:  

(a) Will he state - 
 (i) the criteria on which the classification of 

the schools which are known as isolated 

schools was based; 
 (ii) separately, the number of isolated schools 

available at present and the number of 

students studying in them; 
 (iii) separately, the number of students of the 

aforesaid schools who received each of the 

facilities of additional set of uniform 

materials given mid year, free pair of shoes, 

a meal consisting of grains, eggs and milk 

as proposed in the budget proposal 2013; 
and  

 (iv) the funds spent by the government for that 

purpose annually? 

(b) If not, why? 
 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  අධයහඳන ශේහ 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය වභළගත* 

ථයනහ. 
 

* වභළපම්වය මත තබන ද ිළිතුරර: 
* சபஶபீடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட : 

* Answer tabled: 
 

 (අ) (i) අධයහඳන අභහතයහවල ර්ගීථයණඹට අනු දුසථය  
අතිදුසථය ලශඹන් ර්ගීථයණඹට ඇතුශත් ශනොව ඳවත 
නිර්ණහඹථ භත අදහශ ඳහල් වඳුනහ ශගන ඇත. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

 * සහබහවිථ ඵහධථලින් ශන් පිහිටීභ නිහ ආන්න 
ඳහල් ශත රශව්ල වීභ දුසථය වීභ/ හුදථරහ වීභ. 

 * ජ්නහහ අතය දුයස ඵ නිහ ශන් පිහිටීභ. 

 * ශමුන් වඛ්යහ 50ට අඩු වීභ. 

 (ii) හුදථරහ ඳහල් වඛ්යහ - 620 

  ශිය වඛ්යහ - 18 913 කි. 

 (iii)  

 
 

 (iv)  

 

(ආ)  අදහශ ශනොශව්. 

 
නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රලසන අවථ 8 - 4712/'14 - (2)  ගරු ශභොවභඩ් අසරම් භවතහ. 

 

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

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

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ගරු ශභොවභඩ් අසරම් 

භන්ත්රීතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹ අවනහ.  

 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතයතුමිඹ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති 

ශදථක් ථල් ඉල්රනහ.  
 
ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිසරඳත් කිරීම  නිපයපග කරන දී. 
லஷனஶகல ற்தமஶபை தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රලසන අවථ 9 - 4744/'14 - (2)  ගරු අශලෝක් අශබ්සිවව භවතහ. 

 

විවහතරය 

ඳශසුකම් බන සිසුන් 
වවඛයළල (දුහකර  

අ පදුහකර ශළ හුදකළ 

ඳළවල්) 
ය භළද අතිශර්ථ නිර 
ඇඳුම් ථට්ටරඹ රඵහ දීභ 

 642 292 

ශනොමිශල් ඳහවන් රඵහ 
දීභ 

642 292 

ධහනය වහ බිත්තය 
ඇතුශත් ආවහය රඵහ 
දීශම් ළඩටවන 

  1 048 892 

නළවුම් කිරි රඵහ දීභ 253 256 

                    විවහතරය 
ලෆය කරන මුද 
(දුහකර  අ පදුහකර ශළ 

හුදකළ ඳළවල් වශළ) 
ය භළද අතිශර්ථ නිර 
ඇඳුම් ථට්ටරඹ රඵහ දීභ 

රු.මි.   350 

ශනොමිශල් ඳහවන් රඵහ 
දීභ 

රු.මි.   697 

ධහනය වහ බිත්තය 
ඇතුශත් ආවහය රඵහ 
දීශම් ළඩටවන 

 රු.මි.  3114 

නළවුම් කිරි රඵහ දීභ  

ගු පජ්පන් අමරුරවග මශතළ 
(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ගරු අශලෝක් අශබ්සිවව 

භන්ත්රීතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතයතුමිඹ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති 

ශදථක් ථල් ඉල්රනහ. 
 

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිසරඳත් කිරීම  නිපයපග කරන දී. 
லஷனஶகல ற்தமஶபை தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 
ලළශන ආදළයම් බඳත්රයක් පලනුපලන් ිළ ඳතක් 

බළ ගෆනීම :  ගළවහුරල 
லஶகன லபைஶன உஶஷப்பத்தஷப் பஷதஷகப் 

தபபொதல் : கட்டைம் 
OBTAINING COPY OF VEHICLE REVENUE LICENCE : FEE 
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10. ගු පජ්පන් අමරුරවග මශතළ (ගු අජිත් මළන්නප්පඳුම 

මශතළ පලනුල ) 
(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க - ஶண்புஷகு அஜஷத் 

ஶன்னப்தபபை சஶர்பஶக) 
(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith 

Mannapperuma) 
ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ - 

(2) : 

(අ) අසථහනගත ව හවන ආදහඹම් ඵරඳත්රඹක් ශනුශන් 
පිටඳතක් රඵහ ගළනීශම්දී එභ ඵරඳත්රඹ නළති ව දින සිට 
ඉදිරි ථහරඹ ශනුශන් ම්පර්ණ ඵරඳත්ර ගහසතුභ නළත 
ඵරඳත්ර හිමිඹහශගන් අඹ ථය ගන්නහ ඵ එතුභහ දන්ශනහිද?  

(ආ) අදහශ ර්ඹ ශනුශන් ආදහඹම් ඵරඳත්රඹ වහ ගහසතු 
ශගහ යජ්ශ  ආදහඹභට ඵළය ථය තිබිඹදී  එකී ඵරඳත්රශ  
පිටඳතක් රඵහ ගළනීභ වහ නළත ම්පර්ණ ඵරඳත්ර 
ගහසතුභ අඹ කිරීභට ශවේතු ථශර්ද ඹන්න එතුභහ ශභභ 
බහට දන්න්ශනහිද?         

(ඇ) (i) හභහනය ථඩදහසිඹථ මු්රිත හවන ආදහඹම් 
ඵරඳත්රඹ විනහල වීභට ශවෝ අසථහනගත වීභට ළඩි 
වළකිඹහක් ඇති ඵ පිළිගන්ශන්ද;  

 (ii) එඵළවින්  එභ ඵරඳත්රශ  පිටඳතක් රඵහ ගළනීශම්දී 
ඒ වහ ළඹ න පිරිළඹ ඳභණක් අඹ ථය එඹ 
නිකුත් කිරීභට ථටයුතු ථයන්ශන්ද;   

 ඹන්නත් එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?         

(ඈ) ශනො එශේ නම්   ඒ භන්ද? 

உள்ளூஶட்சஷ, ஶகஶை சகபகள் அகச்சகக் நகட்ட 

லஷனஶ: 

(அ) கஶைஶல்நபஶபெள்ர லஶகன லபைஶன 

உஶஷப்பத்தஷத்தஷற்குப் பதஷயஶக ஒபை பஷதஷக 

தபற்பொக்தகஶள்ளும்நபஶது நற்படி உஶஷப்பத்தஷம் 

கஶைஶல்நபஶன தஷகதஷ பதல் பன்நனஶக்கஷபெள்ர 

கஶயத்தஷற்கஶக பள உஶஷப்பத்தஷக் கட்டைபம் 

உஶஷப்பத்தஷ உஶஷகஶரஶஷடஷபைந்து ஸண்டும் 

அமலஷடப்படுகஷன்மததன்பகத அலர் அமஷலஶஶ? 
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(ஆ) குமஷத்த ஆண்டுக்கஶன லபைஶன 

உஶஷப்பத்தஷத்துக்கஶன கட்டைம் தசலுத்தப்பட்டு 

அச லபைஶனத்தஷல் லவுகலக்கப்பட்டுள்ர 

 ஷகயஷல், குமஷத்த உஶஷப் பத்தஷத்தஷன் 

பஷதஷதஶன்கமப் தபற்பொக்தகஶள்லதற்கஶக ஸண்டும் 

பள உஶஷப்பத்தஷக் கட்டைத்கதபெம் 

அமலஷடுலதற்கஶன கஶைங்கள் ஶகல ன்பகத 

அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) (i) சஶதஶை கடதஶசஷஷல் அச்சஷடப்பட்டுள்ர லஶகன 

லபைஶன உஶஷப்பத்தஷம் அறஷலகடலதற்கு 

அல்யது கஶைஶல் நபஶலதற்கு அதஷக 

லஶய்ப்புக்கள் உள்ரகத அலர் 

ற்பொக்தகஶள்லஶஶ ன்பகதபெம்; 

 (ii) னநல, நற்படி உஶஷப்பத்தஷத்தஷன் 

பஷதஷதஶன்கமப் தபற்பொக்தகஶள்ளும்நபஶது 

அதற்குச் தசயலஶகும் தசயலஷனத்கத ஶத்தஷம் 

அமலஷட்டு அதகன லறங்குலதற்கு  டலடிக்கக 

நற்தகஶள்லஶஶ ன்பகதபெம் 

 அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஈ) இன்நமல், ன்? 

 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  

(i) Is he aware that, in obtaining a copy for a 

misplaced vehicle revenue licence, the total licence 

fee from the date of loss of such licence to the 

remaining period is levied again from the licensee? 

(ii) Will he inform this House of the reasons for 

levying the total revenue licence fee again for 

obtaining a copy of a misplaced licence when the 

fee for the revenue licence for the relevant year 

had been paid and credited to the Government 

revenue? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether he admits that there is a greater 

likelihood of revenue licence printed on an 

ordinary paper being damaged or 

misplaced; and 

 (ii) therefore, whether action will be taken to 

levy only the cost incurred when issuing a 

copy of the revenue licence? 

(d) If not, why? 

 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය වභළගත* 

ථයනහ. 
 

* වභළපම්වය මත තබන ද ිළිතුරර: 
* சபஶபீடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) ම්පර්ණ ගහසතුභ නළත අඹ ථය ශනොගන්නහ අතය  නිකුත් ථයන 
රද දිනශ  සිට ඉතිරි රවගු ථහරඹ වහ භහනුඳහතිථ ඵරඳත්ර 
ගහසතු ඳභණක් අඹ ථය ගනු රළශබ්. 

(ආ) අනු පිටඳතක් මුද්රණඹ කිරීභ වහ ඹම් පිරිළඹක් දළරීභට සිදු වීභ  
ඵරඳත්ර ගහසතුක් අඹ ථය ගළනීශභන් ඵරඳත්ර හිමිඹහ ඵරඳත්රඹ 
ආයක්හ ථය ගළනීභට ශඳශඹීභ  ඵරඳත්ර ශඹොදහ ශගන ථයනු රඵන 
ව නිථ ක්රිඹහ අභ ථය ගළනීභ අයමුණු ථයශගන භහනුඳහතිථ 
ඵරඳත්ර ගහසතුක් අඹ ථය ගනු රළශබ්.       

(ඇ) (i) ඔව්  එඵළවින් ඒ වහ ඳවත වන් ආයක්ෂිත විධිවිධහන 
හිත ආදහඹම් ඵරඳත්රඹ මුද්රණඹ ථයනු රළශබ්. 

 * ඵරඳත්රඹ මුද්රණශ දී ඒ වහ විශලේෂිත ව 95 ජීඑසඑම් 
ර්ගශ  ථඩදහසිඹක් උඳශඹෝගී ථය ගළනීභ 

              * විශලේෂිත ව ආයක්ෂිත ටවන් කිහිඳඹක් ශඹදීභ 

 (ii) ඉවත "ආ" හි ථරුණු අනු භහනුඳහතිථ ඵරඳත්ර ගහසතුක් 
අඹ ථය ගළනීභට සිදු වී ඇත. 

(ඈ) අදහශ ශනොශව්. 

 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රලසන අවථ 11 - 4847/'14 - (2)  ගරු (ආ හර්ඹ) වර් ද සිල්හ 

භවතහ. 
 

ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භහ එභ රලසනඹ අවනහ. 

 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති 

ශදථක් ථල් ඉල්රනහ. 
 

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිසරඳත් කිරීම  නිපයපග කරන දී. 
லஷனஶகல ற்தமஶபை தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
රවගිසර දඹුලු ජ්ළතයන්තර ්රික ක රීඩළවගණප  

කම්කුලන් : පවේලපයන් ඉලත් කිරීම  
ங்கஷஶஷ தம்புல்கய சர்லநதச கஷஶஷக்தகட் 

லஷகரஶட்டங்கத் ததஶறஷயஶரர்கள் : நசகல  ஸக்கம் 
LABOURERS OF RANGIRI DAMBULLA INTERNATIONAL 

CRICKET STADIUM: REMOVAL FROM SERVICE 
4920/’14 

12.ගු පජ්පන් අමරුරවග මශතළ (ගු  පවහව අත්තනළයක 
මශතළ පලනුල )  
(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க - ஶண்புஷகு தஷஸ்ழ 

அத்த ஶக்க சஶர்பஶக) 

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

Attanayake) 

ක්රීඩහ අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ - (1):  
(අ) (i)  2006.02.28 දින යවගිරි දඹුලු ජ්හතයන්තය ක්රිථට් 

ක්රීඩහවගණශ  සර ය ශේඹට ඵහ ගත්  
ථම්ථරුන් පිරික් 2011.12.31 දින ශේශඹන් 
ඉත් ථයන රද ඵත්; 

 (ii) ඔවුන්ට රු.250 000.00 ථ න්දි මුදරක් රඵහ දී 
ඇති ඵත්; 

 (iii) එභ ක්රීඩහවගණශ  පුයප්ඳහඩු ම්පර්ණ කිරීශම්දී 
එභ  ශේථඹන්ට රමුඛ්තහඹ රඵහ ශදන ඵට     
ශ්රී රවථහ ක්රිථට් ආඹතනඹ විසින් අධිථයණඹ 
වමුශව් ශඳොශයොන්දුක් රඵහ දුන්  ඵත්; 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

   (iv) එශේ වුද  ඔවුන් ශනොරථහ වළය සිවිල් ආයක්ථ 
ඵරථහශ  24 ශදශනකු එභ ක්රීඩහවගණශ  
ශේඹට ඵහ ශගන ඇති ඵත්; 

 එතුභහ දන්ශනහිද? 

(ආ)  ඉවත (අ) (i) හි වන් ථම්ථරුන්ශේ නම් එතුභහ 
බහගත ථයන්ශනහිද? 

(ඇ) (i) එභ ක්රීඩහවගණශ  ශේශ  නියුතු මුළු ශේථයින් 
වඛ්යහ ශථොඳභණද;  

 (ii) ශේශඹන් ඉත් ථයන රද ශේථයින්ට ශගන 
රද භහසිථ ළටුඳ ශථොඳභණද; 

 (iii) ඔවුන් ශේශඹන් ඉත් කිරීභට ඵර ඳෆ ශවේතු 
ථශර්ද;  

 (iv) ඉවත (අ) (iv) හි වන් පිරි ඵහ ගළනීභ වහ 
විශලේ ම්මුඛ් ඳරීක්ණඹ ඳළළත්ව දිනඹ 
ථශර්ද; 

 (v) නළත ඵහ ගළනීශම්දී ඉත් ථශ පිරි 
ශනුශන් රමුඛ්තහඹ රඵහ ශනොදීභ නිහ ඔවුන් 
දළඩි අහධහයණඹථට රක් ව  ඵ පිළිගන්ශන්ද; 

 (vi) එශේ නම්  ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ගනු රඵන 
ක්රිඹහභහර්ග ථශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඈ) ශනො එශේ නම්   ඒ භන්ද? 

 
லஷகரஶட்டுத்துகம அகச்சகக் நகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) 2006.02.28ஆந் தஷகதஷ ங்கஷஶஷ தம்புல்கய 

சர்லநதச கஷஶஷக்தகட் லஷகரஶட்டங்கஷன்  ஷந்த 

நசகலக்கஶக ஆட்நசர்க்கப்பட்ட 

ததஶறஷயஶரர்கள் சஷயர் 2011.12.31ஆந் தஷகதஷ 

நசகலஷலிபைந்து  ஸக்கப்பட்டனதன்பகதபெம்; 

 (ii) இலர்களுக்கு பபஶ 250,000.00 இறப்பீட்டுத் 

ததஶகக லறங்கப்பட்டுள்ரது ன்பகதபெம்; 

 (iii )  நற்படி லஷகரஶட்டங்கஷன் தலற்மஷடங்கள் 

 ஷப்பப்படுகஷன்மநபஶது அவ்வூறஷர்களுக்கு 

பன்நஶஷக லறங்கப்படுதன இயங்கக 

கஷஶஷக்தகற்  ஷபொலனத்தஷனஶல்  ஸதஷன்மத்தஷல் 

லஶக்குபொதஷ அரஷக்கப்பட்டுள்ரததன்பகதபெம்; 

 (iv) ஆஷநம் அலர்ககரக் கலனத்தஷற்தகஶள்ரஶல் 

சஷலஷல் பஶதுகஶப்பு பகடைஷகச் நசர்ந்த 24 

நபர் அவ்லஷகரஶட்டங்கஷல் நசகலக்கஶக 

ஆட்நசர்க்கப்பட்டுள்ரனதன்பகதபெம் 

 அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) நற்படி (அ) (i) இல் குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ர 

ததஶறஷயஶரர்கரஷன்  தபர்ககர அலர் சபஶபீடத்தஷல் 

சர்ப்பஷப்பஶஶ? 

(இ) (i) நற்படி லஷகரஶட்டங்கஷல் நசகலஷல் 

ஈடுபட்டுள்ர தஶத்த ஊறஷர்கரஷன் 

ண்ைஷக்கக ஶது; 

 (ii) நசகலஷலிபைந்து  ஸக்கப்பட்ட ஊறஷர்களுக்குச் 

தசலுத்தப்பட்ட ஶதஶந்தச் சம்பரம் வ்லரவு; 

 (iii) இலர்கள் நசகலஷலிபைந்து  ஸக்கப்பட 

துலஶகந்த கஶைங்கள் ஶகல; 

 (iv) நநய (அ) (iv )  இல் குமஷப்பஷடப்பட்டலர்ககர 

ஆட்நசர்ப்பதற்கஶக லஷநசட  ந ர்பகப் பஶஸட்கச 

 டத்தப்பட்ட தஷகதஷ ஶது; 

 (v )  ஸண்டும் ஆட்நசர்க்கப்படுககஷல்  ஸக்கப்பட் 

டலர்களுக்கு பன்நஶஷக லறங்கப் 

படஶகஶல் இலர்கள் தஸலஷ அ ஸதஷக்கு 

இயக்கஶகஷ உள்ரனதன்பகத ற்பொக் 

தகஶள்கஷமஶஶ;  

 (vi) ஆதனஷல் அதுசம்பந்தஶக நற்தகஶள்ரப்படும் 

 டலடிக்கககள் ஶகல 

 ன்பகத அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஈ) இன்நமல், ன்? 

 

asked the Minister of Sports:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a group of labourers recruited to permanent 

service at Rangiri Dambulla International 

Cricket Stadium on 28th February, 2006 

have been removed from service on 31st 

December, 2011; 

 (ii) they have been paid Rs. 250 000.00 as 

compensation; 

 (iii) Sri Lanka Cricket has given a pledge before 

the court that the said workers would be 

given priority in filling the vacancies at the 

said stadium; and 

 (iv) despite that pledge, 24 persons of the Civil 

Defence Force have been  recruited to serve 

at that stadium? 

(b) Will he table the names of the labourers 

mentioned in (a)(i) above? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) the total number of employees serving at 

that stadium; 

 (ii)  the monthly salary paid to the employees 

who were removed from service; 

 (iii)  the reasons that caused their removal from 

service; 

 (iv)  the date on which a special interview was 

held to recruit the personnel mentioned in 

(a) (iv) above; 

 (v) whether he admits that severe injustice has 

been caused to the personnel removed from 

service as they were not given priority in 

recruiting again; and 

 (vi) if so, the measures that will be taken in that 

regard? 

(d) If not, why?  
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ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමපේ මශතළ (රීඩළ අමළතයුරමළ) 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கநக -  

லஷகரஶட்டுத்துகம அகச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of  

Sports) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය 

වභළගත* ථයනහ. 
 

* වභළපම්වය මත තබන ද ිළිතුරර: 
* சபஶபீடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) යවගිරි දඹුලු ජ්හතයන්තය ක්රිථට් ක්රීඩහවගණශ  ශථොන්ත්රහත් 
ඳදනභ භත ශේඹ ථශ ශේථ පිරිශන් දවතුන් 
ශදශනකුශේ ශථොන්ත්රහත් ථහරඹ 2012 ජ්නහරි භ 15න 
දින අත්හිටුන රදී. ශභභ තීයණඹ ගනු රළබුශව් ක්රීඩහ 
අභහතයහවලශ  අනුදළනුභ භත ශ්රී රවථහ ක්රිථට් ආඹතනශ  
භසත ශේථ භණ්ඩරඹ අඩු කිරීශම් රතිඳත්තිභඹ 
තීයණඹක් භතයි. ශභභ ශේථයින් ශේඹට ඵහ ගනු රළබ 
දිනඹ 2006.02.28 දින ශනොන අතය එච්.එන්.එච්.ඒ. ශේථ 
භයසිවව ඹන අඹ 2010.02.01 දින න අතය අශනකුත් 
සිඹලුභ ශේථයින් ශ්රී රවථහ ක්රිථට් ආඹතනඹට ඵහ ගනු 
රළබශව් 2007.08.04 න දිනදීඹ. 

 (ii) ශභශේ ශේඹ අත්හිටුන රද සිඹලුභ ශේථයින් භහතශල්  
ඳශහත් ථම්ථරු විනිලස ඹ බහශව් නඩු ඳළර අතය  එභ 
සිඹලුභ ශේථයින් නඩු ආයම්බශ  ව නඩු ක්රිඹහ භහර්ගඹ 
අතයභඟදී භතඹථට ථළභළත්ත රථහල ථය  තභ තභන්ශේ 
ශේහ ථහරඹට ව තනතුරුරට අනුකර න්දි රඵහ 
ගන්නහ රදී. එභ අදහශ ශතොයතුරු ද ඇමුණුභ (අ) හි වන් 
ථය ඇත. එභ ඇමුණුභ බහගත* ථයමි. 

 (iii) ඉදිරි ථහරශ දී ක්රීඩහවගණශ  ක්රිඹහථහයථම්ර ළඩිවීභක් 
තුශ අභතය ශේථ රභහණඹක් අලය වුශවොත් ශභශේ 
ඉත් ථයන රද ශේථයින්ට රමුඛ්ත්ඹ ශදන ඵට 
ථම්ථරු විනිලස ඹ බහ ඉදිරිශ  ශ්රී රවථහ ක්රිථට් ආඹතනඹ 
ශඳොශයොන්දු විඹ. 

 (iv) සිවිල් ආයක්ථ ඵරථහඹ විසින් කිසිදු ශගවීභථට ඹටත් 
ශනොවී ක්රීඩහවගණශ  පිටත ඳරිශ්රඹ නඩත්තු කිරීභට එථඟ වී  
එභ ඵරථහශ  විසිශදශනකුශගන් යුත් නිරධහරින් පිරික් 
ක්රීඩහවගණශ  යහ ඇත. 

(ආ) ඵහශගන ඇති ථම්ථරුන්ශේ නම් (අ) ඇමුණුශභහි වන් ථය 
ඇත. 

(ඇ) (i) ශභභ ක්රීඩහවගණශ  ශේශ  නියුතු මුළු ශේථ වඛ්යහ 
ඳවත ඳරිදි ශව්. (ශභභ සිඹලුභ ශේථයින් ශථොන්ත්රහත් 
ඳදනභ භත ශේඹ ථයයි.) 

  1. ක්රීඩහවගණ ථශභනහථරු 1 

  2. තණතිලි ථසථරු 1 

  3. ලිපිථරු 1 

  4. ථම්ථරුන් 13 

  මුළු ශේථ වඛ්යහ 16 

 (ii) ළඩ ඳරීක්ථ තනතුරු දළර අඹශේ ළටුඳ භථට රුපිඹල් 
21 000ක් ව අතය  අශනකුත් සිඹලුභ ශේථඹන්ශේ ශඳොදු 
ළටුඳ භථට රුපිඹල් 11 770ක් විඹ. 

 (iii) ශ්රී රවථහ ක්රිථට් ආඹතනශ  භසත ශේථ භණ්ඩරඹ අඩු 
කිරීශම් රතිඳත්තිභඹ තීයණඹක් භත ශභභ ශේථඹන්ශේ 
ශේඹ අත් හිටුන රදී. 

 (iv) සිවිල් ආයක්ථ ඵරථහශ  නිරධහරින් ඵහශගන 
ශනොභළත. එඵළවින් විශලේ ම්මුඛ් ඳරීක්ණඹක් ඳත්හ 
ශනොභළත. 

 (v) ඉවත ශේථ පිරිශේ ශථොන්ත්රහත්තු අත්හිටුවීශභන් ඳසු 
කිසිභ ඵහ ගළනීභක් සිදුථය ශනොභළත. 

 (vi) අදහශ ශනොශව්. 

(ඈ) අදහශ ශනොශව්. 

* වභළපම්වය මත තබන ද ඇමුුම: 
   சபஶபீடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட இகைப்பு : 

   Annex tabled: 

 
ඇමුණුභ (අ) 

 
නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

සථහය නිශඹෝග 23(2) ඹටශත් රලසන. ගරු අනුය දිහනහඹථ 

භවතහ. 
 

 

පඳෞද්ගලිකල  දෆනුම් දීපමන් ඇසූ ප්රහනය 
தனஷ அமஷலஷத்தல் பய லஷனஶ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
අර්තළඳල් පග ීරන් මුහුණ දී ඇ ප ගෆ ලු 

உபைகரக்கஷறங்குச் தசய்ககஶரர்கள் தஷர்ந ஶக்கும் 

கஷ்டங்கள் 
DIFFICULTIES FACED BY POTATO FARMERS   

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  23(2) ඹටශත් ශභභ රලසනඹ 

ඇසීභට අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵතුභහට ශඵශවවින්භ 

සතුතින්ත ශනහ. 

අර්තහඳල් ගහ ථයන ශගොවීන් ශම් න විට ඳත් වී සිටින 

ගළටලුථහරී තත්ත්ඹ පිළිඵ ශභභ ගරු බහශව් අධහනඹ ශඹොමු 

කිරීභට ථළභළත්ශතමි. ඵදුල්ර දිසත්රික්ථඹ තුශ ළලිභඩ  ඌ 

ඳයණගභ  වහලිඇර  ඵණ්ඩහයශර  වපුතශල් ඹන රහශේය ඹ 

ශල්ථම් ශථොට්සහර උඩයට එශලු ගහ ඵහුර සිදු ථයන 

රශේලඹන් ශව්. ඒ අතුරින් අර්තහඳල් ඹනු ශගොවි ජ්නතහශේ 

රධහන ආර්ර ථ ශඵෝගඹ ලශඹන් වළඳින්වීභ නිළරැදිඹ. ය 

47ථට අධිථ ථහරඹක් ශභභ රශේලර ජ්නතහ අර්තහඳල් ගහ 

135 136 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

තුළින් තභ ජීශනෝඳහඹ ඳත්හශගන ඹමින් ඹම් අර්ර ථ 

ලක්තිඹක් ශගොඩ නඟහ ගන්නහ රදී. එශරභ තභ දරු ඳයපුයද 

ඔවුන්ශේ ජීන ෘත්තිඹ ශර එශලු ගහ ශතෝයහ ගළනීශම්දී 

අර්තහඳල් ගහ විලසනීඹ ශර තභ ආර්ර ථඹ ශගොඩ නඟහ 

ගළනීභට වළකිඹහක් ඇති ශඵෝගඹක් ශර වඳුනහ ගන්නහ රදී. 

එශවත් අද න විට අර්තහඳල් ගහ රධහන ථය ගත් එශලු 

ගහශන් ශගොවිඹහ ඉතහභ අයණබහඹථට ඳත් ඇත්ශත් තභ 

අසළන්න වහ හධහයණ මිරක් ශනොරළබීභ ශවේතුශනි. ය 

ගණනහථ ඳටන් ළලිභඩ  ඌ ඳයණගභ රශේලඹන්හි අර්තහඳල් 

අසළන්න ශනශන ථහරඹට විශේය ඹ අර්තහඳල් ආනඹන ථය 

ශශශ ශඳොශට නිකුත් කිරීභ නිහ ශේය ඹ අර්තහඳල් මිර 

ශඵොශවෝ ශයින් ඳවත ළටී ඇත. දිගින් දිගටභ සිදුන ශභභ 

ක්රිඹහලිඹ ශවේතුශන් යක් ඳහහ ශගොවීන්ට අර්තහඳල් 

අසළන්නට හධහයණ මිරක් රඵහ ගළනීභ වහ උේශඝෝණ 

කිරීභට සිදුවී තිශබ්. ශම් න විට එහි ඉතහභ ථනගහටුදහඹථ 

තත්ත්ඹ න්ශන් විකිණීභ වහ ශශශ ශඳොශට ශගන ගිඹ 

අර්තහඳල් ශතොග ශශශඳුන් විසින් මිරදී ශනොගළනීභ ශවේතුශන් 

නළත අර්තහඳල් ශතොග ලශඹන්භ ශගොවීන්ශේ නිශසරට 

ආඳසු රැශගන ඹහභට සිදුවී තිබීභයි. ශභභ තත්ත්ඹ ඉතිවහශ  

කිසි දිශනථ සිදු ශනොවුණු තත්ත්ඹකි.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  අර්තහඳල්රට ඵදු ඳළනවීභ  

ආනඹන නතහ දළටභ දළන් සිදු ථශත් එඹ "අලසඹහ ඳළන ගිඹ ඳසු 

ඉසතහරඹ හ දළටභක්" ළනිඹ. අලය රභහණඹටත් ඩහ 

ළඩිශඹන් අර ශතොග ශගොඩ ගහ ගත්තහට ඳසශේ තභයි ශභභ ඵදු 

ඳළනවීභ සිදු ථයන්න අද ආණ්ඩු ථටයුතු ථයමින් තිශඵන්ශන්. 

අර්තහඳල් ගහ වහ විලහර නිසඳහදන පිරිළඹක් දළරීභට සිදු 

න තත්ත්ඹක් තුශ ශගොවීන් ඔවුන්ශේ ථනථය ආබයණ උථස 

ථය මුදල්  රඵහ ශගන ඇත. ශඳොශවොය වහ ථෘෂි යහඹන ද්රය මිරදී 

ගළනීභ ශනුශන් අධිථ ශර යහඳහරිථඹන්ට ණඹ වී ඇත. 

ශඳොලිඹට මුදල් රඵහ ශගන ඇත. විවිධ පුේගරඹන්ට ණඹ වී ඇත. 

උදලු තරශ  සිට  බීජ් මිර  ශඳොශවොය මිර  ථෘෂි යහඹන ද්රය ව 

ජ්රඹ ළඳයීභ වහ න භූමිශතල් මිර  ශේථ ළටුප් ආදී සිඹලු 

නිසඳහදන ද්රය වහ අධිථ මුදරක් ළඹ ශයි.  

ගහ වහ එක් ථයන තභ ශ්රභඹ වහ තභ ඳවුශල් 

හභහිතථඹන්ශේ ශ්රභඹ ශභන්භ ගහ ඉඩම් වහ ඵදු ශගවීම් වහ 

ඳවගුට ළඩ කිරීම් ආදී කිසිදු තත්ත්ඹක් ශනොරථහ ගණන් 

ඵළලීශම්දී වුද අර්තහඳල් කිශරෝේරෑම් එථක් වහ නිසඳහදන 

විඹදභ රුපිඹල් 67.71ක් ඳභණ ශව්. බීජ් වහ  ශඳොශවොය ඇතුළු 

ථෘෂි යහඹන ද්රය වහ  ජ්රඹ ළඳයීභ  ශ්රභඹ  රහවනඹ  ඹන 

අවල වහ ශගොවිඹහට දයන්න න විඹදභ ශම් තුශ අඩවගුඹ. ඒ 

අනු රුපිඹල් 80ථ මිරක් නිඹභ වීභ ඹන්තමින් ශවෝ හධහයණ 

ශව්.  

අඩුභ ලශඹන් අර්තහඳල් කිශරෝේරෑම් එථක් ශනුශන් 

රුපිඹල් 80ක්ත් එභ ශගොවීන්ට රඵහ දීභට ථටයුතු ථශ යුතුයි. එඹ 

ඹම් රභහණඹථට ශවෝ ඔවුන්ශේ ජීවිථහ ඳත්හ ශගන ඹෆභට 

රභහණත් ශනහ.  

එශවත් ආවහයඹට ගන්නහ විශේල අර්තහඳල්  විෘත ශශශ 

ශඳොශශේ  කිශරෝේරම් එථක් රුපිඹල් 40ක්-45ථ අතය මිරථ දළන් 

ඳතිනහ. විශලේශඹන්භ අද පුත් ඳත්ර හර්තහ ථය තිශඵනහ 

භභ දළක්ථහ  අර්තහඳල් කිශරෝේරෑම් රක් 75ථට අධිථ 

රභහණඹක් ශගොඩ ගවරහ තිශඵනහයි කිඹරහ ථළප්ශඳටිශඳොර 

ශශශ වගභශ  බහඳතියඹහ කිඹහ තිශඵනහ කිඹහ. භභ ඉතහ 

විලසහන්ත ථටයුතුලින් කිඹන්ශන්  ළලිය පිහිටි විලහර 

ගඵඩහ වකීර්ණ තුශ ශභභ අර්තහඳල් ශගොඩගහ තිශඵනහ.  

දිනඳතහ ථන්ශට්නර් ශදථ ඵළගින් ශශශ ශඳොශට නිකුත් ථයන 

තත්ත්ඹකුයි භතු ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ ඵදු ඳළනවීභ ශවෝ 

ආනඹනඹ සීභහ කිරීභ කිසිදු අදහශ පිළිතුයක් ශනොන ඵ තභයි 

දළන් ශඳන්නුම් ථයමින් තිශඵන්ශන්.  

එඵළවින් ශේය ඹ අර්තහඳල් වහද ඉල්ලුභ ඇත්ශත් එභ මිරට 

භහනයි. ශේය ඹ අර්තහඳල් කිශරෝේරෑම් එථක් රුපිඹල් 80ථට 

මිරදී ගළනීභට ශතො ථටයුතු ථයන ඵ කිඹහ සිටිඹද අද ශනශන 

ම්පර්ණ අසළන්න මිරදී ගළනීභට ශතො අභත් ශව්. අපි 

ඉල්රනහ නම් ශතො සිඹල්රභ ගත යුතුයි කිඹරහ ඒථත් 

ළයදියි. ශභොථද  ශතොට ශම් සිඹල්ර ගන්න ඵළවළ. ශතො 

ථශ යුතු න්ශන් ඹම් රභහණඹථට මිර ඳත්හ ගළනීභ වහ  

භළදිවත්ථරුශකු ශර භළදිවත් වීභයි. නමුත් අද සිදු වී තිශඵන 

ශේ තභයි විශේය ඹ ආනඹන අර ශතොග විලහර රභහණශඹන් 

ඇවිල්රහ තිශඵන නිහත්  විශලේශඹන් ඉන්දිඹහශව් නිසඳහදිත 

ඒහශ  පිරිළශ  අඩුක්  තිශඵන නිහත්  අද ශශශ ශඳොශශේ 

ශභභ අර ශතොග ඉතහ අඩු මිරට අශරවිඹ වහ ඳළතීභයි. 

එඵළවින්  ශගොවිඹහ තභ අසළන්න අශශවි ථයගත ශනොවළකි සිටී. 

එශේභ ශම් න විට ශඳෞේගලිථ අවලඹ විසින් ආනඹනඹ ථයන 

රද අර්තහඳල් ශතොග ය ත ගඵඩහ තුශ විලහර ලශඹන් ගඵඩහ ථයනු 

රළඵ ක්රභශඹන්  ශශශ ශඳොශට  නිදවස ථයමින්  ඇති ඵට 

ශතොයතුරු හර්තහ ශව්.  

ශභහිදී විශලේශඹන් ඳහරිශබෝගිථ ජ්නතහට ශශශ ශඳොශශේ 

අර්තහඳල් මිර අඩු වී තිබීභ හසිදහඹථඹ. එඵළවින් ශේය ඹ අර්තහඳල් 

ඇතුළු  එශලු ගහ ථයන ශගොවිඹහ රැශථන ඳරිදි ඳහරිශබෝගිථ 

ජ්නතහට ද අර්තහඳල් වහ එශලු විෘත ශශශ ශඳොශශේ 

වනදහයී  මිරථට රඵහ ගළනීභට ඉඩ ළරසීභ යජ්ශ  ගකීභ ශව්.  

නිසඳහදථඹහ හශේභ ඳහරිශබෝගිථඹහ ආයක්හ ථයන රද ළඩ 

පිළිශශක් ථස ථයන්නට ඕනෆ. නමුත් අද සිදු වී තිශඵන්ශන් 
ශභොථක්ද? ඳහරිශබෝගිථඹහටත් එහි වනඹක් නළවළ. 

නිසඳහදථඹහටත්  එහි වනඹක් නළවළ. අතයභළද  සිටින  ඉතහ කුඩහ 
ථණ්ඩහඹභක් ඉතහ විලහර ධනඹක් ශම් ශගොවීන් වහ 

ඳහරිශබෝගිථඹන් හියථහයඹන් ඵට ඳත් ථයරහ අත්ඳත් ථය ශගන 
සිටින ඵ තභයි ශඳන්නුම් ථයමින් තිශඵන්ශන්.  

`ශභභ තත්ත්ඹ තුශ ථඵශරන් ලිඳට ළටී ඇති අර්තහඳල් 

ශගොවිඹහශේ ඳවත ගළටලුරට පිළිතුරු අදහශ අභහතයයඹහ විසින් 

බහ වමුශව් තඵනු ඇතළයි අශප්ක්හ ථයමි. 
 

01.  2014 ශර් ශම් දක්හ ආනඹනඹ ථය ඇති ආවහය වහ 
න අර්තහඳල් රභහණඹ එක් එක් භහ ලශඹන් 
ශථොඳභණද? 

 ශථොච් ය ශගනත් තිශඵනහද කිඹහ අඳට ඵරන්න පුළුන්.  
ඒ ම්ඵන්ධ යහශ  හර්තහ ඇති. ථරුණහථය  ඒහ 
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් ථයන්න.    

02.  ආනඹනඹ ථයන රද අර්තහඳල් ගඵඩහ තුශ ඟහ තඵහ 
ආනඹන සීභහ ථයනු රඵන ථහරඹට ශශශ ශඳොශට 
නිදවස ථයනු රඵන ඵ දන්ශන්ද? 

 එශවභ නළත්නම් භභ කිඹන්නම්. ඔඵතුභහ දන්නහ  
ළලිය රධහන ගඵඩහශව් අර්තහඳල් ශතොග ගණන් 
ශඳෞේගලිථ අවලඹ විසින් නිදවස ථයමින් තිශඵන ඵ.   

03.  ශේය ඹ අර්තහඳල් මිරට ගළනීභ වහ රුපිඹල් 80ථ 
වතිථ මිරක් නිඹභ ථශ ශනොවළක්ශක් භන්ද? 

 ශඳෞේගලිථ අවලඹටත් රුපිඹල් 80ට ඩහ කියන්න ශදන්න 
ඵළවළ.  එශවභ නළත්නම් ඒ මිරට අර්තහඳල් විකුණහ රඵහ 
ගන්නහ ආදහඹභ ඔවුන්ශේ ජීවිථහ ඳත්හශගන ඹන්න 
රභහණත් නළවළ.   

04.  අර්තහඳල් ශගොවීන්ශේ ශභය අසළන්න මිරදී ගළනීභ 
වහ ආණ්ඩුට ඇති ළඩ පිළිශශ කුභක්ද?  
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05.  දිගු ථහලීන ලශඹන් අර්තහඳල් ශගොවීන්ට -වළභ දහභ ඵදු 
ගළහීභ  ඵදු සීභහ කිරීම්  ආනඹන සීභහ කිරීම් වයවහ 
ශනොශයි  දිගුථහලීන ශර- නිසඳහදන විඹදභ අභ ථය 
ගළනීභ වහත්  පරදහට නිසි මිරක් රඵහ ගළනීභ වහත් 
ගළනීභට අශප්ක්හ ථයන පිඹයඹන් ථශර්ද?  ඒහ 
ශථොඳභණ ථහරඹක් තුශ ක්රිඹහත්භථ කිරීභට අශප්ක්හ 
ථයන්ශන්ද?   

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ශම් ශගොවීන්ට ඳළඹ අශට් 

ළඩ මුයඹක් නළවළ.  ඹහන්තම් එළිඹ ළශටන විට ශථොටුට 

ඹන්ශන්.  ඇඳිරි ළශටන විට තභයි ශථොටුශන් ශගදයට එන්ශන්.  

ඔවුන්ශේ මුළු ජීවිතඹභ -මුළු ශ්රභඹ  දවදිඹ  ශල්- ගුයමින් 

තිශඵන්ශන් ශම් ශථොටුශව්.  ඔවුන්ශේ එථභ ජීවිථහ ඵට ඳත් වී 

තිශඵන්ශන් අර්තහඳල් ටිථ විකුණහ තභන්ශේ ජීවිතඹ ඳත්හශගන 

ඹෆභයි.  ඔවුන් අර්තහඳල් ශනශන ථහරඹට තභන්ශේ ජීවිතඹ 

ඳත්හශගන ඹහභ ශථශේ  ශතත් නිසඳහදන පිරිළඹ තභන්ට 

වම්ඵ න්ශන් නළත්නම්  නිසඳහදන විඹදභත් ඔවුන්ට වම්ඵ 

න්ශන් නළත්නම් ඒ කිසිශේත්භ හධහයණ නළවළ.  අර්තහඳල් 

ශගොවීන්ට ර්තභහනශ  භතු වී තිශඵන ගළටලුට ක්ණිථ 

ගන්නහ විඳුම් හශේභ දිගුථහලීන තමුන්නහන්ශේරහ ගළනීභට 

අශප්ක්හ ථයන විඳුම් ථශර්ද ඹන්න ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ඉදිරිඳත් ථයනු ඇතළයි ශඵශවවින් ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

ශඵොශවොභ සතුතියි  ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි. 

 

ගු දි.මු. ජ්යරත්න මශතළ (අග්රළමළතයුරමළ වශ බුද්ධ 
ළවන ශළ ආගමික ක යුුර අමළතයුරමළ) 
(ஶண்புஷகு டி.ம்.ஜத்ன - பஷத அகச்சபைம் தபரத்த 

சஶசன, த அலுலல்கள்  அகச்சபைம்) 

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  අර්තහඳල් ගළන ථථහ ථයන 
විට භභ ශඵොශවොභ න්ශතෝ ශනහ. අවුරුදු 24ථට ඉසය 
රවථහට බීජ් අර්තහඳල් ශගනහශව් ජ්ර්භනිශඹන්. භභ තභයි 
ජ්ර්භනිඹට ගිහින් බීජ් අර්තහඳල් ඳරීක්හ ථයරහ ශගශනන්න ළඩ 
පිළිශශ ථස ථශශේ.  ශගනහහට ඳසු භවනුය ශගොවිශඳොශල් 
ශදථථ බීජ් අර්තහඳල් නිසඳහදනඹ කිරීශම් ළඩ පිළිශශ ථස 
ථශශේ එථට ථෘෂිථර්භ ඇභතියඹහ වළටිඹට භභයි.  අද ශම් ගහ 
ශම් තයම් දියුණු තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵන එථ ගළන භභ 
න්ශතෝ ශනහ. එදහ රුපිඹල් 23ක් ගිඹහ එක්ශථශනකුට 
අර්තහඳල් යහත්තරක් වදන්න. එදහ තිබුශණ් කිශරෝ ශනොශයි  
යහත්තල්.  අර්තහඳල් යහත්තරක් වදන්න අඳට රුපිඹල් 23ක් ගිඹහ. 
එතශථොට ඉන්දිඹහශන් රවථහට ශගන්පු අර්තහඳල් යහත්තරක් 
රුපිඹල් 12යි. අඳට අර්තහඳල් යහත්තරක් වදන්න රුපිඹල් 23ක් 
ළඹ වුණහ. එභ නිහ භභ ඉන්දිඹහශන් ශගන්න රද අර 
යහත්තරථ මිර රුපිඹල් 30ක් දක්හ ළඩි ථශහ. ටළක්ස එථ ළඩි 
ථයරහ අර යහත්තර රුපිඹල් 30ක් ථශහ. අශප් අර්තහඳල් යහත්තරක්  
වදන්න රුපිඹල් 23ක් මිනිසුන්ට ළඹ වුණහ. එතශථොට අර 
යහත්තරක් රුපිඹල් 30ථට විකුණහගන්න වළකි වුණහ. රුපිඹල් 7ථ 
විතය රහබඹක් තිබුණහ. රවථහශව් අර්තහඳල් පිට යට අර්තහඳල්රට 
ඩහ යයි.  අනිකුත් වළභ අර්තහඳල් ර්ගඹථටභ ඩහ  රවථහශව් 
අර්තහඳල් යයි. ඒ නිහ ඒහ විලහර ලශඹන් විකුණුනහ. අශප් 
අර්තහඳල් ගහ ත තත් දියුණු වුණහ. අද ශභළනි තත්ත්ඹථට 
ඇවිල්රහ තිශඵන එථ ගළන අපි වළශභෝභ න්ශතෝ නහ.  

ගරු භන්ත්රීතුභහශේ රලසනඹට පිළිතුරු ඳඹන්නට ඉසය 
ශරහ ශම් ථහයණඹ ගළනත් භහ කිඹන්න ථළභළතියි. යජ්ඹ  
අර්තහඳල් කිශරෝ එථක් රුපිඹල් 80 ගණශන් ඕනෆභ රභහණඹක් 
මිර දී ගන්න ථටයුතු සදහනම් ථය තිශඵනහ. ගරු භන්ත්රීතුභහ 
භළතියණ ථටයුතු වහ ගිඹහභ ඒ ඳශහශත් අඹට ශම් ගළන 
කිඹන්න. තිශඵන ඕනෆ තයම් අර්තහඳල් රභහණඹක් මිරදී ගන්න 
ආණ්ඩු රෆසතියි  ඒහ මිරදී ගන්න සදහනම් ථය ශදන්නඹ කිඹරහ 
ඔඵතුභහ භළතියණ ථටයුතුරට ගිඹහභ ඔඵතුභහශේ ථථහශව් දී ඒ 

අඹට කිඹන්න. "අර්තහඳල් මිරදී ගන්ශන් නළවළ  ඒහ විකුණහ 
ගන්න ඵළවළ" කිඹරහ කිඹන්ශන් නළති ඳහර්ලිශම්න්තුශව් දී 
අගභළතියඹහ ශභශවභ කිව්හ කිඹරහ කිඹන්න. ඕනෆ තයම් අර 
ශගශනන්න  ඒහ කිශරෝක් රුපිඹල් 80 ගණශන් මිරදී 
ගන්නහඹ කිඹරහ කිව්හ කිඹන්න. එතශථොට ඔඵතුභහටත් 
ථතියඹක් ගවයි. ඒථයි භභ කිඹන්ශන්. ථතියඹ ශන් ශම් ඕනෆ ථය 
තිශඵන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ශවොයි  ඔඵතුභහශේ රලසනඹට 
උත්තයඹ ශභශේයි.  

01. 2014 ශර් අර්තහඳල් ආනඹනඹ 
 
 

 

 

 

 

ශම් විධිඹට තභයි ආනඹනඹ ථයරහ තිශඵන්ශන්.  

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු අගභළතිතුභනි  දළන් වරි ඳළවළදිලියි - 

 
ගු දි.මු. ජ්යරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு  டி.ம். ஜத்ன) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
භභ ශම් උත්තයඹ දීරහ ඉන්නම්.  
 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  රලසන අන අසථහක් ශනොශයි ශම් 

තිශඵන්ශන්.  
 

ගු දි.මු. ජ්යරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு  டி.ம். ஜத்ன) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
02. අර්තහඳල් ශගොවිඹහ වහ ඳහරිශබෝගිථඹහ ආයක්හ න ඳරිදි 

යජ්ඹ ශේය ඹ අර්තහඳල් අසළන්න ශශශ ශඳොශට 
ඳළමිණීභට අභ ලශඹන් ති 2ථට ශඳය අර්තහඳල් වහ 
න විශලේෂිත ශශශ බහණ්ඩ ඵේද ඉවශ නළවවීභ භඟින් 
ආනඹන සීභහ ථයනු රළශබ්. ශථශේ වු ද  අර්තහඳල් 
ආනඹනඹ වහ න ඵදු ඉවශ නළවවීභට ශඳය ආනඹනඹ 
ථයන රද අර්තහඳල්ලින් ශථොටක් ශේය ඹ අසළන්න 
රළශඵන මුල් දින කිහිඳශ  දී ශශශ ශඳොශට ඳළමිණීශම් 
වළකිඹහක් ඳතී. - ඒ කිඹන්ශන් ඳයණ ශගනහපු ඒහ -  
ශථශේ වු ද  ඹර  ථන්නශ  ශේය ඹ අර්තහඳල් අසළන්න 
ශශශඳොශට ඳළමිණීභ අශගෝතු භ අග සිට ශදළම්ඵර්   
භහඹ අහනඹ දක්හ සිදු න අතය   ශේය ඹ අර්තහඳල් 
ශතොග ශශශඳොශට රභහණත් ශර දළනට ළ ඳශඹන  
ඵළවින් අර්තහඳල් ආනඹනඹ ශම්  න විට ම්පුර්ණශඹන්භ  
අත්හිටුහ ඇත.  

03.  2014  අඹළඹ ශඹෝජ්නහ  අනු 2014.02.21  දිනළති අභහතය 
භණ්ඩර තීයණඹ භගින් ශේය ඹ අර්තහඳල් මිරට ගළනීභ 
වහ රුපිඹල් 80ථ වතිථ මිරක් දළනටභත් නිඹභ ථය 
ඇත.  

 රුපිඹල් 80 ගණශන් ඕනෆ තයභක් ගන්නහ.  

139 140 

භහඹ රභහණඹ (ශභ.ශටො.) 

ජ්නහරි   15 836 

ශඳඵයහරි     8 663 
භහර්තු     8 863 

අශරේල්     8 886 

භළයි     8 587 

ජනි     9 250 

ජලි   24 343 

අශගෝසතු   14 328 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

04.  2014 ඹර ථන්නශ  අසළන්න ශම්  න විටත් රක් 
 ශතො ආඹතනඹ විසින් කිශරෝ ග්රෆම් එථක් වහ 
රුපිඹල් 80ක් න යජ්ශ   වතිථ මිර ඹටශත් මිර දී 
ගළනීභ ශගොවිජ්න ශේහ ශදඳහර්තශම්න්තු  වහ ම්ඵන්ධ වී 
සිදු ථයනු රඵයි. ශම් වහ ථළප්ශඳට්ටිශඳොශ  
ශඵෝගවකුඹුය  ඌ ඳයණගභ  ශඵොයරන්ද  වහ අමගසශදෝ  
ඹන රශේලර  අර්තහඳල්  මිර දී ගළනිශම් භධයසථහන  
පිහිටුහ  ඒ වයවහ  මිර දී ගළනීම් සිදු ථයයි.  ඒ අනු  2014 
ළප්තළම්ඵර් 09 න දින න විට අර්තහඳල් ශභට්රික් ශටොන් 
827 ක් මිර දී ශගන ඇත.  ත ද   අර්තහඳල්  අසළන්න  
මිර දී ගළනීභ  තදුයටත්  ක්රභත් කිරීභ  වහ රක් 
ශතො ආඹතනඹ ශගොවීන් භඟ ඉදිරි ශශ ගිවිසුම්රට 
එශඹී ඇත. 

 එශභන්භ  රක් ශතො ආඹතනඹ මිර දී ගන්නහ අර්තහඳල් 
ගඵඩහ කිරීභ වහ අලය ගඵඩහ ඳවසුථම් යජ්ඹ විසින් 
ඳඹහ ඇති අතය භ   ශභභ සිඹලු ඳවසුථම් පිළිඵ 
ශගොවීන් දළනුත් ථය ඇත. ශභභ ළඩ පිළිශශ ආර්ර ථ 
වර්ධන අභහතයහවලඹ  ශගොවිජ්න වර්ධන 
ශදඳහර්තශම්න්තු වහ  අදහශ දිසත්රික්ථඹන්හි  දිසත්රික් 
ශල්ථම්/දිහඳතිරුන්  විසින් අධීක්ණඹ ථයනු රළශබ්.   

05.  ශගොවීන්ශේ නිසඳහදන විඹදම් අභ ථය  ගළනීභ වහ යජ්ඹ 
විසින් ශඳොශවොය වනහධහයඹ  අඛ්ණ්ඩ ක්රිඹත්භථ කිරීභ  
න පිරි  ග්රහටඹ ණඹ ශඹෝජ්නහ ක්රභඹ ඹටශත් අර්තහඳල් 
ගහ දවහ අක්ථයඹථට රුපිඹල් 252 000 ථ 
උඳරිභඹථට ඹටත් 7%ථ වන ශඳොලිඹථට ගහ ණඹ 
රඵහ දීභ  භූමිශ  පරදහයිතහඹ ඉවශ නළවවීභ දවහ උස 
තත්ත්ශ  රමිතිශඹන්  යුතු ඉවශ  පරදහක් රඵහ ශදන 
ශේය ඹ බීජ් රර්ධනඹ කිරීභ වහ  ඒ වහ අලය බීජ් ගඵඩහ 
ඉදි කිරීභ  එථය අසනු ශශශඳොශට ඳළමිණීශම්දී මිර 
ඳවශ ඹහශභන් සිදු න අඳවසුතහඹ ශක්හලීභ වහ 
අර්තහඳල් ගඵඩහ ථය තඵහ ගළනීභ දවහ අලය ගඵඩහ 
ඳවසුථම් ළඩි දියුණු කිරීභ  ශේය ඹ අර්තහඳල් නිසඳහදන ශ  
ඉවශ ඹහභට  හශප්ක්  අර්තහඳල් ආනඹනඹ සීභහ කිරීභ 
ඹන ක්රිඹහභහර්ග යජ්ඹ විසින් ඇනටභත් ක්රිඹහත්භථ ථය 
ඇත. ඒ අනු ගහ ථයරහ තිශඵන අර්තහඳල් රභහණඹ යජ්ඹ 
අයශගන තළන්ඳත් ථය තඵහ ගන්නහ. එයින් ජ්නතහට 
රලසනඹක් ඇති න්ශන්ත් නළවළ; ශගොවිඹහට රලසනඹක් ඇති 
න්ශන්ත් නළවළ. 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ஶண்புஷகு அநு தஷழஶ ஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශථොශවේද ගඵඩහ ථයරහ තිඹහ ගන්ශන්? 
 

ගු ක්හමන් කිසරඇල්  මශතළ 
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු අගභළතිතුභහ  රවථහශව් ශථොශවේත් ගඵඩහ ථයරහ තිඹහ 

ගන්න එථ ය තථයණඹක්ත් නළවළ. 
 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  රලසන ඇසීභට ශව්රහක් නළවළ. ගරු 

අගභළතිතුභහ පිළිතුරු   දුන්නහ.  
 

ගු ක්හමන් කිසරඇල්  මශතළ 
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ශම්ථ යටටභ ඵරඳහන රලසනඹක්. 

ගු දි.මු. ජ්යරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு  டி.ம். ஜத்ன) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ශභොථක්ද? 

 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු ක්හමන් කිසරඇල්  මශතළ 
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ ඔඵතුභහට කිඹන්න ථළභළතියි  ඔඹ අර එක්තළන් ථයරහ 
තිඹහ ගන්න රවථහශව් ශථොශවේත් ය තථයණඹක් නළති ඵ. ගඵඩහ 
ථයන්න ය තථයණඹක් නළවළ. ය තථයණඹක් නළති ගඵඩහ 
ථයන්න ඵළවළ  ගරු අගභළතිතුභහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු 
අගභළතිතුභනි  ඔඵතුභහ ථෘෂිථර්භ ඇභතිතුභහ වළටිඹට හිටපු 
ථහරශ  භභ ඇවිල්රහ ඔඵතුභහට  කිව්හ  ශගොවීන් ශබ්යහ ගන්න 
පුළුන් එථභ ක්රභඹ තභයි ය තථයණ ඳවසුථම් රහ දීභ කිඹරහ. 

 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අපි ශම් පිළිඵ Adjournment Debate එථක් ගනිමු  ගරු 
භන්ත්රීතුභනි. 

 

ගු දි.මු. ජ්යරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு  டி.ம். ஜத்ன) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
කිසි රලසනඹක් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ කිඹන්ශන් අර්තහඳල් 

විකුණහ ගන්න ඵළරි මිනිසුන් ඉන්නහඹ කිඹරහයි. ඔඵතුභන්රහ 
ර හයඹ ථයන්න. එශවභ එථක් නළවළ. අර්තහඳල් තිශඹන තළන් 
පිළිඵද අපිට කිඹන්න. අපි ඒහ ඔක්ශථොභ මිර දී ගන්නහ. 
එච් යයි කිඹන්න තිශඵන්ශන්. ශම් election එථක් ඳත්න්නට 
සදහනම් න ශරහශව් ඔඹ හශේ ථථහ කීභ නයථයි කිඹරහ 
කිඹන්න ඵළවළ. තමුන්නහන සශේරහ ශම් රලසන ඉදිරිඳත් ථයන්න 
ඕනෆ. භළතියණ ථථහල් ඕහ. භළතියණ ථහරශ  දී ඔශවොභ 
රලසන ඉදිරිඳත් ථයන එථ තමුන්නහන්ශේරහට ශවොයි. නමුත් 
අපිටත් රලසනඹක් තිශඵනහ. ජ්නතහ විමුක්ති ශඳයමුශණ් ගරු 
අනුය දිහනහඹථ භන්ත්රීතුභහ ශම් රලසනඹ ඉදිරිඳත් ථශහ. ඒ හශේභ 
ජ්නතහට කිසිභ අඳවසුක් නළති ශම්හ රඵහ ගළනීශම් ළඩ 
පිළිශශ ක්රිඹහත්භථ ථයනහඹ කිඹරහ අඳටත් ර හයඹක් ථයන්න 
පුළුන්. අපි ශදශගොල්රන්භ ර හයඹ ථය ගනිමු. අතිශර්ථ ළඩ 
ශන් ශම්හ. අතිශර්ථ ශඹෝජ්නහ. ශවොයි. 

 

ගු පජ්පන් අමරුරවග මශතළ 
(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ශජ්ෝන් අභයතුවග භවතහ  what is your point of Order?  
 

ගු පජ්පන් අමරුරවග මශතළ 
(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  රධහන ථටයුතු ආයම්බ 

ථයන්න රථභශඹන් භහ ශම් ථහයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. දළන් 
රෘත්තිඹක් ආහ  ඌ ඳශහත් බහ භළතියණඹ යජ්ඹ ථල් 
දභන්න වදනහඹ කිඹරහ. ඒශක් ඇත්ත නළත්ත භභ දන්ශන් නළවළ.  
[ඵහධහ කිරීම්] 
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නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

එඹ ඳහර්ලිශම්න්තුට අදහශ ථටයුත්තක් ශනොශයි. සථහය 

නිශඹෝග ඹට ශත් රලසනඹකුත් ශනොශයි. 
 

ගු පජ්පන් අමරුරවග මශතළ 
(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ශම් දළන් රළබුණු ආයවචිඹක්. [ඵහධහ කිරීම්] 
 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ආණ්ඩු ඳහර්ලසශ  රධහන වවිධහඹථතුභහ. 

 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රධහන ථටයුතු ආයම්බ කිරීභට භත්ශතන් ථරුණක් කිඹන්න 

ඕනෆ. ඊශ  විඳක් නහඹථතුභහත් ඔඹ ථහයණඹභ ඇහුහ. ඒථට 

පිළිතුය අපි ඊශ  දුන්නහ. අද විඳක් නහඹථතුභහ ථයන ශේ 

වවිධහඹථතුභහ දන්ශන් නළවළ  වවිධහඹථතුභහ ථයන ශේ විඳක් 

නහඹථතුභහ දන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] තමුන්නහන්ශේරහ අන්ත 

ඳයහජ්ඹථට ඳත් නහ. එච් යයි. [ඵහධහ කිරීම්] ඔශවොභ විහිළුට 

ඳත් වීශභන් ශන්ශන් විහිළු අන්ත ඳයහජ්ඹථට ඳත් වීභයි. 

එච් යයි. 

 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රධහන ථටයුතු ආයම්බශ දී ශඹෝජ්නහ  අධිථයණ අභහතයතුභහ. 
 

ගු අජිත් කුමළර මශතළ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் குஶ) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You can raise it later. 

 
ඳනත් පකටුම්ඳත් ිළිතගෆන්ීරම 

சர்ப்பஷக்கப்பட்ட சட்டபயங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 

අඳරළධයක වින්දිතයන් වශ වළක්ෂිකුලන් ශ  

වශළය දීපම් වශ ආරක්ළ කිරීපම් ඳනත් පකටුම්ඳත 
    குற்மச்தசல்களுக்குப் பலிஶக்கப்பட்நடஶபைக்கும் 

சஶட்சஷகளுக்குஶன உதலஷ ற்பொம் பஶதுகஶப்பு                                             
             ASSISTANCE TO AND PROTECTION OF VICTIMS OF 

CRIME AND WITNESSES BILL 

"අඳයහධඹථ වින්දිතඹන් ව හක්ෂිථරුන්ශේ අයිතිහසිථම් ව හිමිථම් 

දළක්වීභ ව එභ අයිතිහසිථම් ව හිමිථම් ආයක්හ කිරීභ ව රර්ධනඹ 

කිරීභ පිණි ද; වින්දිතඹන් ව හක්ෂිථරුන් ආයක්හ කිරීභට අදහශ 

සුදුසු ජ්හතයන්තය රතිභහන  රමිති ව ඹවඳත් රතිඳත්ති ඵරහත්භථ කිරීභ 

පිණි ද; අඳයහධඹථ වින්දිතඹන් ව හක්ෂිථරුන් ආයක්හ කිරීභ වහ 

ජ්හතිථ අධිථහරිඹක් පිහිටුවීභ; ථශභනහථයණ භණ්ඩරශ  වයුතිඹ;         

ශ්රී රවථහ ශඳොලිස ශදඳහර්තශම්න්තුශව් වින්දිතඹන් ව හක්ෂිථරුන්ශේ 

වහඹථ ව ආයක්ථ ශථොට්සහ පිහිටුවීභ පිණි ද; අඳයහධඹථ 

වින්දිතඹන්ට න්දි ශගවීභ; අඳයහධඹථ වින්දිතඹන්ශේ ව 

හක්ෂිථරුන්ශේ වහඹථ ව ආයක්ණ අයමුදරක් පිහිටුවීභ පිණි ද; 

ඊට ම්ඵන්ධ ශවෝ ඊට ආනුවගිථ ථහයණහ වහ විධිවිධහන ළරළසවීභ 

පිණි ද ව ඳනත් ශථටුම්ඳතකි." 
 

ිළිතගන්ලන ද්පද් අධිකරණ අමළතය ගු රවුසහ ශීමම් මශතළ 
විසිනි. 

2014 වෆප්තෆම්බර් මව 23 ලන අඟශුලළදළ පද ලන ලර කියවිය 
යුුරයයි ද  එය මුද්රණය කෂ යුුරයයි ද නිපයපග කරන දී.  

 ஸதஷ அகச்சர் ஶண்புஷகு மவுப் வக்கஸம் அலர்கரஶல் 

சர்ப்பஷக்கப்பட்டது. 

2014 தசப்தம்பர் 23, தசவ்லஶய்க்கஷறக இண்டஶம்பகம 

தஷப்பஷடப்பட நலண்டுதனவும் அச்சஷடப்பட நலண்டுதனவும் 

கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Presented by the Hon. Rauff Hakeem, Minister of Justice; to be 

read a Second time upon Tuesday, 23rd, September, 2014, and to be 

printed. 
 

ගු අජිත් කුමළර මශතළ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் குஶ) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

 
නෆඟී සිටිප ය. 
ளந்தஶர். 

rose. 

 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අිතත් කුභහය භවතහ.  
 

ගු අජිත් කුමළර මශතළ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் குஶ) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  2014 අශගෝසතු භ 21ළනි 

බ්රවසඳතින්දහ දහතමින් නිකුත් ව වළන්හඩ් හර්තහශව් 918න 

තීරුශව් වන් ථය ඇති ථහයණඹක් භඟින් ආණ්ඩු ඳහර්ලසශ  

භන්ත්රීරු ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු ඹම් ශනොභඟ වළරීභක් ථය 

තිශඵනහ. එදින විහදඹ ශථරුශණ් ශඹෝිතත විදුත් වළඳුනුම්ඳත 

පිළිඵයි. එභ වළඳුනුම්ඳත ම්ඵන්ධශඹන් පුේගරඹන් ලිඹහ ඳදිවචි 

කිරීශම් ශථොභහරිසතුභහශේ ටවනක් වළන්හඩ් හර්තහට 

ඇතුශත් කිරීභ වහ ඉදිරිඳත් ථයන ඵ කිව්හ. නමුත් එඹ 

අගභළතිතුභහ ශවෝ ආණ්ඩු ඳක්ශ  ශනත් කිසිශක් ඉදිරිඳත් 

ථශශේ නළවළ. අරුන්දිථ රනහන්දු භන්ත්රීතුභහ තභයි ඉදිරිඳත් ථයන 

ඵ කිව්ශව්. නමුත් එළනි ශල්ඛ්නඹක් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ඉදිරිඳත් ථය නළවළ.  අශප් අතට නිථම් ථඩදහසිඹක් නම් රළබුණහ.  

Letterhead එථක්ත්  යඵර් මුද්රහක්ත් නළති type ථශ 

ථඩදහසිඹක් භට රළබුණහ. නමුත් එඹ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් 

ථය නළවළ. ඳවුශල් ශතොයතුරු ගන්ශන් නළවළ  එඹ අනිහර්ඹ නළවළ 

කිඹරහ පුේගරයින් ලිඹහ ඳදිවචි කිරීශම් ශථොභහරිසතුභහ ථශ 

රථහලඹක් ගළන එතුභන්රහ කිව්හ. එළනි ථරුණක් වන් කිරීභ 

භඟින් ඳහර්ලිශම්න්තු ශනොභඟ වළරීභක් සිදු ශරහ තිශඵනහ. ගරු 

නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ඔඵතුභහ භළදිවත් ශරහ එඹ නිළයදි 

ථයන්න කිඹරහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 ඒ පිළිඵ ශොඹහ ඵරන්න කිඹරහ ඳහර්ලිශම්න්තුශව් භව 

ශල්ථම්තුභහට භහ දළනුම් ශදනහ.  

 

දළන් ශඹෝජ්නහ පිළිඵ දළනුම් දීභ. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඳළර්ලිපම්න්ුරපේ ක යුුර 
பஶஶளுன்ம அலுலல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  බහනහඹථතුභහ ශනුශන් 

භහ ඳවත වන් ශඹෝජ්නහ ඉදිරිඳත් ථයනහ:  

"නයහඹ ඳත්රශ  රධහන ථටයුතුර අවථ 2 දයන විඹඹ පිළිඵ ළඩ අද 

දින රැසවීශම්දී අවථ 23 දයන සථහය නිශඹෝගශඹහි විධිවිධහනඹන්ශගන් 

නිදවස විඹ යුතු ඹ." 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ඳළර්ලිපම්න්ුරපේ රැවහීරම් 
பஶஶளுன்ம அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT  
 
I 

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  බහනහඹථතුභහ ශනුශන් 

භහ ඳවත වන් ශඹෝජ්නහ ඉදිරිඳත් ථයනහ:  

"සථහය නිශඹෝග අවථ 7 හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 දින 

ඳහර්ලිශම්න්තු විසින් ම්භත ථයන රද ශඹෝජ්නහශව් කුභක්  වන්  

තිබුණ ද   අද  දින  රැසවීම්  ඳළළත්ශන  ථහර  ශව්රහ  අ. බහ. 1.00 සිට 

අ. බහ. 6.30 දක්හ විඹ යුතුඹ. අ. බහ. 4.00 ට සථහය නිශඹෝග අවථ 7(5) 

ක්රිඹහත්භථ විඹ යුතු ඹ." 

 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

II 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  බහනහඹථතුභහ ශනුශන් 

භහ ඳවත වන් ශඹෝජ්නහ ඉදිරිඳත් ථයනහ:  

"අද දින විසිය ඹෆශම්දී ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තු 2014 ළප්තළම්ඵර් භ 23 

ළනි අඟවරුහදහ අ. බහ. 1.00 න ශතක් ථල් තළබිඹ යුතු ඹ." 

 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 ශඹෝජ්නහ පිළිඵ දළනුම් දීභ වහ දිනට නිඹමිත ථටයුතු. 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නි ශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ඊශ  දිනශ  ඉදිරිඳත් ථයන 
රද ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹටශත් ව ශයගුරහසි 
පිළිඵ ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භන්ත්රීතුභහ ථථහ ථයමින් 
සිටිඹදී බහ ථල් තඵනු රළබුහ. එභ නිහ විහදඹ අන් 
ථයන්නට ඵළරි වුණහ. එතුභහශේ ථථහශව් ඉතිරි ශථොට දළන් 
එතුභහ විසින්  ථයනු රඵනහ. විනහඩි කීඳඹකින් එභ ශයගුරහසි 
ම්භත ථය ගළනීභට අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

 

ගු පජ්පන් අමරුරවග මශතළ 
(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  - 
 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ශජ්ෝන් අභයතුවග භන්ත්රීතුභහ.  
 

ගු පජ්පන් අමරුරවග මශතළ 
(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ විහදඹ දළන් ඳත්හශගන ඹනහද? 
 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔව්.  
 

ගු පජ්පන් අමරුරවග මශතළ 
(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඳක් නහඹථඹන්ශේ රැසවීභක් තිඹරහ අඳ ඒ ගළන තීයණඹක් 

ගන්න එඳහ ඹළ. එශවභ නළති ශම් විහදඹ ශගන ඹන්ශන් 
ශථොශවොභද? දළන් අඳ අද දිනට නිඹමිත නයහඹ ඳත්රශ  තිශඵන 
ථරුණු ඔක්ශථොභ ගන්නහද? 

 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, as of practice and procedure, since the 

Debate has not been adjourned, it can continue 
 

ගු පජ්පන් අමරුරවග මශතළ 
(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

Sir, we will have to have another date for that. There 

is an agenda for today.  
 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

We cannot move on to another item without a 

decision being taken on the Debate that has not been 

adjourned.  
 

ගු පජ්පන් අමරුරවග මශතළ 
(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

What I say is, we have an agenda for today. If you 

want to continue with this, you will have to have it on 

another day.  
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නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

No, it is not so. 
 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

We will only take five minutes as agreed and we will 

get it approved. 
 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The House has to take a decision since the debate has 

not been adjourned. It was only the House that was 

adjourned, not the Debate.  
 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

It was the Government’s last Speaker when the House 

was adjourned. We are not going to take time. We will 

take only five minutes and we will put it to the House. 
 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, please conclude your speech in five 

minutes' time. 

 

ආනයන ශළ අඳනයන (ඳළන) ඳනත : 

පරගුළසි 
இமக்குதஷ ற்பொம் ற்பொதஷச் (கட்டுப்பஶடு) 

சட்டம் : ஒளங்குலஷதஷகள்  
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS 
 

කල් තබන ද විලළදය තලදුර ත් ඳලත්ලනු ිළණිව නිපයපගය 
කියලන දී   

ඊ  අදළෂ ප්රහනය ගවෆප්තෆම්බර් 09  
ஒத்தஷகலக்கப்பட்ட  லஷலஶதம் ஸரத் ததஶடங்குதற்கஶன கட்டகர 

லஶசஷக்கப்பட்டது.  

சம்பந்தப்பட்ட லஷனஶ - [ தசப்தம்பர் 09 ] 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question                    

[09th September] 

"1985 අවථ 48 දයන ඳනතින් ව 1987 අවථ 28 දයන ඳනතින් 

වශලෝධිත  1969 අවථ 1 දයන ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනශත් 20 

ළනි ගන්තිඹ ඹටශත් මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයයඹහ විසින් හදන 

රදු  2014 ජලි 21 දිනළති අවථ 1872/5 දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රශ  

ඳශ ථයනු රළඵ  2014.08.19 දින ඉදිරිඳත් ථයන රද ශයගුරහසි අනුභත 

ථශ යුතු ඹ." [ගරු (ආ හර්ඹ)යත් අමුණුගභ භවතහ]  

"1985ஆம் ஆண்டின் 48ஆம் இயக்கச் சட்டத்தஷன் பயபம் 1987ஆம் 

ஆண்டின் 28ஆம் இயக்கச் சட்டத்தஷன் பயபம்  தஷபைத்தப் 

பட்டலஶமஶன 1969ஆம் ஆண்டின் 1ஆம் இயக்க இமக்குதஷ 

ற்பொம் ற்பொதஷ (கட்டுப்பஶட்டுச்) சட்டத்தஷன் 20ஆம் பஷஶஷலஷன் கஸழ் 

 ஷதஷ, தஷட்டஷடல் அகச்சஶஷனஶல் ஆக்கப்பட்டு 2014 பேகய 21ஆம் 

தஷகதஷ 1872/5ஆம் இயக்க அதஷலஷநசட லர்த்தஶனப் பத்தஷஶஷ 

ககஷல் பஷசுஶஷக்கப்பட்டதும் 2014.08.19ஆம் தஷகதஷ சர்ப்பஷக்கப் 

பட்டதுஶன ஒளங்குலஷதஷகள் அங்கஸகஶஷக்கப்படுஶக" [ஶண்புஷகு 

(கயஶ ஷதஷ) சத் அபநக] 

"Regulations made by the Minister of Finance and Planning under 
Section 20 of the Imports and Exports (Control) Act, No. 1 of 1969 

as amended by Act, No. 48 of 1985 and Act, No.28 of 1987 and 

published in the Gazette Extraordinary No. 1872/5 of 21st July 
2014, which were presented on 19.08.2014, be approved."  [The 

Hon. (Dr.) Sarath Amunugama] 

 

ප්රහනය යිතත් වභළිමමුඛ කරන දී. 
லஷனஶ ஸண்டும் டுத்தஷம்பப்பட்டது. 

Question again proposed. 

 
[අ.බහ. 1.59] 
 

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

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

බිසමිල්රහහිර් යවසභහනිර් යහීම්. 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  අශප් යජ්ඹ ඌ - 

ශල්රසශේ ශගන ඹන යහඳෘති ම්ඵන්ධ  දියුණු ම්ඵන්ධ  

අභිෘේධිඹ ම්ඵන්ධ ථථහ ථයමින් සිටි අසථහශව් තභයි තනි 

අලිශඹක් ඉරහ "No Quorum" කිඹරහ කිව්ශව්. ථභක් නළවළ. But, 

it is in the Order Paper and I am entitled to continue with my 

speech.  

Sir, we have no problem in giving our approval to the 

Regulations made by the Minister of Finance and 

Planning under Section 20 of the Imports and Exports 

(Control) Act, No. 1 of 1969 as amended by Act, No. 48 

of 1985 and Act, No. 28 of 1987 and published in the 

Gazette Extraordinary No. 1872/5 of 21st July 2014, 

which were presented on 19th August, 2014.  

These are just simple Regulations. I do not want to 

take much of your time. - [Interruption.] I will conclude; I 

have been given five minutes. Sir, I have a list, which I 

will table, of all the development that has been carried out 

by the Government. 

යහඹ ශේහ ක්රිඹහථහරිත්ඹ පිළිඵ වඛ්යහ ටවන භහ තු 

තිශඵනහ. එහි අශප් යහඹඹන්රට ඳළමිණි නළව් වඛ්යහ 

තිශඵනහ. ශ්රී රන්ථන් එඹහර් රයින් එශක් දියුණු පිළිඵත් 

වඛ්යහ ටවන් තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඹටිතර ඳවසුථම් වහ ව  

යහජ්ය ආශඹෝජ්න පිළිඵ ටවන තිශඵනහ. විදුලිඵර අවලශ  

ක්රිඹහථහරිත්ඹ පිළිඵ ටවන තිශඵනහ. විදුලි වශේල අවලශ  

ක්රිඹහථහරිත්ඹ පිළිඵ ටවන තිශඵනහ. භහින්ද චින්තනඹ අනු 

ශම් යජ්ඹ රවථහශව් ථය ශගන ඹන ආලස ර්ඹත් ළඩ පිළිශශල් 

ඔක්ශථොභ ජ්නතහ දළන ගත යුතුයි. යහඹ ශේහ ක්රිඹහථහරිත්ඹ  

ඹටිතර ඳවසුථම් වහ ව  යහජ්ය ආශඹෝජ්න  විදුලිඵර අවලශ  

ක්රිඹහථහරිත්ඹ ව විදුලි වශේල අවලශ  ක්රිඹහථහරිත්ඹ 

දළක්ශන වඛ්යහ ටවන් භභ වභළගත* ථයනහ. එභ ටවන් 

වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත් ථයන්නඹ කිඹහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

ඊශ  තත් ආලස ර්ඹඹක් වුණහ. ඊශ  භභ ශභශවේ ථථහ ථයරහ 

ඊශඟට ගිශ  ශඵල්රන්විරටයි. ශඵල්රන්විර ඇති ථය තිශඵන 

වර්ධනඹ ඵරන්න ඕනෆ. සිනහ රැ ශන නගයඹක් ශම් යජ්ඹ දළන් 

ඇති ථය  ශගන ඹනහ. ශම්ථ රහතිවහර්ඹඹක්. එථ ඳළත්තකින් ළලි 
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————————— 
*  පුවහතකළප  තබළ ඇත. 
*  நூனஷகயத்தஷல் கலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඳහක් එථ දියුණු ථශහ. අශනක් ඳළත්ශතන් ඇස පිඹරහ අරින්නට 

ඉසයශරහ දිඹන්නහ ඔශ  සිරිඹහ  අභිෘේධිඹ  භනයවජ්න 

දර්ලනඹ ඔඵ සිඹලු ශදනහටභ දකින්න පුළුන්. ඒ හශේභ තභයි 

Viharamahadevi Park එථ අද ආසිඹහශව් ඉසතයම්භ උදයහනඹක් 

ඵට ඳත් ශරහ අහනයි. ඊට ඳසශේ Independent Arcade එථ  

Race Course Shopping Centre එථ  Floating Market එථ 

ඵරන්න. ඉසය malu market, අද gold market. ශම්ථටයි 

ආලස ර්ඹ කිඹන්ශන්; රහතිවහර්ඹඹ කිඹන්ශන්.  

ඊශ  ශඵොයරළසගමුශව් ඳළළත්වුණු ඉතහභ යභණීඹ  සිත් ඇද 

ගන්නහ සුළු උත්ශ දී ශඵල්රන්විර යජ්භවහ විවහයශ  

භවහනහඹථ ආ හර්ඹ ශඵල්රන්විර විභරයතන භහහිමිඳහණන් විසින් 

ථයන රද ථථහශව් ශථොටක් විතයක් භභ කිඹන්නම්.  "ශභභ ළ 

යවුශම් එදහ මිනී දළශමින් තිබුණහ. ශදඳළත්ශත් කුණු. අද භභ 

ප්රීතිශඹන්  ආසහදශඹන් යුතු රථහල ථයනහ    යහජ්ය ආයක්ථ 

වහ නහගරිථ වර්ධන අභහතයහවලශ  ශල්ථම් ශගෝසහබඹ 

යහජ්ඳක් භළතිතුභහ ශම්  හ විලහර වර්ධන යහඳෘතිඹක් අඳට අද 

රඵහ දී තිශඵන ඵ. අඳශේ ඉල්ලීභක් නිහ ශනො එතුභහශේභ 

වථල්ඳඹක් අනුයි එඹ නිභ ථය ඇත්ශත්. එඹ ඉතිවහඹ පුයහ යන් 

අකුරින් ලිඹශනහ නිඹතයි" කිඹරහයි අශප් ශරොකු වහමුදුරුශෝ 

රථහල ථශශේ.  

 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහශේ ථථහ අන් ථයන්න. 
 

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

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

භහ අන් ථයනහ  ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි. අද ශම් 

යට ආර්ර ථ අතින් ආසිඹහශව්භ number one ශර දියුණු ශමින් 

ඹන ඵ ථහටත් ශවොට දළශනනහ. ඒ ඵ ජ්ඳහනශ  

අගභළතිතුභහත් කිව්හ. චීනශ  ජ්නහධිඳතිතුභහත් ඉදිරිශ දී ශභයටට 

ඳළමිශණනහ.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  භ ට ශම් අසථහ රඵහ දීභ 

ම්ඵන්ධශඹන් තමුන්නහන්ශේට සතුතින්ත ශමින්  ශභභ 

ශයගුරහසි ම්භත ථය ගන්නඹ කිඹහ ඉල්රමින්  භශේ ථථහ 

අන් ථයනහ.  

 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  
 

ගු පජ්පන් අමරුරවග මශතළ 
(ஶண்புஷகு நஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ඒ ම්ඵන්ධශඹන් අශප් 

විරුේධත්ඹක් නළවළ. 
 

ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Item No. 2. ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අශබ්ර්ධන ඇභතිතුභහ. 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.  
 

අනුරුල නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ මූළවනපයන් ඉලත් 
වුපයන්  නිපයපජ්ය කළරක වභළඳ පුරමළ  ගගු  මුුපේසු නන්ද්රකුමළර් 
මශතළ  මුළවනළරූඪ විය. 

  

அதன் பஷமகு, பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்பொ 

அகயநல, குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள் [ஶண்புஷகு 

பபைநகசு சந்தஷகுஶர்]  தகயக லகஷத்தஶர்கள். 
 

 Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
ක්රපමපඳළය වවලර්ධන ලයළඳි ප ඳනත : 

නියමය 
தசல்நுணுக்க அபஷலஷபைத்தஷக் 

கபைத்தஷட்டங்கள் சட்டம் : கட்டகர 
STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS ACT: 

ORDER 
 

[අ.භළ. 2.05  

 

ගු ක්ෂහමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ (ආපයපජ්න 

ප්රලර්ධන අමළතයුරමළ) 
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் ஶப்பஶ அநபலர்தன - பதலீட்டு 

ஊக்குலஷப்பு அகச்சர்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 

INVESTMENT PROMOTION) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  භහ ඳවත වන් 

ශඹෝජ්නහ ඉදිරිඳත් ථයනහ: 

"වශලෝධිත 2008 අවථ 14 දයන ක්රශභෝඳහඹ වර්ධන යහඳෘති ඳනශත් 3 

ළනි ගන්තිශ  (4) ළනි උඳගන්තිඹ ඹටශත්  ආශඹෝජ්න රර්ධන 

අභහතයයඹහ විසින් මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයයඹහ විභහ  හදන 

රදු  2014 ජුනි භ 16 දිනළති අවථ 1867/5 දයන අති විශලේ ගළට් 

ඳත්රශ  ඳශ ථයනු රළඵ  2014.09.09 දින ඉදිරිඳත් ථයන රද නිඹභඹ 

අනුභත ථශ යුතු ඹ. 

   (අභහතය භණ්ඩරශ  අනුභතිඹ දන්හ තිශබ්.)" 

ගරු නි ශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  අද දින ඉදිරිඳත් ථයන 

ශම් ඳනත ඹටශත් ව නිඹභඹ තුළින් සිදු ථයනු රඵන ආශඹෝජ්නඹ 

ශම් යශට් දියුණුත් එක්ථ ශම් යටට අලය ව ආශඹෝජ්න 

යහඳෘතිඹක් වළටිඹට අපි රථනහ. 

ශභභ යහඳෘතිඹට සීභහහිත ඇවික් ඉන්ටර්නළනල් 

ශවොශටල්ස (රවථහ) ලිමිටඩ් භහගභ ඇශභරිථහනු ශඩොරර් මිලිඹන 

250ක් රවථහශව් ආශඹෝජ්නඹ ථයනහ.  

ඇවික් ඉන්ටර්නළනල් ඉන්ිතනිඹරින් (ශවොවශථොව) කිඹන 

භහගභත්  ඊට අනුඵේධ නයිස විව් ඉන්ශසට්භන්ට් (ශවොවශථොව) 

කිඹන භහගභත් කිඹන ඳහර්ලසඹන් ශදථ එථතු ශරහ ශම් 

යහඳෘතිඹ වහ ඇශභරිථහනු ශඩොරර් මිලිඹන 250ථ 

149 150 

[ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ] 
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ආශඹෝජ්නඹක් රවථහශව් ථයනහ. ආර් ඒ ද ශභල් භහශත් ශේය ඹ 

රැකිඹහ අසථහ 298ක් ව විශේය ඹ රැකිඹහ අසථහ 30ක් ඳභණ 

න යහඳෘතිඹක් භහ 60කින් අන් කිරීභ වහ ඔවුන් ශ්රී රවථහ 

ආශඹෝජ්න භණ්ඩරඹත් භඟ ගිවි ශගන තිශඵනහ.  

ශභභ යහඳෘතිඹ වහ ඔවුන් "බී" ව "සී" කිඹන බිම් ථළඵලි 

ශදථක් මුලින් රඵහ ගත්තහ. අපි ඒ වහ අලය ඳවසුථම් ඔවුන්ට 

රඵහ ශදන අතයතුශර්දී "ඒ" කිඹන බිම් ථළඵළල්ර වහ 

අධිථයණශ  නඩුක් තිබුණහ. ඒ නිහ ඒ ශරහශව් "ඒ" කිඹන බිම් 

ථළඵළල්ර ඔවුන්ට රඵහ දීභට ශනොවළකි වුණහ. නඩු අන් වීභත් 

භඟ ඔවුන්ශේ ඉල්ලීභ භත භහ විසින් ථළබිනට් ඳත්රිථහක් 

ඉදිරිඳත් ථය ඳශමුළනි වනඹ ශම් බිම් ථළඵළල්රටත් රඵහ දීභට 

සුදුසු ඹළයි ශඹෝජ්නහ ථශහ. විශලේශඹන්භ මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන 

ඇභතියඹහශේ උඳශදස ඳරිදි බහණ්ඩහගහයශ  ශල්ථම්තුභහ විසින් 

ශභඹ ඉටු කිරීභට නම් ඔවුන්ශේ ආශඹෝජ්නඹ ඇශභරිථහනු ශඩොරර් 

මිලිඹන 250 දක්හ ළඩි කිරීභට ඉල්ලීභක් ථශහ. ඒ හශේභ ඔවුන් 

ඉඩභ හුභහරු ථය ගන්න ථලින් ඇශභරිථහනු ශඩොරර් මිලිඹන 

30ථ ආශඹෝජ්නඹක් රවථහට රඵහ දිඹ යුතු ඹළයි නිඹභ ථශහ. ඒ 

නිඹභඹන්ට එථඟවීභ නිහ ඒ ඳවසුථම් ඔවුන්ට රඵහ දීරහ අපි ශම් 

ආශඹෝජ්නඹ අනුභත ථශහ.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  2008 අවථ 14 දයන 

ක්රශභෝඳහඹ වර්ධන යහඳෘති ඳනත ඹටශත් තභයි 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ශම් සිඹලු විසතය ඳඹන්න අපි ඵළඳිරහ 

තිශඵන්ශන්. ටට ථලින් රවථහශව් ආශඹෝජ්නඹක් ථයන ශථොට 

ඳහර්ලිශම්න්තුට විසතය ළඳයිඹ යුතු නළවළ. වදිසිශඹන් රලසනඹක් 

ඇහුශොත් උත්තය ශදනහ වළශයන්නට  ශදන වන පිළිඵ  

දුන්ශන් ශභොන ආථහයඹටද  ථවුද ආශඹෝජ්ථඹහ කිඹන කිසිභ 

විසතයඹක් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් ථයන්නට ඕනෆ නළවළ. 

භහින්ද යහජ්ඳක් ආණ්ඩු තභයි ශම් හශේ ආශඹෝජ්න 

ම්ඵන්ධශඹන් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් ථය ඳහර්ලිශම්න්තුශව් 

අනුභළතිඹ ගත යුතුයි කිඹරහ  ක්රශභෝඳහඹ වර්ධන යහඳෘති ඳනත 

වඳුන්හ දුන්ශන්. ඒ ඳනත ඹටශත් අද ඕනෆ ශථශනකුට ශම් 

ආශඹෝජ්න ගළන ථථහ ථයන්නට පුළුන් ශරහ තිශඵනහ. ගරු 

වර් ද සිල්හ භන්ත්රීතුභහට ඒ ගළන ථථහ ථයන්නට පුළුන්; රලසන 

අවන්නට පුළුන්; ශම් සිඹල්රභ ථයන්න පුළුන්. නමුත් 2008ට 

ථලින් කිසිභ ආශඹෝජ්නඹක් පිළිඵ විනිවිදබහඹක් 

ශඳන්න්නට අලයතහක් තිබුශණ් නළවළ. ඒහ ශථොශවොභ 

අත්න් ථශහද කිඹරහ ථවුරුත් දන්ශන්ත් නළවළ. වදිසිශඹන් 

ඳහර්ලිශම්න්තුශව්දී රලසනඹක් අවන්න පුළුන් ගණන කීඹද කිඹරහ. 

නමුත් ශම් සිඹලු විසතය අද අඳට ඉදිරිඳත් ථයන්නට පුළුන්ථභ 

රළබිරහ තිශඵන්ශන් භහින්ද යහජ්ඳක් ආණ්ඩු විසින් 2008 දී  

ක්රශභෝඳහඹ වර්ධන යහඳෘති ඳනත ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ඉදිරිඳත් ථය ම්භත ථශ නිහයි. ඹම් ආශඹෝජ්නඹථට ශදන ඵදු 

වන ශභොනහද  ඒ ආශඹෝජ්නඹ ශථොඳභණද  ඒ අශඹෝජ්නශඹන් 

රළශඵන රතිරහබ ශථොඳභණද  ඒශථන් ශදන රැකිඹහ රභහණඹ 

ශථොඳභණද  එඹට අදහශ අවුරුදු ගණන ශථොඳභණද කිඹන සිඹලු 

ථහයණහ අද අපි ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් ථයනහ. එභ නිහ ඒ 

විනිවිදබහඹ ඇති කිරීභ ගළන ඳශමුශන්භ  ඔඵතුභන්රහ තුටු 

න්නට ඕනෆ.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  අපි රවථහශව් ආශඹෝජ්න 

පිළිඵ ථල්ඳනහ ථය ඵරන විට ශගෝලීඹ ඍජු විශේල ආශඹෝජ්න 

නළඹුරු පිළිඵ රථහ ඵරන්නට ඕනෆ. අශප් ගරු ශේ.ආර්.පී. 

සරිඹප්ශඳරුභ භළතිතුභහ ශම් අසථහශව් බහශව් ඉන්නහ. 2002 

ර්ශ දී ශරෝථශ   ඍජු විශේය ඹ ආශඹෝජ්න රළබීභ තිබුශණ් 

ඇශභරිථහනු ශඩොරර් බිලිඹන 600යි. 2013 න විට ඇශභරිථහනු 

ශඩොරර් බිලිඹන 1 460 දක්හ ශභඹ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒථ 

ශරෝථශ  ඍජු විශේය ඹ ආශඹෝජ්නර රණතහ. යටක් වළටිඹට 

අපි ශම් රණතහට මුහුණ දීභට සදහනම් ශනොවුශණොත්  යටක් 

වළටිඹට අපිට අශනක් යටල් භඟ තයග ථයරහ ඉදිරිඹට ඹන්නට 

පුළුන්ථභක් රළශඵන්ශන් නළවළ. 2002 ර්ශ දී ශගෝලීඹ ඍජු 

විශේල ආශඹෝජ්නලින්  සිඹඹට 27ක් ආශව් වර්ධනඹ ශමින් 

ඳතින යටලින්. 2013 න විට ශභඹ සිඹඹට 52 දක්හ ළඩි 

ශරහ තිශඵනහ. වර්ධනඹ ශමින් ඳතින යටර ශගෝලීඹ 

ඍජු විශේය ඹ ආශඹෝජ්න සිඹඹට 52 දක්හ ළඩි න විට 

වර්ධනඹ ශමින් ඳතින යටක් න රවථහ ශභඹට මුහුණ 

දීභට  ශභොන ආථහයශ  ඳසු බිභක්ද ථස ථශ යුත්ශත් කිඹහ 

ථල්ඳනහ ථය ඵරන්න ඕනෆ. ඒථයි අඳට තිශඵන අභිශඹෝගඹ. 

අඳට තර්ථ විතර්ථ ථයන්නට පුළුන්. අඳට ශම්හ ර හයඹ ථයරහ  

භව ජ්නතහට විවිධ ළයදි භත දීරහ ශම්හ නතය ථයන්නට 

පුළුන්. ශම් ඔක්ශථොභ ඳසු ගිඹ ථහරශ  සිදු වුණහ. වළඵළයි අඳ 

ශරෝථඹත් එක්ථ තයග ථයන ශථොට ශම් ආශඹෝජ්නඹ ශභතළනට 

ශගශනන්ශන් ශථොශවොභද කිඹන එථ පිළිඵ විඳක්ඹක් 

වළටිඹට ශනො  මුළු යටක් වළටිඹට  පුයළසිඹන් වළටිඹට අපි 

ථල්ඳනහ ථශ යුතුයි. ඒථ තභයි අඳට තිශඵන අභිශඹෝගඹ. උතුරු 

ඇශභරිථහ  රතින් අශභරිථහ  ථළරිබිඹන්  යුශයෝඳඹ ඇතුළු 

අශනකුත් ථරහඳ භඟ වන්දනඹ කිරීශම්දී ආසිඹහනු ථරහඳඹ 

ඉතහභ ළදගත් ශරහ තිශඵනහ. අද ආසිඹහනු ථරහඳඹ තභයි 

අශනක් ථරහඳ අභිබහ ඹන්ශන්. ආසිඹහනු ථරහඳශ  ආශඹෝජ්න 

රණතහ ළඩි ශරහ ඔවුන්ශේ ආර්ර ථඹ ලක්තිභත් ශමින් 

එනහ. ආසිඹහනු ථරහඳශ  යටක් වළටිඹට අඳට තිශඵන 

අභිශඹෝගඹ ආසිඹහනු ථරහඳඹත් එක්ථ තයග ථයරහ එතළනට එන 

එථයි. ඒථට තභයි ආශඹෝජ්ථඹන් පුළුල් ශර ශගන්හ ගළනීභට 

අඳට අලය න්ශන්. ශගෝලීඹ විශේය ඹ ඍජු ආශඹෝජ්න 

රළබීම්ලින් සිඹඹට 30ථ උඳරිභ ආථර්ණඹක් ආසිඹහනු 

ථරහඳඹ -ආසිඹහනු යටල්- රඵහශගන තිශඵනහ. ඒථ විලහර 

ගණනක්. එයින් ශථොටථට තභයි අඳ ඇතුළු න්න ඕනෆ. එශේ 

ඇතුළු වීභට තභයි ශම් හශේ ආශඹෝජ්න ඳවසුථම් දීරහ 

ආශඹෝජ්ථඹන් ශගන්හ ගළනීශම් අලයතහ ඇති ශරහ 

තිශඵන්ශන්.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  රවථහ පිළිඵ රථහ 

ඵළලුහභ  ශ්රී රවථහ ආශඹෝජ්න භණ්ඩරඹ පිහිටවශ  1978 දීයි. 

1978 ඉරහ 2014 ර්ශ  ශදන ථහර්තු න ථල් ඵළලුහභ 

රළබුණු ඍජු විශේය ඹ ආශඹෝජ්න රභහණඹ ඇශභරිථහනු ශඩොරර් 

බිලිඹන 11ථට අඩුයි. 1978 ඉරහ 2014 න ශථොට අඳට රළබිරහ 

තිශඵන්ශන් ඇශභරිථහනු ශඩොරර් බිලිඹන 11ථට අඩු 

රභහණඹකුයි. වළඵළයි ශභයින් සිඹඹට 74ක් - ඇශභරිථහනු ශඩොරර් 

බිලිඹන 8ක්- රළබුශණ් භහින්ද යහජ්ඳක් යුගශ දීයි. ඒථ ශවොට 

භතථ තිඹහගන්න. ඒ රළබුණු ඇශභරිථහනු ශඩොරර් බිලිඹන 11නුත් 

ඇශභරිථහනු ශඩොරර් බිලිඹන 8ක් රළබුශණ් 2006 ඉරහ 2014 

දක්හ ව අවුරුදු 8 දීයි. 1978 ඉරහ රළබුණු මුළු රභහණඹ 

ඇශභරිථහනු ශඩොරර් බිලිඹන 11යි. ඒ 11නුත් ඇශභරිථහනු ශඩොරර් 

බිලිඹන 8ක් රළබුශණ් භහින්ද යහජ්ඳක් යුගශ දීයි. අශඳන් 

ඳහර්ලිශම්න්තුශව්දී රලසන ඇහුහ  යුේධඹ ඉය වුණහභ ආශඹෝජ්න 

ආහද  යුේධඹ ඉය වුණහභ ථශශේ ශභොථක්ද කිඹරහ. 1978 දී ශම් 

ආඹතනඹ පිහිශටව්හට ඳසු ඉරහ 2006 න ථල් රළබුශණ් 

ඇශභරිථහනු ශඩොරර් බිලිඹන තුනයි. නමුත් ඇශභරිථහනු ශඩොරර් 

බිලිඹන 8ක් ආශව් ශථොයි ථහරශ ද? 2006 ඉරහ ශම් ථහරඹ න 

ශථොට තභයි ඇශභරිථහනු ශඩොරර් බිලිඹන 8ක් ඇවිල්රහ 

තිශඵන්ශන්. ඒථට තභයි අපි භවන්සි ගත්ශත්. ඇශභරිථහනු 

ශඩොරර් බිලිඹන 5ථට ආන්න ඍජු විශේල ආශඹෝජ්න රභහණඹක් 

ඇවිල්රහ තිශඵන්ශන් 2009 ඉරහ 2014 ථහරශ යි. ඒත් යුේධඹ 

අන්  වුණහට ඳසුයි. භභ ථලින් කිඹපු ශඩොරර් බිලිඹන අශටන් 

ඳවක්භ රළබුශණ් 2009 සිට 2014 දක්හ ථහරඹ තුශ. භභ නළත  

ඒථ ඳළවළදිලි ථයන්නම්. 1978 ඉරහ 2014 න ශතක්  

ඇශභරිථන් ශඩොරර් බිලිඹන 11ථට ආන්න ගණනක් රළබුණහ. ඒ 

ශඩොරර් බිලිඹන 11න් සිඹඹට 74ක්  ශඩොරර් බිලිඹන 8ක්භ 

රළබුශණ්  2006 සිට 2014 දක්හ ථහරඹ තුශ. 2009දී තභයි යුේධඹ 

ඉය වුශණ්. 2009 සිට 2014 නශතක් ශඩොරර් බිලිඹන 5ක් 

රළබුණහ.  [ඵහධහ කිරීභක්]  ඕනෆ ශදඹක් අවන්න.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
2009  සිට  රළබුණු ඒ ආශඹෝජ්න යෘඳෘති ටිථ ශභොනහද 

කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්ද?  

 
ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

පුළුන්. ඔඵතුභහ ඳහර්ලිශම්න්තුශව් රලසනඹක් අවන්න. භභ 

ඉතහ ඳළවළදිලි විසතය  ථයන්නම්. භභ ඒ ආශඹෝජ්නර නභත් 

එක්ථභ විසතය ශදන්නම්. ඔඵතුභහ ඳහර්ලිශම්න්තුශව්දී රලසනඹක් 

අවන්න.  

 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
දළන් කිඹන්න  පුළුන්ද? 

 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

දළන් භට ම්පර්ණශඹන්භ - [ඵහධහ කිරීභක්] භභ කිඹන්නම්. 

ආපු ආශඹෝජ්න රභහණඹ භට දළන් කිඹන්න පුළුන්.  ඔඵතුභහ පුදුභ  

රලසනඹක් ශන් අවන්ශන්. [ඵහධහ කිරීම්] ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ 

බහඳතිතුභනි  භභ එතුභහශගන් ඇහුශොත් භහනළල්ශල් සිඹලුභ 

රහශේය ඹ බහ භන්ත්රීරුන්ශේ නම් ව addresses ශදන්න කිඹරහ 

එතුභහට එථ ළශර්  ඒ  විසතය ශදන්න පුළුන්ද?  

 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
අපි ශදන්නම්.  

 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

අතය රථහල ථයන්න එඳහ. තමුන්නහන්ශේ ඒ ගළන 

ඳහර්ලිශම්න්තුශව් රලසනඹක් අවන්න.  [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහශේ 

ඔඹ රලසනරට උත්තය ශදන්න භට ශරහ නළවළ. - [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 

නිපයපජ්ය කළරක වභළඳ පුරමළ 
(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Kabir Hashim, please allow the Hon. Minister to 

speak.  

 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ ආශඹෝජ්ථඹහශේ නභ ශභොථක්ද  ඒ රභහණඹ ශභොථක්ද  

කුභක් වහ ද ආ ශඹෝජ්නඹ ථශශේ කිඹරහ ථවුරු වරි ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුශව්දී රලසනඹක් අවනහ නම් භභ ඉතහ ඳළවළදිලි 

උත්තයඹක් ශදන්නම්.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  දීර්ඝ ථහලීන යුේධඹත් 

එක්ථ අඳට ආශඹෝජ්න පිළිඵ ථථහ ථයන්න ශරහක් තිබුශණ් 

නළවළ ශන්. ඔඵතුභන්රහ - අඳත් සිඹලු ශදනහභ ඒථ  දන්නහ ශන්. 

ශම් යශට් යහජ්ය නහඹථශඹෝ වතය ශදශනක් සිටිඹහ ශන්. ඳශමුන 

යහජ්ය නහඹථඹහ දිවගත ශේ.ආර්. ජ්ඹර්ධන භළතිතුභහ. එතුභහ 

ඉන්න ථහරශ   -1978 දී ශන් ශම් ආශඹෝජ්න භණ්ඩරඹ 

ශගනහශව්. 1978 දී එතුභහ ශම් යශට්  විධහඹථ ජ්නහධිඳති ඳදවිඹට 

ඳත් වුණහට ඳසශේ ''රවථහදීඳ'' පුත් ඳත එතුභහශගන් රලසන 

ශදථක් ඇහුහ. ශභොථක්ද අවපු ඳශමු ළනි රලසනඹ?  ශම් විධහඹථ 

ජ්නහධිඳති ඳදවිඹ රළබුණහභ  ඔඵතුභහට ථයන්න ඵළරි ශේ 

ශභොථක්ද කිඹරහ ඇහුහ.  එතුභහ කිව්හ  "භට ශථොයන්න ඵළරි  

මිනිශවක් ගළවළණිශඹක් ථයන එථයි  ගළවළණිශඹක් මිනිශවක් 

ථයන එථයි විතයයි" කිඹරහ. එශවභ කිඹපු අශප් ශේ.ආර්. 

ජ්ඹර්ධන ජ්නහධිඳතිතුභහ යුේධශ  අහනඹ ශඳනි ශඳනී  

ඩභහයච්චිඹ ශඳනි ශඳනී  රබහථයන් ශඳනි ශඳනී  රබහථයන් 

අල්රහ ගන්න ඔන්න ශභන්න කිඹරහ තිබිඹදී  ඩික්සිත් ඒ ලියුභ 

එව්හභ  ථන්නහඩි ශදථ දහරහ ඒ ලියුභ ඵරරහ  ටිථක් නශර රැලි 

ථයරහ ථල්ඳනහ ථයරහ call එථ දුන්ශන් ථහටද? රලිත් 

ඇතුරත්මුදලි භළතිතුභහට. Call එථ දීරහ කිව්හ  "රලිත් ළශඩ් 

ළයදුණහ  යුේධඹ නතය ථයන්න" කිඹරහ. ඔන්න  ගළවළණිශඹක් 

මිනිශවක් ථයන්නත්  මිනිශවක් ගළවළණිශඹක් ථයන්නත් විතයයි 

ඵළරි කිඹපු ජ්නහධිඳතිතුභහ යුේධඹ නතය ථයන්න කිඹරහ ඳටස 

ගහරහ කිව්හ. 

ශදළනි ජ්නහධිඳති තභයි යණසිවව ශරේභදහ භළතිතුභහ. 

එතුභහටත් ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ආන 112ථට ළඩිඹ තිබුණහ. 

ඔඵතුභන්රහ අපි සිඹලු ශදනහභ ඒ ආණ්ඩු ගළන දන්නහ. එතුභහ 

ථල්ඳනහ ථශහ  කුඩහ ථණ්ඩහඹම් නළති ථයන්න පුළුන් ශරොකු 

ථණ්ඩහඹභ වයවහ කිඹරහ. එශවභ හිතරහ එල්ටීටීඊ එථට අවි 

ආයුධ දුන්නහ  ශඳොඩි ථණ්ඩහඹම්රට ගවන්න. ඒශථන් ශඳොඩි 

ථණ්ඩහඹම් නළති වුණහ. නමුත් ශරොකු ථණ්ඩහඹභ ඉතිරි වුණහ. ඒ 

එල්ටීටීඊ වවිධහනඹ භළයි භහශ  1ළනි දහ එතුභහත් භයරහ 

දළම්භහ. ශදළනි ජ්නහධිඳතිතුභහටත් යුේධඹ අන් ථයන්න ඵළරි 

වුණහ. තුන්ළනි ජ්නහධිඳතිතුභහ තභයි ඩී.බී. විශේතුවග 

ජ්නහධිඳතිතුභහ. "එල්ටීටීඊ එථත් එක්ථ හථච්ඡහ ථයන්ශන් 

ථළවුම් ථන්නද" කිඹරහ එතුභහ කිව්හ. ''භභ හථච්ඡහට ඹන්ශන් 

නළවළ'' කිව්හ. එතුභහශේ අවුරුේදථ ඳහරන ථහරඹ ඒ විධිඹට 

ශගවිරහ ගිඹහ. 

වතයළනි ජ්නහධිඳති විධිඹට  න්්රිථහ ඵණ්ඩහයනහඹථ 

භළතිනිඹ ආහ. එතුමිඹ හථච්ඡහ භඟින් ව යුේධශඹන් කිඹන 

ශදවිධිඹටභ යුේධඹ අන් ථයන්න ඵළලුහ. 1994 දී අපි ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුශව් හිටිඹහ. අනුරුේධ යත්ත්ශත් භළතිතුභහ උතුය 

අල්රහශගන ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ආහභ අපිත් එතුභහට භල් භහරහ 

දහන තළනට ගිඹහ. ගිහිල්රහ එතුභහට සුඵ ඳළතුහ. නමුත් ති 

කිහිඳඹකින් වමුදහශව් 45 000ක් උතුශර් හිය වුණහ. එතුමිඹට 

හභශඹන් ඵළරි වුණහ  යුේධශඹන් ඵළරි වුණහ රලසනඹ වින්න. 

අන්තිභට ශඵෝම්ඵඹක් පුපුයරහ  න්්රිථහ ඵණ්ඩහයනහඹථ 

භළතිනිඹශේ ඇවළක් නළති වුණහ. ඊට ඳසශේ යනිල් වික්රභසිවව 

භළතිතුභහ අගභළති ධුයඹට ඳත් වුණහ. එතුභහ ටන් වියහභ ගිවිසුභ 

ගළහුහ. අපි හිතුහ යුේධඹ නළවළ  ශඵෝම්ඵ පිපිශයන්ශන් නළවළ 

කිඹරහ. අපි වරි තු ටින් සිටිඹහ. වළඵළයි  භළදච්චිශඹන් එවහට ඹන 

ශථොට පුයන්න form එථක් දුන්නහ. ඒ form එශක් තිශඵනහ  

"ඔඵ ඇතුළු ශන්ශන් ඊශහම් ශේලඹට ඵ ඔඵ දන්නහද" කිඹරහ. 

අපි පුයනහ  "ඔව්" කිඹරහ. අශප් ශනොම්භය තවඩු ඔවුන් 

පිළිගන්ශන් නළවළ. "ඔඵ එල්ටීටීඊ ශනොම්භය තවඩු 

පිළිගන්නහද" කිඹරහ අවනහ. අපි කිඹනහ "ඔව්" කිඹරහ.අශප් 

මුදල් පිළිගන්ශන් නළවළ. ඒ අඹශේ ඒහ පිළිගන්නහද කිඹරහ 

අවනහ. අපි "ඔව්" කිඹනහ. එශවභ කිඹරහ අපි උතුය ඵරන්න 

ගිඹහ.  දළන් ථහටත් ඒහ භතථ නළති ඇති.  වළඵළයි  යුේධඹ ඉය 

වුශණ් නළවළ.  අපි ථහටත්  තර්ජ්නඹ ආහ. අතිගරු භහින්ද 

යහජ්ඳක් ජ්නහධිඳතිතුභහට පුළුන් වුණහ ඒ යුේධඹ ඉය ථයන්න. 

එදහ ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ථථහනහඹථ එක්ත් ජ්හතිථ ඳක්ශඹන්  

හිටිශ . විධහඹථ ජ්නහධිඳති ක්රභඹත් එක්ථ ඳහර්ලිශම්න්තු ඵරඹක් 
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තිබුශණ් නළවළ. ඳහර්ලිශම්න්තු ඵරඹක් ශනොතිබුණු අසථහථ අපි 

සිඹලු ශදනහ එථට එථතු ථයශගන  ලක්තිඹ අයශගන  යුේධඹ ඉය 

කිරීභ තුශ ශම් හභඹ ඇති වුණු නිහ තභයි අද ආශඹෝජ්න ගළන 

ථථහ ථයන්නත්  යටට ආශඹෝජ්ථශඹෝ එන්නත්  විඳක්ඹට ශම් 

ඔක්ශථෝභ විථහය ථයන්නත්  ථරඵර ථයන්නත් වළකිඹහ 

රළබුශණ්. නළත්නම් ඔඹ වන්දි ගහශන් ශඳෝසටර් උසහ ශගන 

ඉන්න රළශඵන්ශන් නළවළ. ශඵෝම්ඵ පුපුයන ශථොට ඒ තළන්රට 

ශනඟ එන්ශන් නළවළ. ශඳත්ම් බහය ශදන්න අයලිඹගව 

භන්දියඹට ඳයින් එන්න ඵළවළ.  එශවභ නම් ශම් එථක්ත් ථයන්න 

ඵළවළ. නමුත් අද ඒහ ථයන්න පුළුන් ශරහ තිශඵනහ. ශම්හ 

තභයි හභශ  රතිපර. ශම් ථයන ආශඹෝජ්නලින් රතිපර 

ශගශනන්න පුළුන් වුශණ් ඒථයි. අද විඳක්ඹට ආශඹෝජ්න ගළන 

විශව් න ථයන්න පුළුන්. ආශඹෝජ්න ශගශනන මිනිවහට ඉඩභ 

දුන්නු වළටි අවන්න පුළුන්. ඒහ එථක්ත් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශව් 

ඉන්න ඔඵට  භට ඒ ථහරශ   ථයන්න පුළුන් ථභක් තිබුශණ් 

නළවළ. එදහ එළිඹට ඵළවළරහ ඹන්න බඹක් තිබුණහ. නමුත් අද එශවභ 

නළවළ. ඒ ශනයි ශම් ඇති ථයරහ තිශඵන්ශන්. ඒ ශන ඇති 

ථශහට ඳසශේ අඳට විෘත ශරෝථඹට ඹන්න ඵළරි නම්  ඒ විෘත 

ශරෝථඹත් එක්ථ  තයග ථයන්න තීන්දු ගන්න ඵළරි නම්  විඳක්ඹ 

ශවෝ ආණ්ඩු ශව්හ ඒ තීන්දුට එථඟ ශන්ශන් නළත්නම්  

ථදහත් ශම් යටට විඹට්නහභශ  තත්ත්ඹට එන්න ඵළවළ. 

විඹට්නහභඹ ශථොමියුනිට්ස යටක්. 1990 ගණන්ර විඹට්නහභශ  

ව අශප් ආශඹෝජ්න  එථ භහන තිබුශණ්. විශේල ආශඹෝජ්න 

රභහණඹ විඹට්නහභශ  ව අශප් යශට් එථ භහනයි. අද   

විඹට්නහභඹ ඉන්ශන් ශථොශවේද? භහ ශඳන්න්නම් විඹට්නහභඹ 

ඉන්නහ තළන. ශම්ථ තභයි ශන. අපි යණ්ඩු ථයනහ. අපි 

ආශඹෝජ්න ගළන ලිඹනහ. ඒ ගළන  රලසන අවනහ. ශම්හ 

ශථශයන්ශන් ශථොශවොභද කිඹරහ අවරහ ඒහ නත්න්න උත්හව 

ථයනහ . කුවථථමින් ළඩ ථයනහ. ඒ ශේයභ ථයනහ. නමුත් 

අඳට ඩහ ආසිඹහශව් අශනක් යටල් ය ඝ්රශඹන් දියුණු ශමින් 

ඹනහ; ඒ යටරට ය ඝ්රශඹන් ආශඹෝජ්න ශගශනනහ. යුේධඹ 

අහනශ  ශ්රී රවථහ රළබ හභශ  රතිපර ඉදිරි අවුරුදු ශදථ තුන 

ඇතුශත ගන්න ඵළරි වුශණොත්  ශම් යශට් රලසන ළඩි ශනහ මික් 

අඩු ශන්ශන් නළවළ. ඒථ අපි සිඹලු ශදනහභ හිතහ ගත යුතුයි.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  ආර්ර ථ වර්ධනශ  

රධහන ඒථථඹ න්ශන් දශ ශේය ඹ නිසඳහදනශ  ර්ධනඹ.  

ශදළනි ඒථථඹ න්ශන් අඳනඹන ඉඳළයුම් ර්ධනඹ. ඊශඟට 

රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ  කුරතහ වර්ධනඹ  තහක්ණිථ හුභහරු  

ඹටිතර ඳවසුථම් වර්ධනඹ ඹන ශම් ඉරක්ථ ශඟහ ථය ගන්න  

ආශඹෝජ්න රභහණඹ ම්පර්ණ ථය ගන්න  ෘජු විශේල 

ආශඹෝජ්නර - FDI ර - දළඩි අලයතහක් අද ශම් යශට්  

තිශඵනහ. භහ ශඳන්න්නම් ඒ ඇයි කිඹරහ. 2016 න ශථොට 

සිඹඹට 8ථ ආර්ර ථ ර්ධන ශව්ගඹක් ශම් යශට් තිශඹන්න ඕනෆ. 

ගරු සරිඹප්ශඳරුභ භන්ත්රීතුභනි  එශවභ ශන්ද?  සිඹඹට 8ථ 

ආර්ර ථ ර්ධන ශව්ගඹක් ශම් යශට් නළති වුශණොත්  ශරෝථශ  

ආසිඹහනු යටල් එක්ථ ශම් තයගඹට පිවිශන්න අඳට 

පුළුන්ථභක් රළශඵන්ශන් නළවළ. දළනට ඳතින සිඹඹට 27ක් න 

හභහනය ජ්හතිථ ආශඹෝජ්නඹ අපි සිඹඹට 35 දක්හ ළඩි ථයන්න 

ඕනෆ. දළනට තිශඵන්ශන් සිඹඹට 27යි  26යි. ඒ රභහණඹ  සිඹඹට 

35 දක්හ ළඩි ථයන්න ඕනෆ. අද න ශථොට ඉතුරුම් රභහණඹ 

සිඹඹට 22ක් නහ.  2016 න ශථොට අපි හිතනහ ඒ රභහණඹ  

සිඹඹට 26 දක්හ ළඩි ශයි කිඹරහ. ඒ රභහණඹ සිඹඹට 26 දක්හ 

ළඩි න ශථොට අශප්ක්ෂිත ර්ධන ශව්ගඹට ඹන්න නම් අපි දශ 

ශේය ඹ නිසඳහදනඹ ළඩි ථය ගන්න ඕනෆ. ආශඹෝජ්න ඉතුරුම් 

ඳයතයඹ පිඹන්න ඕනෆ. ඒ වහ අඩුභ ලශඹන් ෘජු විශේල 

ආශඹෝජ්න - FDI - ශගශනන්න ඕනෆ සිඹඹට 4.5ක්. ඒ කිඹන්ශන්  

ඇශභරිථන් ශඩොරර් බිලිඹන ඳවක් අපි ශගශනන්න ඕනෆ. නමුත් 

අපි තභ ඉන්ශන් සිඹඹට 1.4 රභහණශ .  බිලිඹන ඳවථ 

තත්ත්ඹට අඳට ශම් ආශඹෝජ්න ශගන ඹන්න ඵළරි නම් අශප් 

ඉරක්ථඹට ඹන්න පුළුන්ථභක් නළවළ. අපි  යහඹ   ගුන් 

ශතොටුශඳොශ  අධිශව්ගී භහර්ග වදනහ.  ඒ අතශර් නගය වර්ධනඹ 

ථයනහ විතයක් ශනොශයි  වළභ ගභථභ ඳහයල් ථහඳට් කිරීභ  

ඳහරම් දළටභ  වයවහ ග්රහටඹ වර්ධනඹ වහ  ශභොන තයම් ල්ලි 

විඹදම් ථයනහ ද? 'ග්රහටඹ ඳහරම් රශව්ලඹ'  'ශදොරින් ශදොයට' 

ළඩටවන  'ගමින් ගභට' ළඩටවන  'භඟ නළඟුභ' ළඩටවන  

'ගභ නළඟුභ' ළඩටවන  'දිවි නළඟුභ' ළඩටවන ඹන ශම් වළභ 

අවලඹකින්භ එථ එථ දිසත්රික්ථරට එථ එථ ක්රභශඹන් මුදල් දීරහ 

විවිධ අවලලින් ඒ ථටයුතු ථයනහ. 'දකුශණ්  නශෝදඹ'  අශනක් 

ඳළත්ශතන් 'නළ ශඟනහිය නශෝදඹ'  ත ඳළත්තකින්  'යන්බිභ' 

ළඩටවන ආදී ලශඹන්  එථ එථ නම්ලින් මුදල් රතිඳහදන 

ශන් ථයරහ  ශම් යශට් අසක් මුල්රක් නෆය ඹටිතර ඳවසුථම්ර 

විලහර දියුණුක් ඇති ථශහ. විදුලි ඵර  අලයතහශන් සිඹඹට 

98ක් දක්හ රඵහ ශදන්න පුළුන්ථභ රළබිරහ තිශඵනහ. ශේය ඹ 

ඵළවකුර ආධහයශඹන් ජ්ර ඳවසුථම් රඵහ ශදනහ. ශේය ඹ 

ඵළවකුර ආධහයශඹන් ඳහයල් වදනහ. ශම් තයම් අහභහනය 

මුදරක් අඳ ඹටිතර ඳවසුථම්රට  ළඹ ථයන ශථොට  විශේය ඹ 

ෘජු ආශඹෝජ්න සිඹඹට 4.5ක් ශගශනන්න ඵළරි වුශණොත්  ආර්ර ථ 

ර්ධන ශව්ගඹ සිඹඹට 8ථට ශගශනන්නට ඵළරි වුශණොත් අඳට  

ආසිඹහශව් අශනක් යටල් එක්ථ තයග ථයන්න පුළුන්ථභක් 

නළවළ. අශප් ආණ්ඩු ශන්න පුළුන්  එක්ත් ජ්හතිථ ඳක්ඹ 

ශන්න පුළුන්  සිහින භන ආණ්ඩුක් ශන්න පුළුන්  ඒ 

ශභොන ආණ්ඩුක් පිහිටුන්න හිතහ ශගන සිටිඹත් ඒ ආණ්ඩුරට 

ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන්ථභක් නළවළ  ශම් තීන්දු අයගත්ශත් 

නළත්නම්.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  ඒ නිහ  අද ආශඹෝජ්න 

භණ්ඩරඹ තීන්දු ථයනහ  ඉතහභත් ශව්ගත් ගභනථට භඟක් 

නිර්භහණඹ ථයන්න ඕනෆඹ කිඹන එථ. එශේ නිර්භහණඹ ථයන්න 

තභයි ආශඹෝජ්න භණ්ඩරශ   ශදඳහර්තශම්න්තු වතයක් ඇති 

ථයන්න අද ථටයුතු ථයරහ තිශඵන්ශන්.  

විශලේශඹන්භ  හභථහට හතහයණඹ  භහජ්ශ  ශේලඳහරන 

සථහයබහඹ  ධනහත්භථ යහජ්ය රතිඳත්ති  අනුර්තනීඹ පුහුණු 

ශ්රභ ඵර ථහඹ  ජ්හතයන්තය ඳහල්  ශයෝවල් ඳවසුථම්  ඹටිතර 

ඳවසුථම්  යහඳහරිථ  ඳරියඹ  ගුණහත්භථ ජීන යටහ  

ආශඹෝජ්න රර්ධන ආයක්ථ ගිවිසුම් ඹන ශම්හ සිඹල්රභ අඳ 

ක්රිඹහත්භථ ථයනහ. කුරතහ  වර්ධන යහඳෘති  තභ යහඳහය 

සථහනගත කිරීශම්දී ඵරන නිර්ණහඹථඹන්  ථරහඳශ  තයගථහරී 

යටරට භගහට ශදන ඵදු වන ඹන ශම් සිඹලු ශේල් එක්ථ  

ථහර්මිථ ඹටිතර ඳවසුථම්  ආශඹෝජ්න ශේහ ඳවසුථම් 

නිර්ණහඹථඹන් අතය ශනක් ඇති ථය ශගන ඉසයවට ඹන්න 

අඳ තීන්දු ථයරහ තිශඵනහ.  

ශභහිදී ජ්හතිථ අඳනඹනඹන් ශථශයහි ශශශ ගිවිසුම් ඇති 

ථයන්න ඕනෆ. ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  විඹට්නහභඹ 

වළභ යටක් එක්ථභ FTA අත්න් ථයනහ. 1990 ගණන්ර අඳ 

වහ භ හිටපු විඹට්නහභඹ අද අඳට ඩහ ඉවශ තළනථ ඉන්නහ. 

භභ කිඹන්නම්  විඹට්නහභ ශ  ඒ ශනට ශවේතු.  

1990 ශර් ශ්රී රවථහ වහ විඹට්නහභඹ අඳනඹනඹන් අතින් 

භ තත්ත්ශ යි හිටිශ . එනම් එථට ඇශභරිථන් ශඩොරර්  

2 000ථ ඳභණ අඳනඹන ආදහඹභක් ශද යශට් තිබුණහ. තභත්      

ශ්රී රවථහ අඳනඹන අතින් ශඟහ වී තිශඵන්ශන් ඇශභරිථන් 

ශඩොරර් බිලිඹන 10යි. ඇශභරිථන් ශඩොරර් බිලිඹන 10ථ අපි 

ඉන්න ශථොට  එදහ අපි වහ භ සිටි විඹට්නහභඹ අද අඳට ඩහ 

දවතුන් ගුණඹක් එවහට: ඇශභරිථන් ශඩොරර් බිලිඹන 130ට 

ගිහිල්රහ තිශඵනහ. විඹට්නහභඹ එශරට ගිශ  ශථොශවොභද?  

විඹට්නහභඹ ශථොමියුනිසට් යටක්. ඒ ශගොල්ශරෝ ඒ ශථොමියුනිසට් 

ක්රභඹ ඹටශත්භ ඵළඳිරහ  ඇලිරහ සිටිඹහද? "ශථොමියුනිසට් ක්රභඹ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශනස ථයන්න ඵළවළ. අපි ශථොමියුනිසට් ක්රභඹ තුශ  තභයි ඉන්න 

ඕනෆ. අපි ඒශථන් ශඳොඩ්ඩක්ත් ශනස ශන්ශන් නළතු 

ශථොමියුනිසට් ධර්භඹ තුශභ අපි ඒ ක්රභඹ ශගනිඹනහ" කිඹරහ 

විඹට්නහභඹ සිතුහද? නළවළ  විඹට්නහභඹ ශනස වුණහ. 

විඹට්නහභඹ ශනස ශරහ  විෘත ආර්ර ථ රතිඳත්තිඹට ඇතුශත් 

ශරහ  ආශඹෝජ්ථඹහට ශදන්න ඕනෆ ඳවසුථම් රඵහ දුන්නහ. ඉඩභ 

දීරහ  අශනකුත් ඳවසුථම් දීරහ ආථර්ණීඹ ඳවසුථම් විඹට්නහභඹ 

තුශ වළදුහ. වදරහ  1990 ඉරහ 2013 න ශථොට -අවුරුදු  

විසිතුනක් ඇතුශත-  අඳට ඩහ දවතුන් ගුණඹථ අඳනඹන ආදහඹම් 

ශනථට ගිඹහ. එතශථොට ඒ  ශථොමියුනිසට් යටක්. ඒ වහ භහන 

හිටපු  1978 විෘත ආර්ර ථඹ ගත්ත අඳට ඵළරි වුණහ  එතළනට 

කිට්ටු ශන්නත්. අශප් යශට් ආථල්ඳභඹ ශනක් ඇති ථයන්න 

ශම් යශට් භවය උදවිඹ  ඉඩ දුන්ශන් නළවළ. ශම් ශනසථම්රට 

ශදොස කිඹ කිඹ හිටිඹහ.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  1990 දී ශ්රී රවථහයි  

විඹට්නහභඹයි ෘජු විශේල  ආශඹෝජ්නඹන් රළබීභ අතින් ආසිඹහශව් 

අන්තිභ ඳවත් තළනථයි සිටිශ .  

2013 දී විඹට්නහභඹ ඇශභරිථන් ශඩොරර් බිලිඹන 11ක් ගන්න 

ශථොට ශ්රී රවථහ ගන්ශන් කීඹද? ඇශභරිථන් ශඩොරර් බිලිඹන 

1.4යි. ඔවුන් ශඩොරර් බිලිඹන 11ක් FDI ගන්න ශථොට අපි 

ගන්නහ  ශඩොරර් බිලිඹන 1.4ක්. ඒ ශඩොරර් බිලිඹන එථයි දලභ 

වතය  එථයි දලභ ඳවක් දක්හ ශගන ඹන්න තභයි ශම් උත්හව 

ථයන්ශන්. ඒ නිහ තභයි  ක්රශභෝඳහඹ වර්ධන යහඳෘති ඳනත 

ඹටශත් ශම් හශේ නිඹභඹන් ශගනළල්රහ ඒ තුළින් ශම් යටට 

ආශඹෝජ්නඹන් ශගශනන්න භවන්සි ගන්ශන්. අපි ශනොශයි  

ථවුරු ආණ්ඩු ථශත් ඒථ ථයන්න ඕනෆ. ඒථ ශනොථශශොත්  අඳට  

විශේශිථඹන්ට අතඳහරහ ජීත් ශනහ ඇශයන්න ශන කිසිභ 

ශදඹක් ථයන්න පුළුන්ථභක් රළශඵන්ශන් නළවළ. 

 
නිපයපජ්ය කළරක වභළඳ පුරමළ 
(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, you have two more minutes.  

 
ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

I have been given 45 minutes.  

 
නිපයපජ්ය කළරක වභළඳ පුරමළ 
(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
No, you have been given 35 minutes.  

 
ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
I have not finished my speech yet.  My Deputy 

Minister, the Hon. Faiszer Musthapha, is not here. Can I 

take a few minutes from his time?  

 
නිපයපජ්ය කළරක වභළඳ පුරමළ 
(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
No, his name is not in the list. 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  ඒ නිහ තභයි 

රතිසසහඳනඹ  රතින්නහභඹ  රතිවවිධහනඹ - reorganizing, 

rebranding, repositioning - කිඹන ථරුණු තුන ථඩිනමින් 

ක්රිඹහත්භථ ථයන්න ආශඹෝජ්න භණ්ඩරඹ තීන්දු ථශශේ. ගරු 

නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  ශම් සිඹල්රභ ක්රිඹහත්භථ ථයන 

ගභන් අඳ අද ගිවිසුම් ශදථථට ගිහිල්රහ තිශඵනහ. අඳ 

ඳහකිසතහනඹත් භඟ  ඉන්දිඹහත් භඟ ශශශ ගිවිසුම්රට 

ගිඹහ හශේභ  ත ති කිහිඳඹකින් චීනඹත් භඟ නිදවස ශශශ 

ගිවිසුභථට ඹන්නත් අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඒථ රධහන 

ශශශ ශඳොශක් ඵට ඳත් ශනහ. ජ්ඳහනශ  අගභළතිතුභහ 

ඳළමිණි ශරහශව් අඳ ඉල්ලුහ  අඳට නිදවස ශශශ ගිවිසුභථට 

ඹන්න අසථහක් ශදන්නඹ කිඹරහ.  

අඳ ශම් විධිඹට යටල් එක්ථ ශශශ ගිවිසුම්රට ඹන්න 

ඕනෆ. ජ්ඳහනශ  අගභළතිතුභහ ඇවිල්රහ අශප් දියුණු ගළන තුටු 

වුණහ විතයක් ශනොශයි  ඔහු ගුන් ශතොටුශඳොශ ළඩි දියුණු 

ථයන්නත් අඳට ආධහය දුන්නහ. ඒ හශේභ ඔහු අශප් රඳහහිනිඹ 

digitalize ථයන්න ඒ  භහගම් එක්ථ ගිවිසුභථට එශශමන්න 

අඳට අසථහක් දුන්නහ. අඳ දළන් ඵළවකු ශදථක් භඟ -මිට්ෂුබිෂි 

ඵළවකු ව මිෂුශවෝ ඵළවකුත් භඟ- ගිවිසුම් ගත ශරහ 

තිශඵනහ. ජ්ඳහනශ  තිශඵන ශම් රධහන ඵළවකු භඟ  

විසිඳන්ශථෝටිඹක් ජ්නතහ  ගනුශදනු ථයනහ. ඒ අතය රඵර 

යහඳහරිථඹන් රක් ගණනක් ඉන්නහ. ඒ රඵර යහඳහරිථඹන් 

අතය අදවස හුභහරු ථය ගන්න  අශප් යශට් ආශඹෝජ්නඹන් 

ථයන්න ඔවුන් භඟ ඵතහක් ඇති ථය ගන්න ශම් ගිවිසුම් 

තුළින් අඳ ථටයුතු ථයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

 
නිපයපජ්ය කළරක වභළඳ පුරමළ 
(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, you cannot have 10 more minutes.  

 
ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

Okay, I will finish my speech.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  ශම් ක්රභශඳෝඹ 

වර්ධන යහඳෘති ඳනත ඹටශත් අපි වළභ තිසශේභ ථයන්ශන් 

ශම් යශට් ආශඹෝජ්නඹට මිනිසුන්  දිරිභත් කිරීභයි. ආශඹෝජ්නඹ 

ථයන්න තිශඵන්ශන් අශප් ය ට විතයක් ශනොශයි. ශම් ඳවසුථම් 

ශදන ශරෝථශ  ශනත් යටල් තිශඵනහ. ඒ යටල් ඳවසුථම් 

ශදේදී අඳ ඳවසුථම් ශදන්ශන් නළත්නම් ඒ යටරට ආශඹෝජ්ථඹන් 

ඇදිරහ ඹනහ. ඒ නිහ ඒ ශන ඇති කිරීභ වහ තභයි ශම් 

හශේ ආශඹෝජ්නරට ඳවසුථම් රඵහ ශදන්ශන්. ඉදිරිශ දීත් භභ 

ශම් බහශන් ඒ වහ අලය වශඹෝගඹ ඉල්රනහ. ශම් යශට් 

ආර්ර ථඹ ලක්තිභත් කිරීභ වහ විනිවිදබහශඹන් යුතු එඹ 

ඔඵතුභන්රහට ඉදිරිඳත් ථයන්න -ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් 

ථයන්න- අඳ ඵළඳිරහ ඉන්න නිහ ඒ වහ ඔඵතුභන්රහශේ 

වශඹෝගඹ රඵහ ශදන ශර ඉල්රමින් භශේ  න සල්ඳඹ 

ශභයින් අන් ථයනහ. 

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
லஷனஶ டுத்தஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 
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ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි   2008 අවථ 14 දයන 

ක්රශභෝඳහඹ වර්ධන යහඳෘති ඳනත ඹටශත් අද දින ඉදිරිඳත් ථය 

තිශඵන නිඹභඹ පිළිඵ හථච්ඡහ ථයන ශරහශව්  -ඵේධ නිහ 

වකීර්ණඹක් හිත මිශ්ර වර්ධන යහඳෘතිඹක් වහ 'ඇවික්' 

කිඹන භහගභට ඵදු වන රඵහ දීභ ගළන හථච්ඡහ ථයන 

ශරහශව්- භශේ අදවසුත් ඊට එථතු ථයන්නට භහ ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ. භට හුඟක් රලසන අවන්න තිශඵනහ. භභ ඉසශල්රහභ 

අවන්න ථළභළතියි  ශම් ඵේධ නිහ වකීර්ණ හිත මිශ්ර වර්ධන 

යහඳෘතිඹ කිඹන්ශන් 'ථළසිශනෝ' එථථට තත් නභක්ද කිඹරහ. 

තත් විධිඹථට කිව්ශොත් ශම්ශක් ථළසිශනෝ එථක් තිශඵනහද 

නළේද කිඹහ දළන ගන්න අලයයි.   
 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  ශම් හශේ ශේල් 

ඳහර්ලි ශම්න්තුශව් ථථහ ථය තිශඵනහ. ථථහ ථයරහ ඹම් ඹම් භත 

ඇති ථයන්න උත්හව ථයරහ තිශඵනහ.  දළන් එළනි භතඹක් ඇති 

ථයන්න ශනොවළකි ශරහ තිශඵනහ. 
 

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

තිශඵනහද නළේද කිඹහ විතයයි ඇහුශව්.  තිශඵනහද නළේද? 

ශභොථද  ''මිශ්ර'' කිඹන   නඹ දභන ශථොට අපි කිව්හ  - 
 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

තමුන්නහන්ශේ උගත් භන්ත්රීයශඹක්. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
අපි කිව්හ  "මිශ්ර කිඹන  නඹ දභන්ශන් නළතු ථළසිශනෝ 

දභන්ශන් නළවළ කිඹහ වන් ථයන්න" කිඹහ.  අඳ මුලින්භ 

අවන්ශන්  ශම්ශක් ථළසිශනෝ එථක් තිශඵනහද නළේද කිඹහ.  

ථළසිශනෝ එථක් නළත්නම් හඩි ශන්න. අඳට දළන ගන්න ඕනෆ 

තිශඵනහද නළේද කිඹහ විතයයි. ශභොථද  ශම් ඳනතට 

වශලෝධනඹක් අඳ ඉදිරිඳත් ථශහ  ථළසිශනෝ ඇතුශත් ථයන්න 

එඳහඹ කිඹහ.  ඒ වශලෝධනඹ යජ්ඹ රතික්ශේඳ ථශහ.  ඒ නිහ වළභ 

තිසශේභ ශම් ඳනත ඹටශත් යහඳෘතිඹක් ඉදිරිඳත් ථයන විට අඳට 

ඒ රලසනඹ අවන්න ශනහ. ඒ රලසනඹ අවන එථ හධහයණයි. ඒ 

රලසනඹටත් පිළිතුයක් රළබුශණ් නළවළ.   

අද ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අශබ්ර්ධන ඇභතිතුභහ ථථහ ථයමින් 
කිව්හ  "ක්රශභෝඳහඹ වර්ධන යහඳෘති ඳනත ඹටශත් තභයි 

විනිවිදබහඹක් තිශඵන්ශන්. ටට රථභශඹන් ශම් යශට් 
ආශඹෝජ්නඹක් වුණහ නම් විනිවිදබහඹක් තිබුශණ් නළවළ" කිඹහ. 

භභ හිතන්ශන් ඒථ ඳසු ගිඹ යජ්ඹන්රට ථශ ශරොකු අඳවහඹක්.  

ශභොථද  ශම් න විට අවුරුදු 20ථ විතය ථහරඹක් තිසශේ ශ්රී රවථහ 
නිදවස ඳක්ශ  ජ්නහධිඳතිරු තභයි ශම් යට ඳහරනඹ ථය 

තිශඵන්ශන්. එතුභහ එශවභ කිව්හභ  ඒථ ශරොකු අඳවහඹක්. ඒ 
විතයක් ශනොශයි. එතුභහ ඒ යජ්ඹන්ර ථළබිනට් භණ්ඩරශ ත් 

හිටිඹහ. එතුභහ එදහ ඒ යජ්ඹන්ර ථළබිනට් භණ්ඩරර සිටිඹදී  
විනිවිදබහඹක් තිබුශණ් නළත්නම් ඒ ශරහශව් ථථහ ථයන්න 

තිබුණහ.  ඒ ශරහශව් ථථහ ථයන්ශන් නළතු අද ථශඩ් ඹන ළඩක් 

තභයි ථයන්ශන්  එශවභ රථහලඹක් ථශහභ. එදහ විනිවිදබහඹක් 

නළවළ; අද විනිවිදබහඹක් තිශඵනහ; එදත් භභ ථළබිනට් 
භණ්ඩරශ  හිටිඹහ ඒ හශේභ  අදත් භභ ථළබිනට් භණ්ඩරශ  

ඉන්නහ කිව්හ.  ඔඵතුභහ කිඹන වළභ එථභ අඳට පිළිගන්න ඵළවළ.  

විශලේශඹන්භ ඍජු විශේය ඹ ආශඹෝජ්නඹ ගළන ඔඵතුභහ අද 

ථථහ ථශහ. භභ අවන්න හුඟක් තුටු වුණහ. ඔඵතුභහ අහනශ දී 
විඹට්නහභඹ ගළන ථථහ ථශහ. නමුත් මුලින් ඔඵතුභහ ඍජු විශේය ඹ 

ආශඹෝජ්නඹ ළඳුශව් ඉතිවහඹයි අද තිශඵන තත්ත්ඹයි අනු.  
අඳ පිළිගන්නහ  අවුරුදු ඳවථට රළබුණු ඍජු විශේය ඹ 

ආශඹෝජ්නඹට ළඩිඹ අද රළබී තිශඵන ඍජු විශේය ඹ ආශඹෝජ්නඹ 
ළඩියි කිඹහ.  අඳ ඒථ පිළිගන්නහ.  අවිහදශඹන්භ පිළිගන්නහ. 

ළඩින්න ඕනෆ. ශම් යශට් යුේධඹක් තිබුණහ; ඒ යුේධඹ අන් 

වුණහ. යුේධඹ අන් වුණහට ඳසු ආශඹෝජ්නඹ ළඩි න්න ඕනෆ. 
නමුත් ඔඵතුභහ අහනශ  ථශ ළඳීභ තභයි වරි.  ඒ කිඹන්ශන් 

විඹට්නහභඹ භඟ පු එථ. අඳ ඉතිවහඹ භඟ න එථ 
ශනොශයි. ඕනෆභ ශදඹක් ඉදිරිඹට ඹේදි ළඩි ශනහ. ඒථ පුේගර 

ආදහඹභ ළඩි ශනහ.  පුේග රශඹක් ඳඩිඹක් රඵනහ නම්  ඒ 
ළටුඳ අවුරුේශදන් අවුරුේද ඉවශ ඹනහ.  උේධභනඹ කිඹහ එථක් 

තිශඵනහ ශන්. ඒ රභහණඹත් ඉවශ ඹනහ. ඒ  ඔක්ශථොභ අඳ 
පිළිගන්නහ. නමුත් ශභතළන ළඳීශම් ළදගත්ථභ ඔඵතුභහශේ 

 නලින්භ කිව්හ  "විඹට්නහභඹයි රවථහයි එථ හශේ තළනථ 

තිබුණහ. නමුත් අද න්නත් ඵළවළ  විඹට්නහභඹට රළශඵන ඍජු 
විශේය ඹ ආශඹෝජ්නඹ විලහර ශර ඉවශට ගිහින් තිශඵනහ" කිඹහ.  

භභ ඒථ ගළන ඊට ළඩිඹ ථථහ ථයන්න ඹන්ශන් නළවළ. ඇයි  
එශවභ නම් රවථහට ශම් ඍජු විශේල ආශඹෝජ්නඹ රඵහ ගන්න 

ඵළරි?  ඔන්න ඕථ තභයි අඳට අවන්න තිශඵන රලසනඹ.  ඇත්තටභ 
ඔඵතුභහශේ ථථහ තුශ ඔඵතුභහ ඒථට නම් එච් ය ථරුණු 

ඉදිරිඳත් ථශශේ නළවළ. එථ ශවේතුක්  ආශඹෝජ්ථඹහට විලසහඹක් 

තිශඹන්න ඕනෆ   ආශඹෝජ්නඹ ශඹොදන විට ඒ ආශඹෝජ්නශ  
රතිරහබඹ රඵන්න පුළුන් කිඹහ. ශවොයථභ  දණඹ  ව හ අඩු 

තළනට -අඩු යටට- තභයි ඒ ආශඹෝජ්නඹ ඹන්ශන්. ඊට ඳසු 
රතිරහබඹ ළඩි න තළනට. අද හුඟක් ශරහට unsolicited 

proposals තභයි තිශඵන්ශන්. ඒ කිඹන්ශන් ඉල්ලුභක් නළතු. භභ 
දන්නහ තයභට ක්රශභෝඳහඹ වර්ධන යහඳෘති ඳනත ඹටශත් 

යහඳෘති 19ක් විතය ථළබිනට් භණ්ඩරශ දී ඔඵතුභන්රහ අනුභත 

ථය තිශඵනහ. ඒහ ඵරනශථොට භට ශඳශනනහ  එභ යහඳෘති 
දව නශඹන් ෆශවන ශථොටක් කිසිභ ඉල්ලුභක් ශනොභළති - 

unsolicited -  proposals ඵ.  

ශඳෞේගලිථ අවලශඹන් රඵහ ගන්නහ ඉඩම් ගළන අපි ශනභ 
ථථහ ථයමු.  නමුත් යජ්ශ  ඉඩභක් ශවෝ ත්ථභක් ශඹ දශනහ 

නම් ගළටලුක් තිශඵනහ. උදහවයණඹක් වළටිඹට ගත්ශතොත් 

Cairns International, Shangri-La, Colombo International 

Container Terminal, Ceylon Steel Corporation, Trincomalee 

Coal Power Station, Lanka Sugar Refinery, CHEC Port City, 

Colombo; Krrish Transworks  කිඹන ශම්හයින් -ඒ දව 

නශඹන්- කිහිඳඹථටභ  එක්ශථෝ යජ්ශ  ඉඩම් රඵහ දී තිශඵනහ.  

එශවභ නළත්නම් යජ්ශ  ත්ථභ එථතු කිරීභක් ථය තිශඵනහ. 
දළන් අඳට තිශඵන ගළටලු ශම්ථයි. ශම්හ යජ්ශ  ඉඩම්ර 

තිශඵනශථොට  යජ්ශ   ත්ථම් එථතු කිරීභක් ථය තිශඵනශථොට 

ඒහ රඵහ ශදන්ශන් ශභොන ඳදනභක් අනුද  ඒහශ  මිර තීයණඹ 

න්ශන් ශථොශවොභද කිඹන එථ ශම් unsolicited proposals වළභ 

එථක් ම්ඵන්ධශඹන්භ අඳට තිශඵන රලසනඹක්. අපි කිඹන්ශන් 

ශම් unsolicited proposals එථක් ශගශනනශථොට එහි තයගථහරී 

විනිවිද බහඹක් නළත්නම් ඒථ යටට අහසි ඵයි. ශම් වහ භවය 
යටල් එථ එථ ක්රභ ශඹොදරහ තිශඵනහ. එථ ක්රභඹක් විධිඹට 

bonus ක්රභඹක් ශඹොදරහ තිශඵනහ. මුලින්භ unsolicited 

proposals එථක් ශගන එන යහඳහරිථඹහට ළඩිශඹන් රකුණු 

ශදනහ. ඊට ඳසු අශනක් අඹට කිඹනහ  ඒ අඹශේ ඒහත් 

ඉදිරිඳත් ථයන්න කිඹරහ. නමුත් මුලින්භ unsolicited proposal  

එථ ශගනහපු යහඳහරිථඹහට ළඩිශඹන් රකුණු ශදනහ. ඒ හශේභ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශම් විනිවිද බහඹ ළඩි ථය ගන්න ශරෝථශ  බහවිත න ත 

ක්රභඹක් තිශඵනහ. ඒථට කිඹනහ  Swiss Challenge System 

කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන් එභ unsolicited proposal එථ රසිේධ ථයරහ 

අශනක් අඹට කිඹනහ  ඉල්ලුභක් ඉදිරිඳත් ථයන්න කිඹරහ ඒ 

අඹටත් ඒථ ථය ගන්න ඕනෆ නම්. Unsolicited proposal එථ 

මුලින්භ ශගනහ ආශඹෝජ්ථඹහට අලුත් ශථොන්ශේසි භත  අලුත් 

මිරට ඒථ ථයන්න පුළුන් නම් ඒ  මුලින්භ ශගනහපු ශථනහට ඒථ 

ශදනහ. ශරෝථශ  ශම් unsolicited proposals එන තළන්ර 

ම්භත ක්රභ ශදථ තභයි ඔඹ ක්රභ ශදථ. නමුත් රවථහශව් අපි එථ 

තහක්ත් ඒථ ථයරහ නළවළ. ඒ නිහ තභයි අපි කිඹන්ශන්  ශම් 
යටට විශේල ඍජු ආශඹෝජ්න එන්ශන් නළත්ශත් ශම් විඳක්ඹ 

ථෆගවන නිහත්  අශප් භහධය භඟින් ඔඹ දණඹ ගළන ලිඹන 

නිහත් ශනොශයි කිඹරහ. ආශඹෝජ්න එන්ශන් නළත්ශත් 
විලසහඹක් නළති නිහයි.   

ක්ර ඵදු ව ඍජු ඵදු තිශඵනහ ශන්. ඇභතිතුභනි  අද ඒ 

හශේභ ක්ර දණඹයි  ඍජු දණඹයි තිශඵනහ. ඍජු දණඹ 

කිඹරහ කිඹන්ශන්  ඒ unsolicited proposal එථ ශගශනන 

ශේලඳහරනවඹහ  එභ නිරධහරින්  ශථළින්භ රඵහ ගන්නහ ශථොමිස 

එථයි. නමුත් ක්ර දණඹකුත් තිශඵනහ. ඒහ ගළන ථථහ ශනොථය 

ඉන්නශථොට  ඒහ ගළන නිවඬ ඉන්නශථොට  ඒහට ශදන 

දහඹථත්ඹ දකිනශථොට  ඒථට කිඹන්ශන් ක්ර දණඹ කිඹරහ යි. 

ගරු ඇභතිතුභහ ශම් බහශව් ථථහ ථශහ  ඇයි ශම්හ යටට රඵහ 

ගන්න ඵළරි කිඹන එථ ගළන. දළන් අපි ශම් "ඇවික්"  කිඹන 

ආඹතනඹ ගළන ශම් අසථහශව් දී  ථථහ ථයනහ නම්    එභ 

ශථොම්ඳළනිඹ මුලින්භ  ශඩොරර් මිලිඹන 54ක් ශගෝල්ශෂේස එශක් 

ශථොටක් වහ දුන්නහ  එතළන ඒ අඹශේ ශවෝටරඹ ථස ථය 

ගන්න. ශම්ථ Shangri-La  එථට එවහ ඳළත්ශත් තිශඵන ඉඩභ 

ශන්න ඇති කිඹරහ භහ හිතනහ.  ළරැදි නම් ඒථ නිළයදි 

ථයන්න. දළන් භට දළන ගන්නට ඕනෆ ශම්ථයි. ඒ අසථහශව් දී එභ 

මුදර ශගව්හ. නමුත් ඒ ආථෘතිඹ ඒ අඹ ථස ථශශේ නළවළ. ඊට 

ඳසු ශභොථක්ද වුශණ්? ඊට ඳසු ථයපු ළශඩ් තභයි ශම් අලුත් 

ඉඩභ ශොඹහ ගත්තහ.  ආර්.ඒ.ඩී. ශභල් භහතයි  ගහලු ඳහයයි අතශර් 

ඳර් ස ඳන්සිඹ ගණනථ ඉඩභක් තිබුණහ.  

 
ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ශභඹ Shangri-Laරහ එථට අල්රපු ඉඩභ ඵ 

නිළයදියි. ඒ ඉඩභ Shangri-La රහ එථට දුන්ශන් outright. 

එතශථොට "ඇවික්" භහගභ ඉල්ලුහ outright ශම් ඉඩභ ශදන්න 

කිඹරහ. ඊට ඳසු ජ්නහධිඳතිතුභහ තීයණඹ ථශහ outright ශදන්ශන් 

නළවළ  99 years තභයි ශදන්ශන් කිඹරහ. ඊට ඳසු ඒශගොල්රන් 

ඵළවළ කිඹරහ කිව්හ  99 years ගන්න. ඒශගොල්රන් ශඳෞේගලිථ 

ඉඩභක් දළන් අයශගන තිශඵනහ. අපි අයථ ITC එථට දුන්නහ. 

එතශථොට අඳට රලසනඹක් නළවළ. ඒශගොල්ශරෝ ල්ලි ශගන්න 

වළදුශව් වමුලින්භ ලිඹහ ගන්නයි.  එතශථොට ඒථ ඵළවළ යි කිඹපු 

නිහ ඒශගොල්රන් ශඳෞේගලිථ ශනත් ඉඩභක් ගත්තහ. 

 
ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

වරි  වරි. ශඵොශවොභ සතුතියි.  ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න  භට ත 

රලසනඹක් තිශඵනහ. එතශථොට ශඳෞේගලිථ ඉඩභ ගත්ශත් 

outrightද  නළේද?  

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

පුේගලිථ ඉඩභ එශවභ නළවළ. පුේගලිථ ඉඩභ ගත්ශත් 

ශභශවභයි. පුේගලිථ ඉඩභ  ගත්ශත්  ඒ ථහරශ  ඒ නීතිඹ එන්න 

ඉසශල්රහයි. 2008 ර්ශ  ඒ ශගොල්ශරෝ පුේගලිථ ඉඩභ 

අයශගන තිශඵන්ශන්  අය නීතිඹ ක්රිඹහත්භථ න්නට ථලිනුයි. ඊට 

ඳසශේ  එථ ථළඵළල්රක් තිබුණහ  "A" කිඹරහ. "A" ථළඵළල්රට 

උහවිශ  නඩුක් තිබුණහ.  
 

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔව්. 

 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

එතශථො ට "B", "C" කිඹන ථළඵලි ශදථ  ශම් ශගොල්ශරෝ 

අයශගන තිබුශණ් නීතිඹ  එන්න ථලින්; Transfer Tax එථ එන්න 
ථලින්. එතශථොට අඳට ඉතිරි ශරහ තිබුණහ  "A" කිඹන 

ථළඵළල්ර. ශම් ශගොල්ශරෝ මුළු ළරළසභ භ වළදුහ  "A"  "B", "C" 
කිඹන ථළඵලි තුන ට. අපි ථළබිනට් එථට කිව්හ  ශම් ශගොල්ශරෝ 

"A" කිඹන ථළඵළල්රත් ඉල්රනහඹ කිඹරහ. ඔඵතුභහ කිව්හ 
හශේ ශඳොඩි investment එථ තිශඹන ශථොට Treasury එශථන් 

කිව්හ  ශඳොඩි investment එථට ශම්ථ ශදන්න ඵළවළ  එශවභ නම් 

SDP එථක් ඹටශත් ඹන්න  ගිහිල්රහ ශඩොරර් මිලිඹන 250ක් 
රවථහට ශේන්න ඕනෆ  ඉසශල්රහ ඳශමුන අදිඹය  වළටිඹට 

ශඩොරර් මිලිඹන 30ක් ශගනළල්රහ ශඳන්න්න ඕනෆඹ කිඹරහ. 
ශඩොරර් මිලිඹන 30 ශගනහහට ඳසශේ තභයි "A" කිඹන 

ථළඵළල්රට ථළබිනට් භණ්ඩරශ  අනුභළතිඹ දුන්ශන්.  
 

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔව්. ගරු ඇභතිතුභනි  භට දළන ගන්නට ඕනෆ  අය ඳසශේ 

දුන්න ඉඩම් ථළඵළල්ර දුන්ශන් සින්නක්ථයඹට ද  ඵදු ක්රභඹට ද 

කිඹන එථ ගළන. 
 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ ඉඩම් ථළඵළල්ර දුන්ශන්ත්  "B", "C" කිඹන ථළඵලි ශදථ 

දුන්නහ හශේභයි. ඳසශේ ඒථ දුන්ශන් සින්නක්ථයඹට.  
 

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

වරි. නීතිඹක්  තිබුණහ. වළඵළයි ථළබිනට් එථට ගිහිල්රහ  ඒථ 

අනුභත ථය ගත්තහ කිඹන එථයි කිඹන්ශන්.  

 
ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ශම් ඉඩම් ථළඵළලි ශදථත් එක්ථ ත ඉඩම් ථළඵළල්රක් 

තිශඵනහ.  ඒ ඉඩම් ථළඵළල්රට ඒ ශරහශව් නඩුක් තිබුණහ නම්   

"A" කිඹන ඒ  ඉඩම් ථළඵළල්රට නම් ළරසුභ වදහ තිබුශණ්   "B", 

"C" කිඹන ථළඵලි ශදථ අයශගන තිබුණහ නම් "A" කිඹන 

ථළඵළල්රට ඒ වනඹ නළත්නම් investor ශථශනකුට confidence 

එථක් නළවළ  ශම් විධිශ  ආශඹෝජ්නඹක් ථයන්ශන් ශථොශවොභ ද 

කිඹන එථ ගළන. 
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ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඇභතිතුභහ  භට ඒථ ම්පර්ණශඹන්භ ඳළවළදිලියි. භට තිශඵන 
රලසනඹ ශභඹයි. නීතිඹක් ශගනහහ ශන්. ඉසශල්රහ ඒථ ශදන්න 
ඵළවළ කිව්හ ශන්. නීතිඹකුත් තිබුණහ ශන්. ඊට ඳසශේ ඒ 
ශගොල්ශරෝ ඉඩභක් ගත්තහඹ කිඹනහ පුේගලිථ අවලශඹන්. [ඵහධහ 
කිරීභක්] 

 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ නීතිඹ තුශ  තිශඵනහ  ථළබිනට් භණ්ඩරඹට ගිහිල්රහ  ඒ 
වහ හධහයණ ඵක් ථළබිනට් භණ්ඩරඹට වළ ශඟනහ නම්   ඒ 
ආශඹෝජ්නශ  වළටිඹට  ඒ තීන්දු ගන්න ථළබිනට් භණ්ඩරඹට 
අයිතිඹක් තිශඵනහඹ කිඹරහ.  

 

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔව්. ථළබිනට් භණ්ඩරඹට ඵරඹ තිශඵනහ. එභ නිහ තභයි 
unsolicited proposals පිළිගන්ශන්. එභ නිහ තභයි දණඹ 
තිශඵන්ශන්. එභ නිහ තභයි නීතිඹක් තිශඵනහ නම් නීතිඹ 
අනුගභනඹ ථයන්නටඹ කිඹහ අපි කිඹන්ශන්. ඔඵතුභන්රහ නීතිඹ 
අනුගභනඹ ථයන්ශන් නළවළ. ශභතළන තිශඵන රලසනඹ ඒථයි. 
නීතිඹ අනුගභනඹ ථයන්නඹ කිඹරහයි අපි කිඹන්ශන්. අපි ශභොනහ 
කිව්ත්  ඍජු කිව්ශව් නළති වුණහට  ක්ර  ශවෝ ක්රභඹ ශොඹහ 
ගන්නහ ශන් විශේශිථඹන්ට ඉඩභ ශදන්න. ශභතළන දී දීරහ 
තිශඵන්ශන් සින්නක්ථයඹට. ක්ර ශනොශයි. සින්නක්ථයඹට 
දීරහ තිශඵන්ශන්. ඊට ඳසශේ එනහ  ඳහර්ලිශම්න්තුට.  
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඇවිල්රහ ඳහර්ලිශම්න්තුශන් ඵදු වන 
ඉල්රනහ. දළන් අඳ ට  තිශඵන රලසනඹ ශභඹයි. ශම් ඵදු වන 
සිඹල්රක්භ ශදන්ශන් ශම් හශේ විලහර භහගම්රටයි. ශම් හශේ 
විලහර භහගම්රට ඵදු වන ශදනහ. ඵදු වන දිරහ ඊට ඳසශේ 
කිඹනහ  "වරි. ශම්හ වර්ධනඹ ථය ශගන  ඹන්නට  ඕනෆ" 
කිඹරහ. ඒ  ථෆල්ර තභයි කිඹන්ශන්. 

ගරු ඇභතිතුභනි  අද ඔඵතුභහ ථථහ ථශශේ ශම් ගළන විතයක් 
ශනොශයි. ශඳොදුශව් වර්ධනඹ ගළනත් ථථහ ථශහ; ආශඹෝජ්නඹ 
ගළනත් ථථහ ථශහ. භහත් ශම් ගළන ශභහිදී ශඳොදුශව් ඹභක් 
කිඹන්නටයි ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්. ඔඵතුභන්රහශේ වර්ධන 
ළඩටවන දිවහ ඵළලුහභ ශඳශනනහ  ළඩිශඹන්භ ආශඹෝජ්නඹ 
ථය තිශඵන්ශන් භවහභහර්ගරට ඵ. 2005 ර්ශ  සිට 2014 
ර්ඹ දක්හ ඵළලුශොත් ථලින් ආශඹෝජ්නඹ ථශහට  ළඩිශඹන් ඒ 
හශේ අට ගුණඹක් විතය  භවහභහර්ගරට ආශඹෝජ්නඹ ථය 
තිශඵනහ. රුපිඹල් බිලිඹන  20  රුපිඹල් බිලිඹන 178 දක්හ ළඩි 
ශරහ තිශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන් අට ගුණඹකින් විතය ආ ශඹෝජ්නඹ 
ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ශෞඛ්ය අවලඹට  ආශඹෝජ්නඹ ථය තිශඵන 
රභහණඹ ඵළලුශොත් ථලින් ආ ශඹෝජ්නඹ ථශ රුපිඹල් බිලිඹන 40  
රුපිඹල් බිලිඹන 142ක් ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ අධයහඳනඹට 
ආශඹෝජ්නඹ ථය තිශඵන රභහණඹ ඵළලුශොත් රුපිඹල් බිලිඹන 
56  රුපිඹල් බිලිඹන 146ක් ශරහ තිශඵනහ. ත  විධිඹථට 
කිව්ශොත්  ශම්ථ අවුරුදු නඹක් තුශදී  අට ගුණඹක් ළඩි ශරහ 
තිශඵනහ. සිඹඹට සිඹඹක් කිට්ටු ශන්න හශේ වළභ අවුරුේශේභ 
ඳහයල්රට ළඩි ථය තිශඵනහ. එතශථොට අධයහඳනඹටයි  
ශෞඛ්යඹටයි ඵළලුශොත් වළභ ශර්භ ළඩි  ථය තිශඵන්ශන් 
සිඹඹට 17යි.  

 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ අධයහඳනඹ කිඹන්ශන් ශම්ථයි. ඔඵතුභන්රහ  
සිඹලු ශදනහභ අධයහඳනඹ ගළන ථථහ ථයන සශන් ඒථ එථ 
අභහතයහවලඹක් වළටිඹට රථහ ශගනයි. අධයහඳනඹට අද - 

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

අශන් ඔඹ තර්ථඹ අඳ අවරහ තිශඵනහ. ඔඹ තර්ථශඹන් කිසිභ 

ළඩක් නළවළ. එක්ත් ජ්හතීන්ශේ ම්මුතිඹක් තිශඵනහ. 

අධයහඳනඹ ගළන ථථහ ථයන ශථොට ථථහ ථයන සශන්  යජ්ශ  

ආශඹෝජ්නඹ ගළනයි. ශභතළනදී ථථහ ථයන සශන්  පුේගලිථ 

හක්කුශන් එථ එථ ශදභව්පිඹන් විඹදම් ථයන ඒහ ගළන 

ශනොශයි. යජ්ශ  ආශඹෝජ්න එක්ථයි න්ශන්. යජ්ශ  

ආශඹෝජ්නඹ  ගළනයි ඵරන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒථ තභයි 

ඵරන්ශන්. ගිහිල්රහ ඵරන්න  ඒ හ ර්තහර ඒ ථහයණඹ ඳළවළදිලි 

වන් ථයරහ තිශඵනහ. දශ ශේය ඹ නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 

වඹක් කිඹරහ කිඹන්ශන් එථ එථ තළන්ලින් එථතු ථයපු 

අධයහඳනිථ ආශඹෝජ්නඹ ශනොශයි. යජ්ඹ අඹ ළඹ වයවහ විඹදම් 

ථයන ආශඹෝජ්නඹ ගළන තභයි  එතළන වන් ථයන්ශන්. 

ඔඵතුභන්රහ ෘජු හථච්ඡහ ථයන්න ඵළරි ශේ ආඳසු ක්ර එථ 

එථ විධිඹට ශඳන්න්න වදනහ. ඒ හ ශේභ නළති ශේල් 

ශඳන්න්න වදනහ. ඔඵතුභහ විඹට්නහභඹ ගළන කිව්හ ශන්. 

විඹට්නහභඹ ගළන කිව්ශත් ඕථ ශන්. අපිට විඹට්නහභඹ හශේ 

ශන්න ඵළරි ඇයි? ඒථ ශන් එතළන තිශඵන රලසනඹ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ශභශවභ විඳක්ඹක්  ඉන්නහ නම්  ඔඵතුභන්රහට 

එතළනට ඹන්න ඵළරි නම් ඔඵතුභන්රහ තභයි විඳක්ඹට එන්න 

ඕනෆ. අපි යජ්ඹ ශන්න ඕනෆ. රඵන අවුරුේශේ ඒථ ඉසට ශයි. 

ඉරහ ඵරන්න  ඒථ රඵන අවුරුේශේ ඉසට ශයි. අපි ඵරඹට ඳත් 

වුණහභ ශථොශවොභද ෘජු විශේය ඹ ආශඹෝජ්නඹ ශගශනන්ශන් 

කිඹරහ  ථයරහ ශඳන්න්නම්   

රක්සභන් ඹහඳහ අශබ්ර්ධන ඇභතිතුභනි   ඔඵතුභහ ඒ 

ථටයුත්ත ථයන්න ඵළරි ඵ පිළිගළනීභ ම්ඵන්ධශඹන් භහ 

න්ශතෝ නහ. අධයහඳනඹ ගළන  ශෞඛ්ය රලසන ගළන ථථහ 

ථයන  ශථොට තත් unsolicited proposals එයි. ජ්ඳහනශ  

අගභළතිතුභහ අශප් යටට ආහ. ඒ අනු ශඟදීභ  උඩින් ඹන්න 

පුළුන් ශථෝච්චිඹක් ශථොශමට රළශබ්වි. අපි දන්නහ  චීනශ  

ජ්නහධිඳතිතුභහත් අශප් යටට ශඟදීභ එන ඵ. චීනශඹන් අපිට 

රළශඵනහ  වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික්ථඹ උඩින් ඹන්න පුළුන් 

ඳහයල්. නමුත්  භභ ශම් ථහයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. උඩින් ඹන්න 

පුළුන්  ශථෝච්චි ශථොශමට හශේභ උඩින් ඹන්න පුළුන් ඳහයල් 

වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික්ථඹට රළශඵනහ. නමුත් අද භභ කිඹන්න 

ථළභළතියි  ඌට නම් ජ්ඳහනශඹන්ත්  චීනශඹන්ත් ලතඹථත් 

ආශඹෝජ්නඹක් රළශඵන්ශන් නළති ඵ. අද අපි ඌශව්  අධයහඳන 

තත්ත්ඹ ගත්ශතොත්  අඩුශන්භ විලසවිදයහරරට ඇතුශත් න 

ශිය වඛ්යහක් සිටින්ශන් ඒ  දිසත්රික්ථශ යි. අපි දන්නහ   

විශලේශඹන්භ උස ශඳශ විබහගශ  විදයහ ව ගණිත අවලර 

රතිපර ඵළලුහභත් අඩුශන්භ රතිපර රඵන්ශන්ත් ඔඹ ඌශව් 

ශිය ශියහන් ඵ. අපි කිඹන්ශන් ශම්ථයි. ශම්හට ඵදු වන 

දීශභන් ශෞඛ්යඹටයි  අධයහඳනඹටයි රඵහ ශදන වනර ථඳහ 

වළරීභක් තිශඵනහ. එභ නිහ  අපි කිඹන්ශන්  ශම්හට ඵදු වන 

ශදනහ නම් ඒහ  විෘත ශදන්න ඕනෆඹ කිඹන එථයි. ෆභ 

ශදඹක්භ විෘත ශන්න ඕනෆ. සතතියි. 

 
[අ.බහ. 2.54] 
 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
 ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  අද විශලේශඹන්භ ශම් 

ක්රශභෝඳහඹ වර්ධන යහඳෘති ඳනත ඹටශත් නිඹභඹ පිළිඵ 

ගරු ඇභතිතුභහ අදවස රථහල ථශහ. එහිදී රක්සභන් ඹහඳහ 

අශබ්ර්ධන ඇභතිතුභහ අශප් යටට ආශඹෝජ්නඹ ළඩි ථයන්ශන් 

ශථොශවොභද කිඹරහ තර්ථ විතර්ථ ඉදිරිඳත් ථයරහ  ආශඹෝජ්ථයින් 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

යටට ශගන්හ ගන්න නම් ඒ වහ අලය ථයන ඳවසුථම් ළඩි 

ථයන්ශන් ශථොශවොභද කිඹන ථහයණඹ ම්ඵන්ධශඹනුත් ථථහ 

ථශහ. විඹට්නහභඹත් එක්ථ රවථහ න්නට උත්හව ථශහ 

හශේභ විෘත ක්රභඹක් ගළනත් එතුභහ ථථහ ථශහ. භට ඒ ගළන 

පුදුභයි.  තභ යඑන්පී එශක් ශල් තිශඵන නිහ එතුභහ එශවභ ථථහ 

ථයනහ ඇති. සීභහ භහයිම් ඳනපු විෘත ආර්ර ථ ක්රභඹක් ශේ.ආර්. 

ජ්ඹර්ධන භළතිතුභහ ඹටශත් එක්ත් ජ්හතිථ ඳක්ඹ ක්රිඹහත්භථ 

ථයමින් ඒ සීභහ භහයිම් ඇතුශශේ ළඩ ථයන  ශථොට දළඩි ශර ඒථ 

විශව් නඹ ථයපු භහින්ද චින්තනශ  ඉන්න ඵහුතයඹක්භ අද ඒ 

සීභහ භහයිම් ඔක්ශථොභ ඉත් ථයරහ  ශම්ථ ම්පර්ණශඹන්භ 

විෘත ථයරහ  යශට් අශවේනිඹට ඵරඳහන තීන්දු තීයණ ගන්න එථ  

අශප් වසථෘතිඹ  අශප් යශට් තිශඵන ආගභ ධර්භඹ කිඹන ඒ වළභ 

ශදඹක්භ නළති ථයරහ ආශඹෝජ්ථයින් ශභවහට ශගශනන්නට 

උත්හව ථයන එථ පුදුභඹක්.  

විශලේශඹන්භ ඉයහන් වික්රභයත්න භන්ත්රීතුභහ දිගටභ ශම් මිශ්ර 

යහඳෘති ගළන ඇහුහ. ඔඵතුභහ දන්නහ  ඒථ යශට් තිශඵන 

රලසනඹක් ඵ. ශභොථද  යශට් සිඹලුභ සීභහ භහයිම් අයින් ථශහ නම් 

ශරශවසිශඹන් ආශඹෝජ්ථයින් ශගන්හ ගන්න පුළුන්. ඔඵතුභහ 

දිගටභ කිඹන්ශන් ශභශවභ ශභශවභ අපි උත්හව ථයන්න ඕනෆඹ 

කිඹරහයි. අපිටත් ඒථ ථයන්න තිබුණහ. ශඩොරර් බිලිඹන අටක් 

ශනොශයි  ශඩොරර් බිලිඹන 80ක් ශගන්හ ගන්න තිබුණහ. නමුත් 

යටට ඔබින  ශම් යටට ගළරශඳන  ශම් යටට වුභනහ යහඳෘති ටිථ 

ශගන්හ ගන්නහ එථ ගළන ආණ්ඩු වරිඹහථහය තීන්දු තීයණ 

ගන්න ඕනෆ.  

ඒ ථරුණ කිඹරහ භභ තත් විශලේ ථරුණක් කිඹන්න 

ථළභළතියි. ඳසු ගිඹ දිනථ "The Island" ඳත්තයශ  තිබුණහ භභ 

දළක්ථහ  විශේශිථඹන් ඉඩම් රඵහ ගළනීශම්දී ඳනන සීභහන් 

ඇතුශත් ථය ශගශනන අලුත් ඳනත් ශථටුම්ඳත පිළිඵ. ඳසු ගිඹ 

දිනථ "The Sunday Times" ඳත්තයශ  "Business Times" 

අතිශර්ථඹ ඹටශත්ත් "Draft laws to ban foreign ownership of 

land" පිළිඵ තිබුණහ.  ඒ හශේභ දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ 

ඊට අදහශ ඳනත් ශථටුම්ඳත ඊශ  ඉදිරිඳත් ථශහ. ඒ ඳනත් 

ශථටුම්ඳශත් තිශඵනහ  විශේශිථඹන්ට  විශේය ඹ භහගම්රට 

ව විශේය ඹ ශථොටස හිමිථහරිත්ඹක් ඇති ඇතළම් ආඹතනරට 

ශ්රී රවථහශව් ඉඩම්ර අයිතිඹ ඳළරීභ සීභහ කිරීභ වහ ව 

විධිවිධහන 2013 ජ්නහරි භහශ  ඳශමුළනි දින සිට ක්රිඹහත්භථ 

න ශර රථනු රළබිඹ යුතුයි කිඹරහ. භහින්ද චින්තනඹ 

ඉදිරිඳත් ථශශේ 2005 දීයි. එශවභ නම්  භහින්ද යහජ්ඳක් 

ජ්නහධිඳතිතුභහශේ ථහරශඹන් ඳසු විශේශිථඹන්ට දීරහ තිශඵන 

සිඹලු ඉඩම්ර අයිතිඹ ශම් ඳනත් ශථටුම්ඳතට ඹටත් විඹ යුතුයි. 

2013න් ඳසශේ ඒහට ඳභණක් ශම් ඳනත් ශථටුම්ඳශත් වන් 

විධිවිධහන ක්රිඹහත්භථ ථයන්ශන් ඇයි? තභන්ට ඕනෆ 

විශේශිථඹන්ට ඉඩම් ගන්න ඉඩ දීරහ ඹම් ථහරඹකින් ඳසශේ ශම් 

ඳනත් ශථටුම්ඳශත් වන් විධිවිධහන ක්රිඹහත්භථ ථයන්න ඉඩ 

ශදන භහඹහක්ද  ශරෝඩහක්ද ශභහි තිශඵන්ශන් කිඹන එථ 

වතිථ නහ  ආණ්ඩු ව ඔඵතුභන්රහ ක්රිඹහ ථයන ආථහයඹ 

ඵරන ශථොට.  

දළන් ශම් ඳනත් ශථටුම්ඳත ඳළත්තකින් තිඹමු ශථෝ. භභ ගරු 

ඇභතිතුභහශගන් තත් ථරුණක් අවන්න ථළභළතියි. භභ ශඟදි 

ගහලු මුශදොය ඳළත්ශතන් ඹනශථොට මුහුද ශගොඩ කිරීශම් 

යහඳෘතිඹක් ඒ රශේලශ  ක්රිඹහත්භථ න ඵ දළක්ථහ. ගහලු 

මුශදොය තුශ China Communications Construction Company 

Limited  කිඹන ආඹතනඹථට ශම් යහඳෘතිඹ බහය දීරහ තිශඵන 

ඵ ශ්රී රවථහ යහඹ අධිථහරිශ  website එශක් තිශඵනහ. ඒථත් 

මිශ්ර වර්ධන යහඳෘතිඹක් වළටිඹටයි වඳුන්න්ශන්. ඒ යහඳෘතිඹ 

යහඹක් වර්ධනඹ ථයන එථක් ශනොශයි. ඇභතිතුභනි  භභ 

නිළයදියි කිඹරහ භභ හිතනහ. ඒ හශේභ ශ්රී රවථහ යහඹ 

අධිථහරිශ   website එශක් කිඹනහ  ඒථ ශඩොරර් මිලිඹන 15ථ 

විලහර ආශඹෝජ්නඹක් කිඹරහ. ඒ යහඳෘතිඹ දළන් ආයම්බ ථයරහ 

තිශඵනහ කිඹරහත් ඒ website එශක්භ කිඹනහ. භට ශම් පිළිඵ 

රලසන කීඳඹක් අවන්න තිශඵනහ. එථ රලසනඹක් තභයි  ඒථ       

ශ්රී රවථහ යහඹ අධිථහරිශඹන් ථයන්ශන් ඇයි කිඹන එථ. ඒ වහ 

ඔවුන්ට mandate එථක් තිශඵනහද? ඒථ අධිථහරිඹක්. ඒ හශේ 

මිශ්ර යහඳෘතිඹක් ථයනහ නම්  ඒථ එන්න ඕනෆ එක්ශථෝ මුදල් 

අභහතයහවලඹ ඹටශත්  නළත්නම් UDA එථ ඹටශත්. Act එථ 

ඹටශත් ශ්රී රවථහ යහඹ අධිථහරිඹට ඒ වහ ඵරඹ - mandate එථ

- තිබෙනවාද? ඒක එකක්. කිංස්ෙරි බහෝටලය ළඟින් යනබකොට 

භභ දළක්ථහ  මුහුද ශගොඩ ථයන්න ළඩ ඳටන් අයශගන තිශඵන 

ඵ. දළන් ගරු ඇභතිතුභහ ශභතළනදි තුන් වතය ඳහයක් පුන පුනහ 

කිව්හ  "අපි ශම් ආණ්ඩු ඹටශත් ඳහර්ලිශම්න්තුට තිශඵන 

අයිතිඹ සුයක්ෂිත ථයමින් ශම් ක්රශභෝඳහඹ වර්ධන යහඳෘති 

ඳනත ඹටශත් ඳහර්ලිශම්න්තු දළනුත් කිරීශම් ගකීභ වරිඹට 

ක්රිඹහත්භථ ථයනහ. ශම්ථ ථලින් ආණ්ඩුලින් ශථරුශව් නළවළ" 

කිඹරහ. ඳහර්ලිශම්න්තුට තිශඵන ඒ ඵරඹ  අයිතිඹ ආයක්හ 

ථයනහ කිඹරහ තමුන්නහන්ශේ දිගටභ කිව්හ. ඔඵතුභහ දන්නහද  

තභත් ශම් පිළිඵ ඳහර්ලිශම්න්තු වරිඹට දළනුත් ශනොවී 

දළනටභ මුහුද ශගොඩ ථය ශගන ඹන ඵ. ශභඹ රවථහශව් සිතිඹභ  

රවථහශව් වළඩඹ ශනස න යහඳෘතිඹක්; රවථහටභ ඵරඳහන්න 

පුළුන් යහඳෘතිඹක්. ථවුරු වරි විශේල ආශඹෝජ්ථශඹකුට ශම් 

යහඳෘතිඹ බහය දීරහ යටට අහිතථය න ශථොන්ශේසි කීඳඹක්භ 

එහි ඇතුශත් ථය දළන් ඒ ළඩ ආයම්බ ථයරහ තිශඵනහ. නමුත්  

ඳහර්ලිශම්න්තුශන් ශම්ථ තභත් අනුභත ශරහ නළවළ. ඔඵතුභහ 

හිතනහද  ඒථ විනිවිදබහඹ කිඹරහ? ශම් තුළින් ඳහර්ලිශම්න්තුට 

තිශඵන අයිතිඹ ව ඵරඹ රැශථනහ කිඹරහ හිතනහද? 

ඳහර්ලිශම්න්තුශව් එථ දක්ත් ශම් පිළිඵ හථච්ඡහ ථශහද? 

 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ති ශදථකින් ශේනහ. 

 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
ති ශදථකික් ශේනහ. විනිවිදබහඹක් නළති ඔක්ශථෝභ 

ළඩ ටිථ ථයරහ  deal දභන දෂිතයින්ට ඕනෆ විධිඹට unsolicited 

proposals, ඒ කිඹන්ශන් ශථොන්ශේසි වියහිත ශගශනන ශඹෝජ්නහ 

වළටිඹට ඒ ආඹතනරට දීරහ ශභතළනට ඇවිල්රහ කිඹනහ  අපි 

යට ශනුශන් ශභච් ය බිලිඹන ගණනක් ශගනහහ කිඹරහ. 

ශම්හයින් යටට නළති න්ශන් ශභොථක්ද? අශප් ආත්භ ශගෞයඹ  

අශප් අයිතිඹ  සවරීත්ඹ ආදී වළභ ශදඹක්භ ශම්ශථන් නළති 

න ඵ ඔඵතුභන්රහට ශත්ශයන්ශන් නළේද? ශභොශවොතක් හිතහ 

ඵරන්න. Port City Development යහඳෘතිඹ දීරහ තිශඵන්ශන් 

China Communications Construction Company Limited 

එථටයි. ඒථ ශථොන්ශේසි නළති ථයන ශඹෝජ්නහක්; unsolicited 

proposal එථක්. ගරු ඇභතිතුභනි  ඒ හශේ ශථෝටි ගණනථ 

ශඹෝජ්නහක් ශේනහ නම්  ඒථ solicited proposal එථක් විධිඹට 

ඒ ගළන දළනුත් ථයරහ  ශඹෝජ්නහ - proposals - කීඳඹක් අයශගන 

ශම් යටට වරි ඹන එථක්භ ගන්න ඵළරි වුශණ් ඇයි? තත් ඕනෆ 

තයම් විශේශිථඹන්  ආ ශඹෝජ්ථඹන් ඇති ශම් හශේ ශදඹථට  

ඉදිරිඳත් ශන්න. එශවභ තිශඹේදි  ශම් චීන භහගභත් එක්ථ 

unsolicited proposal එථක් ඇති ථය ගත්ශත් ඇයි? ශම් 

ශඹෝජ්නහ ඇතුශත තිශඵන්ශන් ශභොථක්ද?  

ගරු ඇභතිතුභනි  ශම් ශථොන්ශේසි අනු ශභොථක්ද 

කිඹන්ශන්? ක්රශභෝඳහඹ වර්ධන යහඳෘති ඳනත -Strategic 
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Development Projects Act එථ- ඹටශත් ශම් හශේ යහඳෘතිඹක් 

අනුභත ථයන ශථොට වන ශදනහ නම් ඳශමුශන්භ ථළබිනට් 

භණ්ඩරශඹන් අනුභළතිඹක් ගන්න ඕනෆ. ථළබිනට් භණ්ඩරශ  

අනුභළතිඹ ගත්තහට ඳසු ඒථ ගළට් ථයන්න ඕනෆ.  

  

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ ථහර්ඹඹන් ශදථභ ථය තිශඵනහ.  

 
ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
ඔඵතුභහ ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න. භභ කිඹන්නම්.  

ඒ ගළට් එථ ඳහර්ලිශම්න්තුශව් අනුභත - ratify -  ශන්න 

ඕනෆ.  ශම් න විට භහ හිතන්ශන් ඒ concessionary agreement 

එථ නීතිඳතියඹහට ඹරහ  වන දීශම් ගිවිසුභ හථච්ඡහ ථයරහ  

ආණ්ඩු ථළභළත්තත් ඳශ ථයරහ  ශභොථක්ද ථයන්ශන් කිඹරහ 

දළනට ඒ ආඹතනඹත් භඟ හථච්ඡහ ථය තීයණඹ ථය තිශඵනහ. 

ශම් යශට් ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ඉන්න භන්ත්රීරු ඒ ගළන දන්ශනත් 

නළවළ; ශම් යශට් භව ජ්නතහ දන්ශනත් නළවළ.  

ගරු ඇභතිතුභනි  එථ ඳළත්තකින් ඔඵතුභන්රහශේ ආණ්ඩු 

දළන් අලුත් ඳනත් ශථටුම්ඳතක් ශේනහ. ඒ ඳනත් ශථටුම්ඳශත් 

ශභොථක්ද තිශඵන්ශන්? විශේශිථඹන්ට රවථහශව් ඉඩම් ගන්න 

ඵළවළ කිඹරහයි. ඒ ඳනත් ශථටුම්ඳත ශගශනන අතශර්  අනික් 

ඳළත්ශතන් තමුන්නහන්ශේරහ ශභොථක්ද ථයන්ශන්? ශම් Port City 

යහඳෘතිඹ ඹටශත් තිශඵන ශථොන්ශේසි ශභොනහද? 

තමුන්නහන්ශේරහ මුහුදින් ශගොඩ ථයන ඉඩම්ලින් ශවක්ශටඹහය 

150ථට ආන්න රභහණඹක් චීන භහගභට රඵහ ශදන්න ථටයුතු 

ථය තිශඵනහ. එයින් ශවක්ශටඹහය 20ක් ශදන්ශන් කුභන 

ශථොන්ශේසිඹ භතද? අශප් යශට් අධි ආයක්ෂිත ථරහඳඹ තුශ ඇති 

ශවක්ශටඹහය 20ක් -අක්ථය වතළිස ගණනක්-  චීන යජ්ඹට ශවෝ 

චීන ශථොම්ඳළනිඹථට අයිති ථය ගන්නට වමුලින්භ විකුණහ 

දභනහ. නළත්නම් නිථම් ශදනහ  ශවක්ශටඹහය 20ක්. 

තමුන්නහන්ශේරහ ඇයි ශම්  ඉඩම් (න්තථඹ ඳළරීභ සීභහ කිරීශම්) 

ඳනත් ශථටුම්ඳත ශගශනන්ශන්? ශම්ථ ශරෝඩහක් ශන්. ශම් 

ඳහර්ලි ශම්න්තුශන්ත් අවන්ශන් නළති  අධි ආයක්ෂිත 

ථරහඳශ   යහඹක් භළද ශවක්ශටඹහය 20ක් චීන භහගභථට  

වමුලින්භ අයිති ථය ගන්නට - freehold land වළටිඹට - ශදනහ. 

ත ශවක්ශටඹහය 120ක් ඵදු ක්රභඹට ශදනහ. ඒථත් ඔවුන්ට අයිති 

ශථරුහ හශේ තභයි. අවුරුදු අනන ශ  ඵේදට ඒ ඉඩභත් 

ශදනහ. ශම්ථ Southern Harbour  එථට අල්රපු ඉඩභ. ගරු 

ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ භට ඩහ ශවොට ඒ ඵ දන්නහ ඇති. ඒ 

හශේ තළනථ ශම් ඉඩභ ශදන එථ හධහයණද? භභ ගරු 

ඇභතිතුභහශගන් අවන්න ථළභළතියි  ඇයි එශවභ නම් ශම් ඳනත් 

ශථටුම්ඳත ශේන්ශන් කිඹරහ. Unsolicited proposal එථක් 

කිඹරහ  අධි ආයක්ෂිත ථරහඳඹ තුශ ඇති අශප් අක්ථය 50ථ -

ශවක්ශටඹහය 20ථ- ඳභණ භූමි රභහණඹක් ශම් චීන භහගභට 

ශදන්ශන් ඇයි? ගරු ඇභතිතුභනි  ශම් චීන භහගශම් 

ශථොටසථරුශක් ශර ඉන්ශනත් චීන ආණ්ඩු ඵ ඔඵතුභහ 

දන්නහද? ඒ කිඹන්ශන් චීන ආණ්ඩුට අධි ආයක්ෂිත ථරහඳඹ 

තුශ ඇති අශප් ඉඩම් අයිති ශනහ. ගරු වභත්රීඳහර සිරිශේන 

ඇභතිතුභනි  ශම් ගළන ශවොට අවගන්න. ශවට අනිේදහ චීන 

ජ්නහධිඳතිතුභහ ශම් යටට එන්ශන් රවථහ ඵරන්න ශනොශයි  ශම් 

යශට් එඹහට අයිති ඉඩම් ටිථ ඵරරහ ඹන්නයි. එඹහට අද රවථහශව් 

ශථොටක් අයිතියි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔව්. ඉතින් ශම් ශවක්ශටඹහය 

විස දීරහ තිශඵන්ශන් ජ්නහධිඳතිතුභහයි. තමුන්නහන්ශේරහ 

ථළබිනට් එශක් ඉ ශගන ඒථට අත ඉසසුහ. රේජ්හ නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීම්]ශභතළනට ඇවිල්රහ වරිඹට ථථහ ථයනහ; ඵයිරහ ගවනහ. 

තමුන්නහන්ශේරහ ශම්ථට අත ඉසසුශව් ඇයි? [ඵහධහ කිරීම්]ශම් 

ශවක්ශටඹහර් 20 unsolicited proposal  එථක් කිඹරහ දුන්ශන් 

ඇයි? තත් ආශඹෝජ්ථඹන් එක්ථ ථථහ ථයරහ  ශථොන්ශේසි 

ඳනරහ ශම් වහ ආශඹෝජ්ථඹන් ශගන්හ ගන්න 

තමුන්නහන්ශේරහට ඕනෆ තයම් ඉඩ තිබුණහ. ගරු ඇභතිතුභනි- 

 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

මුහුද ශගොඩ ථයන්න ශථොශවේත් ඉඩභක් නළවළ. 

 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ආශඹත් කිඹන්න ඇභතිතුභනි  භට ඇහුශන් නළවළ. කිව් එථ 

ආශඹත් කිඹන්න.  

 

ගු පරපහිත අපරගුණලර්ධන මශතළ (මශළමළර්ග  ලරළය ශළ 

නළවික අමළතයුරමළ) 
(ஶண்புஷகு நஶவஷத அநபகுைலர்தன - த டுஞ்சஶகயகள், 

துகமபகங்கள் ற்பொம் கப்பற்பொகம அகச்சர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of 

Highways,  Ports and Shipping) 

ඉන්න භභ කිඹහ ශදන්නම්. 

 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
ඔඵතුභහ කිඹන්න  භභ උත්තය ශදන්නම්.  

 

ගු පරපහිත අපරගුණලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு நஶவஷத அநபகுைலர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඔඵතුභහ නත්න්න ශථෝ  භභ කිඹන්න.  

 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

කිඹන්න  භභ උත්තය ශදන්නම්.  

 

ගු පරපහිත අපරගුණලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு நஶவஷத அநபகுைலர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

නළවළ  ඔඵතුභහ ථථහ නත්න්න. 
 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

භශේ ශරහ.  
 

නිපයපජ්ය කළරක වභළඳ පුරමළ 
(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, you have only one minute more. 
 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

I have only one more minute. So, please sit down. - 

[Interruption.] ගණන් ථයන්න ඵළරි නම් හඩි ශන්න. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු පරපහිත අපරගුණලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு நஶவஷத அநபகுைலர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඔඵතුභහ ථවුද භට හඩි ශන්න කිඹන්න? 

 
ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඔඵතුභහට පුළුන්ද භහ හඩිථයන්න? භභත් හඩි ශන්ශන් 

නළවළ. 

 

නිපයපජ්ය කළරක වභළඳ පුරමළ 
(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Rohitha Abeygunawardana, please sit down.  
 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

භභ ශභොථටද හඩි ශන්ශන්? I am on my feet, Sir.   

භභ ඊශඟට ත ථරුණක් කිඹනහ. ගරු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ 

දන්නහද  අද න විට  චීන යුද නළක් යහඹ තුශ තිශඵන ඵ? යුද 

බ්භළරීන් එථක් තිශඵනහ. ඳහර්ලිශම්න්තුශව් හථච්ඡහ ථයන්න 

ථලින් ශම් යශට් භවජ්නඹහ ශනොදළනුත් ශවක්ශටඹහර් 20ක් අශප් 

භූමිශඹන් චීන භහගභට විකුණන්න ඹන ගභන්  තත් ශරෝඩහක් 

ථයනහ. විශේශිථඹන්ට ඉඩම් විකිණීශම් සීභහක් දභහ ඳනත් 

ශථටුම්ඳතක් ශගශනනහඹ කිඹනහ. ශභොථක්ද ශම් ථයන 

ශඵොරු?  Port City  එථ තුශ ශථොන්ශේසි වියහිත අශප් 

ඉඩම්ලින් ශවක්ශටඹහර් විසි ගණනක් ම්පර්ණශඹන්භ රඵහ 

ශදන්නටත්  ශවක්ශටඹහර් එථසිඹවිසි ගණනක් ඵදු ක්රභඹට 

ශදන්නටත් ඳහර්ලිශම්න්තුශව් හථච්ඡහ ථයන්ශන් නළති ශම් යජ්ඹ 

අනුභළතිඹ දුන්ශන් ඇයි?  එශවභ නම් ශම් නිඹභඹට ඒථ ඇතුශත් 

ථශශේ නළත්ශත් ඇයි කිඹන රලසන භභ ඔඵතුභහට ඉදිරිඳත් ථයන්න 

ථළභළතියි.  

 

[අ.බහ. 3.08] 

 

ගු පරපහිත අපරගුණලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு நஶவஷத அநபகுைலர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  ගරු ආශඹෝජ්න රර්ධන 

අභහතයතුභහ විසින් අද ක්රශභෝඳහඹ වර්ධන යහඳෘති ඳනත 

ඹටශත් නිඹභඹ ශම් ගරු බහට ඉදිරිඳත් ථයමින් ශම් යශට් 

ආශඹෝජ්නඹන් ඉදිරිඹට ගභන් ථයන්ශන් ශභොන ආථහයඹටද  

කිඹන එථ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි වන් ථශහ.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  භට ශඳය ගරු ථබීර් 

වහෂිම් භන්ත්රීතුභහ ථථහ ථශහ. එතුභහශේ ථථහශව්දී  අවනහ යහඹ 

නගයශ  - Port City එශක්- ඉඩම් ටිථ චීන භහගභථට දුන්ශන් 

ශථොශවොභද කිඹරහ.  ඒ එක්ථභ අවනහ  ශම් ඉදිරිඳත් ථයන රද 

ශථොශම ආර්.ඒ. ද භළල් භහශත් තිශඵන අක්ථය 2 රඩ් 2 ඳර් ස 

5ථ රභහණඹ ශම් භහගම්රට දුන්ශන් ශථොශවොභද කිඹරහ. භභ 

එතුභහට උත්තය ශදන ගභන්  ඒ දුන්න විධිඹ කිඹන ගභන් 

එතුභහශගන් භභ ශම් ථහයණඹ අවනහ. අද විඳක් නහඹථතුභහ 

2001 සිට 2004 න ශතක් එක්ත් ජ්හතිථ ඳක් යජ්ශ  හිටපු 

අගභළතිතුභහ. ථබීර් වහෂිම් භන්ත්රීතුභහ එදහ ඒ යජ්ශ  

ඇභතියශඹක්. එතුභහ ඒ යජ්ශ  ඇභතියශඹක් ඉන්න ශථොට 

තභයි ශම් යශට් සිඹඹට 100 ඳළරීම් ඵේද අයින් ථශශේ.  ශම් මුළු 

යටභ ට ශරහ තිශඵන මුහුදු තීයශ  වළභ බිම් අඟරක්භ ඒ 

ථහරශ  ශම් යටට ඳළමිශණන විශේශිථඹන්ට ඉතහභ අඩු මුදරට 

විකුණුහ. ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු ඇතුශශේ තභයි ඒථ ම්භත ථශශේ. 

එතශථොට අපි විඳක්ශ  භන්ත්රීරු. අපි විඳක්ශ  භන්ත්රීරු 

වළටිඹට ඉන්න ශථොට ඒථට විරුේධ ථථහ ථශහ. එදහ ශභොනහද 

කිව්ශව් ූනරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි? ආශඹෝජ්නඹන් ළඩි 

ථයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ කිව්හ. ආශඹෝජ්නඹන් ළඩි ථයන්න 

ඕනෆඹ කිඹරහ ශභොථක්ද ථශශේ? ජ්ර්භන් ජ්හතිථශඹෝ  රවල 

ජ්හතිථශඹෝ  යුශයෝඳහ යටර බ්රිතහනය ජ්හතිථශඹෝ ශම් යශට් 

දකුශණ්  නළ ශඟනහිය ඳශහත්ර තිශඵන ඳර් ස 50 ඉඩම්  ඳර් ස 

100 ඉඩම් තභන්ශේ භහ ශදශක් ළටුශඳන් ගත්තහ.  අද ශම් ථථහ 

ථශ  අද භවහ ඳරිභහණශඹන් මුළු යටට ආදයඹ ථයන  වසථෘතිඹ 

ගළන ථථහ ථයන භන්ත්රීරු -එදහ හිටපු ඇභතිරු- ගහල්ශල් 

ශථොටු විකුණන ථල් ඵරහ ශගන සිටිඹහ; තභන්ශේ නහඹථඹහ 

සිඹඹට 100ථ ඵේද අයින් ථයරහ යශට් ඉඩම් ටිථ සුදු 

භවත්රුන්ට විකුණන ශථොට ඵරහ ශගන සිටිඹහ.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  අද අශප් දකුණු ඳශහශත්  

ඵසනහහිය ඳශහශත් ශයශට ඹන්න අයඹක් ගන්න ශථොට 

ජ්ර්භන් බහහ ඉශගන ගන්න ඕනෆ. එශවභ නළත්නම් රවල බහහ 

ඉශගන ගන්න ඕනෆ. ඇයි? ශයශට ඹන්න අය ගන්න ඕනෆ  

ජ්ර්භන් ජ්හතිථඹකුශගන්. එශවභ නළත්නම් රවල ජ්හතිථඹකුශගන් 

අය ගන්න ඕනෆ. ථවුද ශම්හට ග කිඹන්න ඕනෆ?  

තමුන්නහන්ශේ එදහ හිටපු ආණ්ඩුශව් තමුන්නහන්ශේශේ 

නහඹථඹහයි  ථබීර් වහෂිම් භන්ත්රීතුභනි. ඒ එථ යදක්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] භහ එතළනට එන්නම්. භට ශඳශනනහ  දළන් චීනශඹන් 

හීන ශඳශනනහ කිඹරහ. භහ එන්නම්  එතළනට.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  ඒ යද විතයක් 

ශනොශයි. ඒ එථ යදක්. ථබීර් වහෂීම් භන්ත්රීතුභනි  

තමුන්නහන්ශේ 2002 ශඳඵයහරි භහශේ 21න දහ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ සිටිඹහ. අපි එදහ විඳක්ශ  සිටිශ . 2002 

ශඳඵයහරි 21න දහ අපි විඳක්ශ  ඉශගන තමුන්නහන්ශේශේ 

නහඹථඹහශගන් ඇහුහ  ශව්ළුපිල්ශල් රබහථයන් එක්ථ ගිවිසුභක් 

අත්න් ථයරහ ඔවුන්ට ශම් යශට් නිර අයිතිඹක් රඵහ ශදනහද 

කිඹරහ. ඳහර්ලිශම්න්තු ඇතුශශේදී "නළවළ"යි කිඹරහ එතුභහ ගිඹහ. 

ථබීර් වහෂීම් භන්ත්රීතුභහ දන්ශන්ත් නළවළ  ඒ ආණ්ඩුශව් සිටි 

ථළබිනට් ඇභතිරු දන්ශන්ත් නළවළ. ශභොථක්ද සිේධ වුශණ්? ගරු 

නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  ශම් යශට් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

උල්රවඝනඹ ථයමින් 2002 ශඳඵයහරි 22න දහ ශම් යශට් 

ඹහඳනඹ  කිලිශනොච්චිඹ  භන්නහයභ  වුනිඹහ  මුරතිව්  

භඩථරපු  දිගහභඩුල්ර -අම්ඳහය-  ත්රිකුණහභරඹ ඹන දිසත්රික්ථ 8 

ඇතුශත් උතුරු ඳශහතයි  නළ  ශඟනහිය ඳශහතයි ම්පර්ණශඹන්භ 

නීතයනුකර ශථොටිඹහට ලිඹහ දුන්ශන් යඑන්පී ආණ්ඩුශන්; 

යනිල් වික්රභසිවව හිටපු අගභළතියඹහශේ ආණ්ඩුශන්; ථබීර් 

වහෂීම් භන්ත්රීතුභහ ඇභතියශඹක් ලශඹන් හඩි ශරහ හිටපු 

ආණ්ඩුශන්.  

ඒ විතයක් ශනොශයි. "Regaining Sri Lanka" නමින් ශඳොතක් 

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් ථශහ. ශභොනහද එහි තිබුශණ්? දළන් 

ථබීර් වහෂීම් භන්ත්රීතුභහ ථථහ ථශශේ Galle Face එථට එවහ 

තිශඵන මුහුද ගළනයි. වළඵළයි "Regaining Sri Lanka" ශඳොශත් 

තිබුශණ් Galle Face එථ ගළනයි. Galle Face එථ සුේදහට 

විකුණන්න  සීගිරිශ  ගර විකුණන්න එදහ පිඹුරු ඳත් වදරහයි 

තිබුශණ්.  

 

ගු මන්ත්රීලරපයක් 
(ஶண்புஷகு உபொப்பஷனர் ஒபைலர்) 

(An Hon. Member) 

ශඳොත අයශගන එන්න.  
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ගු පරපහිත අපරගුණලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு நஶவஷத அநபகுைலர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ශඳොත අයශගන එවහ ඳළත්ශතන් එන්න  ශඳන්න්න.  

 
ගු අජිත් පී. පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபநஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඒ ශඳොශත් එශවභ නළවළ. 

 
ගු පරපහිත අපරගුණලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு நஶவஷத அநபகுைலர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

එතශථොට ඔඵතුභහ යඑන්පි එශක් නළවළ. ඔඵතුභහ ශහ ඵහරයි. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ශඳන්න්නම්. ඔඵතුභහ "Regaining Sri Lanka" 

ශඳොත කිඹරහ නළවළ. ඔඵතුභහ කිඹන්න දන්ශන් විඳක් 

නහඹථතුභහ ගළනයි. අපි ථථහ ථයන්ශන් හිටපු අගභළති යනිල් 

වික්රභසිවව භවතහ ගළනයි.  

 
ගු අජිත් පී. පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபநஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

එශවභ එථක් නළවළ   ඒ ශඳොශත්. 

 
ගු පරපහිත අපරගුණලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு நஶவஷத அநபகுைலர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඔඵතුභහ දන්ශන් නළති නිහ නළවළයි කිඹනහ. ඔඵතුභහශේ 

පුසතථහරශ  ඒ ශඳොත නළවළ. අශප් පුසතථහරශ  ඒ ශඳොත 

තිශඵනහ. අශප් භහතෘ භූමිශඹන් 1/3ක් යුද ගිනි අවි අශත් තඵහ 

ශගන හිටපු එල්ටීටීඊථහයඹන්ට විකුණපු එක්ත් ජ්හතිථ ඳක්ඹ 

තභයි අද අශඳන් අවන්ශන්  ශම්ථ ශථොශවොභද ශදන්ශන් කිඹරහ. 

භහ එතුභහට උත්තය ශදනහ. එතුභහ අවනහ  ශථොශම යහඹ 

නගයඹ ගළන  ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි. එතුභහ 

අවනහ  ශම්ථට යහඹ ම්ඵන්ධ ඇයි කිඹරහ.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  ආශඹෝජ්න රර්ධන 

අභහතයහවලඹ  ඒ හශේභ ශ්රී රවථහ යහඹ අධිථහරිඹ  අශප් 

අභහතයහවලඹ ව මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයහවලඹ එථතු 

ශරහයි ශම් යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භථ ථයන්ශන්. ගරු නිශඹෝජ්ය 

ථහයථ බහඳතිතුභනි  අපි කිශරෝටටර් 6.8ක්  භව මුහුද ඇතුශට 

ගිහින් දිඹ ථඩනඹක් වළදුහ. එතුභහ කිව්හ  අශප් යශට් සිතිඹභ 

ශනස නහඹ කිඹරහ. එතුභහ තභ දන්ශන් නළවළ  දළනට සිතිඹභ 

ශනස ශරහයි තිශඵන්ශන් කිඹරහ. ශභොථද  ශඳොශශොශව්               

ඳඹ ගවරහ ශනොශයි ඉන්ශන්. එතුභහ ඒ ගළන තභ දන්ශන්    

නළවළ. සිතිඹභ ශනස ශරහයි තිශඵන්ශන්. වම්ඵන්ශතොට 

දිසත්රික්ථශඹන් සිතිඹභ ශනස වුණහ. වම්ඵන්ශතොට ශගොඩ බිභ 

යහඹක් වදරහ සිතිඹභ ශනස ථශහ. අපි ශථොශඹින් කිශරෝටටර් 

6.8ක් මුහුද ඇතුශට ගිහින් දිඹ ථඩනඹක් වදරහ අද සිතිඹභ ශනස 

ථයරහ තිශඵනහ. සිතිඹභ ශනස ථයරහ තිශඵන්ශන් යටට 

අහිතථය න්නට ශනොශයි. සිතිඹභ ශනස ථයරහ තිශඵන්ශන් 

යටට හිතථය න්නයි. අශප් ආණ්ඩු යශට් සිඹලු ශේල් රැථ 

ගන්න ගභන් යශට් සිතිඹභ ශනස ථයන්ශන් ශම් යශට් 

මිනිසුන්ශේ අලයතහටයි කිඹන එථ අපි ශභතුභහට භතක් 

ථයන්න ඕනෆ. ගරු ථබීර් වහෂීම් භන්ත්රීතුභනි  තමුන්නහන්ශේ 

ඇෂසගනිසථහනශ   එශවභත් නළත්නම් ශනත් යටථ ඉරහ ආහභ 

දිඹථඩනඹ දිශේ ශඳොඩ්ඩක් ඇවිදින්න. එතශථොට ශම් ශන 

දළශනයි.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  භවහභහර්ග  යහඹ වහ 

නහවිථ යහඳෘති ඇභතියඹහ වළටිඹට භභ ග කීභකින් කිඹනහ 

ශම් ථහයණඹ. අශප් භව මුහුශේ අක්ථය 580ක් ශගොඩ ථයනහ. 

ශරෝථශ  දියුණු වුණු යටල් අද භව මුහුද ශගොඩ ථයරහ  නගය 

ඉදි ථයරහ  ඔවුන්ශේ ආර්ර ථ භට්ටභ ළඩි ථය ශගන තිශඵනහ. 

ඩුඵහයි ඇතුළු ශරෝථශ  අනන්ත අරභහණ යටල් අද ඒ 

තත්ත්ඹට ඇවිල්රහ තිශඵනහ. එළනි ආශඹෝජ්නඹක් තභයි ශම් 

ථයන්ශන්. වළඵළයි  ශම් ආශඹෝජ්නඹට ශ්රී රවථහශන් ලත ඳවක් 

විඹදම් ථයන්ශන් නළවළ. ථවුද ඒ ගකීභ බහය ගන්ශන්?  මුහුශදන් 

අක්ථය 580ක් ශගොඩ ශනහ; එතළන න නගයඹක් ඉදි ශනහ.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  ඉඩම් ළශන්ශන් 

නළවළ. අඳට ශථොශම තිශඵන ඉඩම් ටිථ භදි. වළඵළයි  ශථොශමට 

අලයයි න ඉඩම්  න හප්පු වකීර්ණ  න නිහ වකීර්ණ. ඒ 

හශේභ විශේශිථඹන්ට ඹන්න ආශයෝගයලහරහ. ඒහ අලයයි. 

ඒථට තභයි ශම් යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භථ ථයන්ශන්. අපි ලත ඳවක් 

විඹදම් ශනොථය ඒ ශගොඩ ථයන අක්ථය 580න් 560ථ අයිතිඹ 

තිශඵන්ශන් ශ්රී රවථහ යජ්ඹටයි කිඹන එථ අපි භතක් ථයන්න ඕනෆ.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  ශම් ශගොල්රන්ට අලය 

අසථහය යටක්. ශම් ශගොල්රන්ට වළභ ශරහශව්භ අලය ශඵදුණු 

යටක්. ශම් ශගොල්රන්ට අලය ථළඩිච්  ඳහයල් තිශඵන යටක්. ශම් 

ශගොල්රන්ට අලය ථටුනහඹථ ගුන් ශතොටුඳශශන් ඵහින ශථොට 

ග  දළශනන යටක්. ශම් ශගොල්රන්ට අලය සුේදහ වදපු යහඹ  

ඳභණක් තිශඵන යටක්. ඒථ ශනොශයි භහින්ද යහජ්ඳක් 

ජ්නහධිඳතිතුභහට අලය.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  ශම් ආශඹෝජ්න ළඩි න 

එථ ගළන ගරු ඇභතිතුභහ කිව්හ. නිථන්භ ආශඹෝජ්න ළඩි 

ථයන්න ඵළවළ. කිසිභ වර්ධනඹක්  ඹටිතර ඳවසුථභක් නළති 

යටථට ආශඹෝජ්ථශඹක් එන්ශන් නළවළ. ඔඵතුභන්රහශේ ශේ.ආර්. 

ජ්ඹර්ධන ජ්නහධිඳතිතුභහශේ ථහරශ  තභයි ශ්රී රවථහ ආශඹෝජ්න 

රර්ධන භණ්ඩරඹ ඇති ථශහ. ගරු භහින්ද යහජ්ඳක් 

ජ්නහධිඳතිතුභහ යට බහය ගන්න ථලින් ජ්නහධිඳතිරු තුන් ශදශනකු 

යට ඳහරනඹ ථශහ. ඒ ථහරඹ තුශ යටට ශගනළල්රහ තිශඵන 

ආශඹෝජ්නර ටිනහථභ බිලිඹන 3යි. ජ්නහධිඳතිරු තුන්ශදශනක් 

ශගනළල්රහ තිශඵන්ශන් බිලිඹන 3යි. එථ ජ්නහධිඳතියශඹක් 

ශගනළල්රහ තිශඵන්ශන් බිලිඹන 1යි. ගරු භහින්ද යහජ්ඳක් 

ජ්නහධිඳතිතුභහශේ ආණ්ඩුට තභ අවුරුදු 9 පිරුශණත් නළවළ. 

වළඵළයි  අශප් ජ්නහධිඳතිතුභහ ඒ ථහරඹ තුශ බිලිඹන 8ථ 

ආශඹෝජ්න ශගශනන්න පුළුන් නහඹථඹකු ඵට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහ. ශථොශවොභද ඒථ ථයන්ශන්? ආශඹෝජ්ථශඹක් 

ථටුනහඹථ ගුන් ශතොටුඳශශන් ඵහින ශථොට ඔහුට දකින්න 

තිශඵන්න ඕනෆ ශම් යශට් වර්ධනඹ. අද ආශඹෝජ්න රර්ධන 

අභහතයයඹහ ශඟට යහඳහරිථශඹෝ එනහ  කිලිශනොච්චිඹට 

ආශඹෝජ්නඹ ථයන්න; මුරතිව්රට ආශඹෝජ්නඹ ථයන්න; 

වුනිඹහට ආශඹෝජ්නඹ ථයන්න; භන්නහයභට ආශඹෝජ්නඹ 

ථයන්න. ශම් ඔක්ශථෝභ රශේල ඒ ථහරශ  අනුන්ට ලිඹරහ දීපු 

රශේල. ශම් ඔක්ශථෝභ අඳට අයිති නළති තිබුණ රශේල. ඒහ 

තභයි UNP ආණ්ඩු අඳට රඵහ දුන්ශන්.   

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  අපි ශඵොශවොභ ග 

කීභකින් කිඹනහ  අද අශප් යටට ආශඹෝජ්ථඹන්- [ඵහධහ කිරීම්] 

ගරු ථබීර් වහෂීම් භන්ත්රීතුභහ ඹනහද? ඒථ තභයි  UNP එශක් 

වළටි. භහ ශභොථද එශවභ කිඹන්ශන්? ිතත් ශරේභදහයි  යනිල් 

වික්රභසිවවයි  ඒ නහඹථශඹෝ ශද තුන් ශදනහ උශේට යහඹහභ 

ථයනහ හශේ අත් අල්රහ ශගන  ඵදුල්ශල්දී එථතු න ශථොට  

අශන්! යවි ථරුණහනහඹථයි  වි ජ්ඹදහ යහජ්ඳක්යි අශනක් 

ඳළත්ශතන් ඹනහ. ඒ හශේ තභයි ශභතළනත්. ථථහ ථයනහ; 

ඹනහ. ශභොථද  අශප් ථථහ අව ශගන ඉන්න ඵළවළ. ඉතිවහශ    
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඳළටිකිරිඹ අව ශගන ඉන්න ඵළවළ. ඒථ තභයි UNP එශක් 

තත්ත්ඹ. දළන් ඉයහන් වික්රභයත්න භන්ත්රීතුභහත් ශම් ගරු බහශව් 

නළවළ. එතුභහත් ගිහිල්රහ. භභ අවශගන හිටිඹහ   එතුභහ ඊශ  දශේ  

ඳහළු ශගයි ශන් බිඳිනහ හශේ කිව්හ  "අපි අනිහර්ඹශඹන්භ 

2015 ර්ශ  ආණ්ඩුක් වදනහ" කිඹරහ. ථවුද ඒ කිඹන්ශන්? 

ඉයහන් වික්රභයත්න භන්ත්රීතුභහ. භභ ථල්ඳනහ ථශහ එතුභහ 

ආණ්ඩුක් වදනහ කිඹන්ශන් ඇයි කිඹරහ. එතුභහශේ ඳළත්ශතන් 

ඵළලුහභ එශක් ශඳොඩි හධහයණඹක් තිශඵනහ. ශභොථද  එතුභහ 

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ආශව් ශඳොශශොශව් ඳඹ ගවපු ශථනකු 

වළටිඹට ශනොශයි. ශඳොශශොශව් ඳඹ ශනොගවපු ශථනකු විධිඹට 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ආහභ එශවභ හීන ශඳශනනහ. ශඳොශශොශව් ඳඹ 

ගවන්ශන් නළතු ඳහර්ලිශම්න්තුට ඇවිල්රහ හීන දළථරහ  ඌ 

ගළන හීන භහ ශගන දළන් ඵරහ ශගන ඉන්නහ  ඊශඟ අවුරුේශේ 

ආණ්ඩුක් වදන්න. ඉතින්  ඔඹ හශේ හීන දකින භන්ත්රීරුන් 

තභයි  විඳක් නහඹථතුභහ අද ශව ථයශගන ඉන්ශන්. ඒ හශේ 

අඹට ඌ භළතියණඹත් අන් වුණහට ඳසශේ තත්ත්ඹ 

ශථොශවොභද කිඹරහ ඵරහ ගන්න  පුළුන්. 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  අද ආශඹෝජ්න රර්ධන 

අභහතයහවලඹ තුළින් අශප් යශට් ඉදිරිඹට ශගන ඹන ආශඹෝජ්න ළඩ 

පිළිශශත් එක්ථ අපි දකින ශදඹක් තිශඵනහ. අපි ශනත් යටථට 

ගිඹහභ  -සිවගප්පරුට ගිඹහභ  භළශල්සිඹහට ගිඹහභ- ශරෝථශ  

දියුණු වුණු යටරට ගිඹහභ ඒ යට දළක්ථ ගභන් අපි කිඹන ශේල් 

තභයි  ශම් යට රසනයි; ශම් යශට් භහර්ග ඳේධතිඹ ශවොයි; ශම් 

යශට් නිසි ථශභනහථයණඹක් තිශඵනහ කිඹන ථහයණහ. 

එතශථොට තභයි ඒ යටට ආථර්ණීඹබහඹක් ඇති ශන්ශන්.  

භහින්ද යහජ්ඳක් ජ්නහධිඳතිතුභහ යුේධඹ අන් ථශහ. ඒ 

යුේධඹ අ න් වීශම් රතිපරඹක් තභයි  ශම් ආශඹෝජ්ථඹන් 

රවථහට ඒශම්  සථහයබහඹක් ඇති ථය ගළනීභ. ඒ හශේභ  

ශේලඳහරන සථහයබහඹක් ඇති ථය ගළනීභ. ශනොශනස න 

ආණ්ඩුක් ඇතිථය ගළනීභ. යශට් ඳළවළදිලි ඹටිතර ඳවසුථම් 

වර්ධනඹක් ඇති ථය ගළනීභ. ශම් සිඹල්ර එථට එථතු වුණහභ 

තභයි ආශඹෝජ්ථශඹෝ ශම් යට දිවහ ඵරන්ශන්. ගරු නිශඹෝජ්ය 

ථහයථ බහඳතිතුභනි  එදහ අඳට සිේධ වුණහ  අශප් ඇභතිරුන්ට 

සිේධ වුණහ ආශඹෝජ්ථඹන් ශොඹහශගන පිට යටරට ඹන්න. 

අශන්  අපි ඒ අඹශගන් ශරහක් ඉල්රන්න ඕනෆ  ඒ යටරට 

ගිහින් ඒ අඹ  වමු ශන්න. ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  

එශවභ තිබුණු යට   ශොඹහශගන ඇවිල්රහ ආශඹෝජ්නඹ ථයන 

තත්ත්ඹට අද ඳත් ශරහ තිශඵනහ. අන්න ඒථ තභයි අශප් 

දියුණු.  

දළන් විඳක්ඹ එල්ශරන්න ශේල් නළති අන්තිභ ශභොශවොශත් 

ථළසිශනෝ ථෆල්රථ එල්ශරන්න වදනහ. ඒථ තභයි අල්රහ ගන්න 
තිශඵන්ශන්. ථහරශඹන් ථහරඹට ශභොථක් ශවෝ අල්රහ 

ගන්නහශන්. එථ ථහරඹථට ග්රීස ඹථහ අල්රහ ගන්නහ. දළන් 
අල්රහ ගන්න එථක් නළති ථළසිශනෝර එල්ශරන්න වදනහ.  ඒ 

ශභොථක් අල්රහ ශගන හිටිඹත් අපි ශඵොශවොභ ගකීභකින් 

කිඹන්ශන් ශම්ථයි. ශම් යට අසථහය ථයන්නට විඳක්ඹ 
ශථොඳභණ උත්හව ථශත්  භහින්ද යහජ්ඳක් ජ්නහධිඳතිතුභහ ශම් 

යට සථහය යටක් ඵට ඳත් ථයන්නට ශගන ඹන ෆඹභ අපි 
නත්න්ශන් නළවළ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 3.23] 

 

ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  අශප් ගරු රක්සභන් 

ඹහඳහ අශබ්ර්ධන ඇභතිතුභහ සිඹඹට සිඹශ  ඵේද ගළන ථථහ 

ථශහ. භට ශථළින්භ   ඍජුභ එතුභහශගන් අවන්න තිශඵන 

රලසනඹ  ශම්ථයි.  ඔඵතුභහ  අද ශගනළත් තිශඵන නිඹභඹ අනු  

නයිස වීව් ඉන්ශසට්භන්ට් (ශවොවශථොව) භහගභට ලී ශවජ්ර්ස 

ශඳෞේගලිථ ආඹතනඹට අයිති අක්ථය 2 ඉඩභ විකුණන විට 

සිඹඹට කීඹක් ඵදු ශගව්හද? ඉසශල්රහභ ඔඵතුභහ ඒ රලසනඹට 

උත්තය ශදන්න ශථෝ. දළන් ශම් ඉඩභ ගත්තහශන්. අක්ථය 2යි  රඩ් 

2යි ගණනථ ථථහක් කිව්හ. ථරුණහථයරහ ඔඵතුභහ භට 

කිඹන්න යජ්ඹ ශම්ථට කීඹක් ඵදු අඹ ථශහද කිඹරහ? 

 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

සිඹඹට 5යි. 
 

ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

කීඹද? 

 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ථලින් ඵේදට අනු. 2008 ඳනතට ථලින් තිබුණු ඵදු වනඹ 

අනු තභයි ශම් ඉඩභ ගත්ශත්. 
 

ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  ගරු ඇභතිතුභහ දළන් 
පිළිගත්තහ ටට ථලින්  ගරු ශයෝහිත අශබ්ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ  
ථයපු ථථහ ම්පර්ණශඹන්භ හදයයි කිඹරහ. ශභොථද  ගරු 
ශයෝහිත අශබ්ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ කිව්හ  විශේශිථශඹකුට 
ඉඩභක් වික්ශථොත් -ඳර් ස එථක් ශවෝ-  සිඹඹට 100ක් ඵදු 
ගවන්න ඕනෆ කිඹරහ.  නමුත්  ශභතළන අක්ථය 2කුත්  රඩ් 2ක් 
විකුණරහ තිශඵනහ. භභ අවපු රලසනඹට ඍජු පිළිතුයක්  රක්සභන් 
ඹහඳහ අශබ්ර්ධන ඇභතිතුභහ දුන්නහ. සිඹඹට  සිඹඹක් ඵදු ගත්ශත් 
නළවළ කිඹරහ කිව්හ. [ඵහධහ කිරීභක්] සිඹඹට 5යි ඵදු  අයශගන 
තිශඵන්ශන්. එශවභ නම් දළන් ශභොනහටද ශම් ගිරිඹ පුප්ඳහශගන 
ථෆ ගළහුශව්  භහින්ද යහජ්ඳක්ශේ ආණ්ඩු සිඹඹට  සිඹඹථ 
ඵේදක් අඹ ථයනහ කිඹරහ? ථදහද ශම් ඉඩභ වික්ශක්? ථදහද 
වික්ශක්? 

 

ගු පරපහිත අපරගුණලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு நஶவஷத அநபகுைலர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ගරු භන්ත්රීතුභහ  භභ තමුන්නහන්ශේට උත්තයඹ ශදන්නද? 
 

ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

ගරු ආශඹෝජ්න රර්ධන ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ භට කිඹන්න 

ශම් ඉඩභ වික්ශක් ථදහද කිඹරහ? 
 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

2008ට ථලින්. 
 

ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

අතය කිඹන්න එඳහ  ගරු ඇභතිතුභහ. 
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[ගරු ශයෝහිත අශබ්ගුණර්ධන භවතහ] 



2014  ළප්තළම්ඵර්  10   

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

2008ට ථලින් "බී" ඉඩම් ශථොට වික්ශක්. 

 

ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

ඉඩභ වික්ශක් 2013 ළප්තළම්ඵර් භහශ  26ශනි දහ. 

 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ ඳසශේ "ඒ" ශථොට. 

 

ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

නළවළ  "බී" ථෆල්ර. 

 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔඵතුභහ ළයදියි. ඔඵතුභහ "ඒ" ථෆල්ර ගළන ථථහ ථයන්ශන්. 

ඔඵතුභහ ඳහර්ලිශම්න්තු ම්පර්ණශඹන් ශනොභඟ ඹනහ.  

 
ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

භහ දින ටිථ කිඹන්නම්. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ අඹ අයශගන තිශඵන්ශන් ථලින්- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

හඩි ශන්න. භශේ ශරහ ඔඵතුභහට ශදන්ශන් නළවළ.  

භභ දින ටිථ කිඹන්නම්  ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි. 

ඳශමුළනි ථෆල්ර විකු ණුශව්- [ඵහධහ කිරීභක්] ශම්ථ විකුණන්න 

Lee Hedges කිඹන ශථොම්ඳළනිශ  shareholdersරහශේ approval 

එථ ගත්ශත් 2013 ළප්තළම්ඵර් භහශ  26ළනි දහයි. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඇභතිතුභහ  shareholdersරහශේ approval එථ ගන්ශන් 

නළති ශථොශවොභද විකුණන්ශන්? නිථම් ඵයිරහ ථථහ ථයන්න 

එඳහ. 2013 ළප්තළම්ඵර් භහශ  26ළනි දහයි approval එථ 

ගත්ශත්. ශථෝ  සිඹඹට සිඹශ  ඵේද? අවුරුදු 99ථට ඵේදට ගත්ශත් 

ථදහද කිඹරහ කිඹන්න.  

 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භභ කිඹන්ශන් නළවළ.  

 
ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

කිඹන්න. UDA එශක් ඉඩභක් ශන්. ථදහද ඵදු දුන්ශන්?  

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඕථ UDA එශක් ඉඩභක් ශනොශයි.  

 
ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

ථදහද ඵදු දුන්ශන්  ඇභතිතුභහ?  

 
ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඕථ පුේගලිථ ඉඩභක්.  

 
ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

ථදහද   ඉතිරි ථෆල්ර දුන්ශන්? ඳර් ස 54 ථදහද දුන්ශන්? 

[ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ  නළවළ. ඳර් ස 54 ථදහද දුන්ශන්? UDA 

එශක් ථෆල්ර තිබුණහ; Lee Hedges එශක් ථෆල්රත් තිබුණහ. Lee 

Hedges එශක් ථෆල්ර ඳර් ස එථසිඹ අස ගණනක් ශනහ. 

UDA එශක් ථෆල්ර ඳර් ස 54ක් ශනහ. ථදහද දුන්ශන්?  

 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  එඹ භභ ඳළවළදිලිභ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශව්දී 

කිව්හ. ශම් ඉඩශම් "ඒ"  "බී" "සී" කිඹන ථළඵළලි තුන තිබුණහ. "බී" 

"සී" කිඹන ථළඵලි ශදථ ථලින් අයශගන තිබුණහ. "ඒ" ථළඵළල්රට 

ළරළසභක් ඉදිරිඳත් ථශහ. එතශථොට investment එථ US 

Dollars බිලිඹන 250 දක්හ ළඩි කිරීශම් එථඟතහ අනු-  

 

ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

භහ අවපු රලසනඹට උත්තයඹක් ශදන්න ශථෝ. ඵදු දුන්ශන් 

ථදහද කිඹන්න ශථෝ.  

 
ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඊට ඳසශේ තභයි ශම්ථ ථශශේ.  

 
ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

ශම් ගළට් එශක් "ඒ"  "බී"  "සී" කිඹරහ නළවළ ශන්  ගරු 

ඇභතිතුභහ. ඒථ අහධහයණයි ශන්. ගළට් එශක් "ඒ"  "බී"  "සී" 

කිඹරහ වන් න්ශන් නළවළ. ඔඵතුභහ "ඒ" "බී" "සී" ඕනෆ 

විධිඹථට කිඹන්න. භහ ඔඵතුභහශගන් අවන්ශන් ශම්ථයි. විකුණපු 

ථෆල්ර ථදහද විකුණුශව්? ඵදු දීපු ථෆල්ර ථදහද ඵදු දුන්ශන්? 

[ඵහධහ කිරීභක්] ථදහද ඵදු දුන්ශන්? කීඹටද දුන්ශන්?  

 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ථරුණහථය ඔඹ ථහයණඹ ගළන ඳහර්ලිශම්න්තුශව්දී ශනභ 

රලසනඹක් වළටිඹට අවන්න. එතශථොට දීපු ගණනත් භභ 

කිඹන්නම්. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

ඳහර්ලිශම්න්තුශව්දී ශනභ රලසනඹක් වළටිඹට අවන්ශන් 

ශභොථටද? ශම් ක්රශභෝඳහඹ වර්ධන යහඳෘති ඳනත ඹටශත් 

ඉදිරිඳත් ථය තිශඵන නිඹභඹ ගළන ශන් ථථහ ථයන්ශන්. ඒ ගළට් 

නිශව්දනඹට අදහශ රලසනඹකුයි භහ අවන්ශන්. භහ අවන්ශන්  

ථදහද එඹ ඵදු දුන්ශන් කිඹරහයි. 2008ට ථලින් ඵදු දුන්ශන් නළවළ  

ගරු ඇභතිතුභහ. අතය කිඹන්න එඳහ. ශම් ගරු බහ ශනොභඟ 

ඹන්න එඳහ. 

 
ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ඹම් ශථශනකු ශඳෞේගලිථ ඉඩභක් ගත්තහභ 

ඒ ඉඩභ ගත්තු දයි  ඒ විසතයයි -ආශඹෝජ්නඹක් වළටිඹට- 

භශගන් දළනගන්න ඕනෆ නම්  ඔඵතුභහ ඒ ථහයණඹ පිළිඵ 

ඳහර්ලිශම්න්තුශව්දී ශනභ රලසනඹක්  අවන්න.  

 
ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

එශවභ ශනොශයි.  

 
ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ථරුණහථය  ඒ පිළිඵ  ඳහර්ලිශම්න්තුශව්දී ශනභ රලසනඹක්  

අවන්න.  

 
ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

ඔඵතුභහ අද ශභභ නිඹභඹ ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් ථය  

තිශඵන්ශන් අවුරුදු 25ථ ඵදු වනඹක් ශදන්නයි. ඔඵතුභහ 

කිඹන්න එඳහඹළ  එඹ ඵදු දුන්ශන් ථදහද කිඹරහ. ථදහද ඵදු 

දුන්ශන්? ථදහ ඉන්ද ශම් ළශඩ් ඳටන් ගන්ශන්? ශම්ථ UDA 

එශථන් ඵදු දුන්ශන් 2013 ජලි භහශ  12ළනි දහයි. 2008 ථදහද; 

2013 ථදහද? ශථෝ සිඹඹට සිඹශ  ඵේද?  

 
ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  භභ ඉතහභ ඳළවළදිලි කිව්හ  ශම් ඉඩශම් 

ශථොටක් නඩුථ - [ඵහධහ කිරීභක්] භහ ඒ ගළන කිඹපු ශරහශව් 

ඔඵතුභහ ශම් ගරු බහශව් සිටිශ  නළවළ.  

 
ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

භභ අවශගනයි සිටිශ .  

 
ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට භභ ඉතහභ ඳළවළදිලි ඒ ගළන කිව්හ. 

ඔඵතුභහ ඒ ශරහශව් සිටිශ  නළවළ.  

ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

භභ සිටිඹහ. ඳහර්ලිශම්න්තුශව් Lobby එශක්දී භභ ඔඵතුභහශේ 

ථථහ ඇහුහ.  
 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ ථළඵළල්ර පිළිඵ විසතයඹ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශව්දී භභ 

ඉතහභ නිළරැදි කිව්හ. ඔඵතුභහ ඒථ කිඹරහ ඵරන්න. 

 

ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

ගරු ඇභතිතුභහ  ටට ථලින් අශප් මිත්ර ගරු ශයෝහිත 

අශබ්ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ කිව්හ සිඹඹට සිඹඹක් ඵදු ගවනහ 

කිඹරහ. භභ කිඹන්ශන් සිඹඹට 100ක් තිඹහ සිඹඹට 5ක්ත් ඵදු 

ගළහුහ කිඹහ ශථොශවේත් වන් ශරහ නළති ඵයි. ඔඵතුභහශේ 

ථට  නඹ විතයයි තිශඵන්ශන්. වළඵළයි ඔඵතුභහශේ ථට  නඹ 

විලසහ ථයන්න අභහරුයි. ශභොථද  ඔඵතුභහ කිව්හ ශම්ථ දුන්ශන් 

2008 දීයි කිඹරහ. නමුත් භභ ඉතහභ ගකීභකින් කිඹනහ  ශම්හ 

දුන්ශන් 2013 ඵ. Lee Hedges කිඹන ආඹතනඹ Shareholder 

Agreement එථ ගළහුශව් 2013 ළප්තළම්ඵර් භහශ දීයි. ගරු 

නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  එශවභ නම් ශම් ශගන ඹන්ශන් 

ම්පර්ණශඹන් ශරෝඩහක්.  

 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ශම්ථ ශරෝඩහක් ශනොශයි.  

 
ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඇවිල්රහ අඳට කිඹනහ  විනිවිදබහඹ වහ 

ශභඹ ඳහර්ලිශම්න්තුට ශගනහහ කිඹරහ. ශම් කිඹන්ශන් තයඹක් 

ශනොශයි. ශම් කිඹන්ශන් හදය ථථහක්. ඇත්තක් ශනොශයි 

ශම් කිඹන්ශන්. භභ ගකීශභනුයි කිඹන්ශන්. ගරු ඇභතිතුභහ  

ඔඵතුභහට පුළුන් නම් කිඹන්න  ශම්ථ දුන්ශන් 2013 ශනොශයි 

කිඹරහ.  

 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භභත් ගකීශභන් කිඹන්ශන්.  

 
ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

භභත් ගකීශභන් කිඹන්ශන්. පුළුන් නම් ඔඵතුභහ කිඹන්න  
ශම්ථ දුන්ශන් 2013 ශනොශයි කිඹරහ. ශම්ථ දුන්ශන් 2013දීයි. 
2013 ජ්නහරි ඳශමුළනිදහට ඳසශේ සුේදන්ටත්  ථව අඹටත් 
විකුණන්න ඵළවළ  ඵදු ශදන්න ඵළවළ කිඹරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] ඵදු ශදන්න පුළුන්. වළඵළයි  ඒ ම්පර්ණ ඵේශදන් 
සිඹඹට 15ථ upfront tax එථක් ශගන්න ඕනෆ ආණ්ඩුට.  
Upfront tax එථ ශගව්හද? [ඵහධහ කිරීභක්] ශභොන ඵදුද ශගව්හ 
කිඹන්ශන්? Upfront ඵදු ශගන්න ඕනෆ සිඹඹට 15ක්. නමුත් 
ශගරහ නළවළ. එශවභ නම්  ඉඩම් (න්තථඹ ඳළරීභ සීභහ 
කිරීශම්) ඳනත් ශථටුම්ඳත ඊශ  බහට ඉදිරිඳත් ථශශේ 
ශභොථටද? ශඵොරුට ශභතළනදී ජ්නතහට ශඳන්නන්න වදනහ 
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භහින්ද යහජ්ඳක් ජ්නහධිඳතියඹහශේ ආණ්ඩු සුේදන්ටත්  ථව 
අඹටත්  ථළු අඹටත් -රවථහශව් ශනොන අඹට- ඉඩම් 
විකුණන්ශන් නළවළයි කිඹරහ. නමුත් භභ ශභහිදී කිඹනහ ඒථ 
ම්පර්ණ අතයක් කිඹරහ. භභ ශභහිදී කිඹනහ ශභඹ 
ම්පර්ණශඹන්භ ජ්නතහ මුශහ කිරීශම් ළඩ පිළිශශක් කිඹරහ. 
පුළුන් නම් එශවභ නළවළයි කිඹරහ කිඹන්න.  

 
ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ථරුණහථය ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු මුශහ කිරීභ නත්න්න.  

 
ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

භභ ඳහර්ලිශම්න්තු මුශහ ථයන්ශන් නළවළ. භභ ශම්හ 

කිඹන්ශන් ගකීශභන්. ශම් ථයන්ශන් ශථළින්භ ශථොශශේ වරහ 

ගළහිල්රක්. ඉඩභ විකුණරහ ඉය ශරහ තභයි ඳනත් ශථටුම්ඳත 

ශගශනන්ශන්.  

 
ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

අමු ශඵොරු. 

 
ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

අමු ශඵොරු ශනොශයි  ශම්හ ඇත්ත. භහ කිඹන්ශන් ඇත්ත. ගරු 

ඇභතිතුභනි  ඊශ  ශම් ගරු බහට ඉදිරිඳත් ථයපු ඉඩම් 

(න්තථඹ ඳළරීභ සීභහ කිරීශම්) ඳනත් ශථටුම්ඳශත් කිඹනහශන්   

2013 ජ්නහරි භහශ  01ළනිදහයින් ඳසශේ ශම්හ විකුණන්න 

ඵළවළයි කිඹරහ.   

 
ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔඹ ඳනත් ශථටුම්ඳශත් ඔඵතුභහ විග්රව ථයන්ශන් නළති 

ශථොටක් තිශඵනහ ශන්.  

 
ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

කිඹන්න. 

 
ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

විශලේ ව ආශඹෝජ්නඹක් වහ විඹ බහය ඇභතියඹහ   මුදල් 

ඇභතියඹහශේ නිර්ශේලඹ භත  ථළබිනට් භණ්ඩරශ  අනුභත 

ථයරහ ඒ ඕනෆභ තීන්දුක් ගන්න පුළුන් ඵ ඔඵතුභහ 

දන්නහශන්. දළනශගන ශන් ඔශවොභ ථථහ ථයන්ශන්.  

 
ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

ඒථශන් කිඹන්ශන්. 

ගු ක්හමන් යළඳළ අපරලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன்  ஶப்பஶ  அநபலர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒහ ඉතහභ ඳළවළදිලි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට කිව්හ ශන්. 
 

ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

ගරු ඇභතිතුභනි  භට ශත්ශයනහ. ඔඵතුභන්රහ යටට 

ඇශවන්න කිඹනහ  "අශප් වහමුදුරුශන්! අපි ශම් යශට් එථ බිම් 

අඟරක්ත් විශේශිථඹන්ට විකුණන්ශන් නළවළ" කිඹරහ. වළඵළයි  

දළන් ඔඵතුභහ නළඟිටරහ කිඹනහ  ථළබිනට් භණ්ඩරශ  තීයණඹක් 

ගත්ශතොත් විකුණන්න පුළුන් කිඹරහ. ශම්ථ පුදුභ ථථහක්ශන්. 

ශම්ථ පුදුභ නීතිඹක්ශන්. ශම්ථද නීතිඹ? අශප් වහමුදුරුන්ට එථ 

නීතිඹක්. වළඵළයි  ථළබිනට් භණ්ඩරඹට ව ඔවුන්ශේ වහති 

මිත්රහදීන්ට ත නීතිඹක්. ගරු ඇභතිතුභනි  යටට ශඵොරු ථයන්න 

එඳහ. නීතිඹක් ශගශනනහ නම් ඒ නීතිඹට ඳටවළනි ථටයුතු 

ථයන්න එඳහ. ඒ නීතිඹ ක්රිඹහත්භථ න විධිඹට ථටයුතු ථයන්න. 

ඔඵතුභන්රහ ශරෝථඹට  රවථහශව් මිනිසසුන්ට භව  ශරොකු 

උජ්හරුට කිඹනහ  "අපි විකුණන්ශන් නළවළ  සුේදන්ට ශදන්ශන් 

නළවළ  චීන්නුන්ට ශදන්ශන් නළවළ  නයිජීරිඹන් ථහයයින්ට 

ශදන්ශන් නළවළ"කිඹරහ. වළඵළයි  වළන්දෆට ථළබිනට් එශක්දී වම්ඵ 

ශරහ ඔක්ශථෝභ විනහඩි ඳවශශොශන් දීරහ ඉය ථයනහ. 

Cabinet Paper එථ එන්ශනත් එදහටයි. විනහඩි ඳවශශොශන් 

ශථෝටි තිසතුන් දවක්-   [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නිපයපජ්ය කළරක වභළඳ පුරමළ 
(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. (Dr.) Harsha De Silva, please 

wind up now. Your time is over. 

 

ගු (ආනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு (கயஶ ஷதஷ) வர்ள த சஷல்லஶ) 

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

I will wind up, Sir. ශථෝටි තිසතුන්දවක්. ශදවි 

ශේතහවුනුත් තිසතුන් ශථෝටිඹක් ඉන්නහ කිඹරයි අපි අවරහ 

තිශඵන්ශන්. අශගෝසතු භහශ  21 ළනිදහ Cabinet Papers ඳවක් 

ඉදිරිඳත් ථය තිශඵනහ. චීන්නුන්ශේ ණඹයි - [ඵහධහ කිරීභක්] 

ශථෝටි තිසතුන් දවයි. ශථෝටි තිසතුන් දවක් විනහඩි 

ඳවශශොශන් ශම්  ශගොල්රන් චීනඹට දීරහ. ඒ ශදන ශථොට 

රවථහශව් ඉඩභ සින්නක්ථය ඔප්පුකින් චීනහට දීරහ තිශඵනහ. 

ඉතින් ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  භහ ටට ඩහ   ථථහ 

ථයන්ශන්  නළවළ. නමුත්  යටට ශඵොරු ථයන්න එඳහ  යටට ඇත්ත 

කිඹන්නඹ කිඹන එථයි අපි  ඉල්රහ සිටින්ශන්. ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 
[අ.බහ. 3.33] 

 

ගු අජිත් පී. පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபநஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  දළන් ආණ්ඩුට චීනඹ 

ගළන පුදුභ ආදයඹක් තිශඵනහ. චීනඹ ගළන කිඹන ශථොට අශප් 

යට  අශප් චීනඹ  අශප් චීන්නු   අශප් චීන්නුන්ට විරුේධ 

ශභොනත් එඳහ  අශප් චීනහට විරුේධ  අශප් චීනහශේ අඩු ඳහඩුථම් 

කිඹනහ නම් ඒථ භවහ ශේලශද්රෝහී ක්රිඹහක්ඹ කිඹන තයභට අද 

ශම් ආණ්ඩුශව් භළති ඇභතිරුන්ශේ චින්තනඹ ථස ශරහ. 

භවය ශරහට නවීන භහින්ද චින්තනඹ චීනශ  ආබහඹ රඵහපු  

චීන්නුන්ට ඕනෆ විධිඹට ළඩ ථයන  චීන්නුන්ශේ නයහඹට ළඩ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ථයන  චීන චින්තනඹ ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒථයි අඳට 

කිඹන්න තිශඵන්ශන්. චීනඹට ඵණින ශථොට  චීන යහඳහයර අඩු 

ඳහඩුථම් කිඹන ශථොට  චීන තහක්ණශ  අඩු ඳහඩුථම් කිඹන 

ශථොට ඒ චීනඹ ශනුශන් ශඳනී ඉන්ශන් ශභොන ඳදනභකින්ද  

කිඹන ථහයණඹ ගළන අඳට ළථ ථයන්න සිේධ ශරහ තිශඵනහ.  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  ඉඩම් මිරදී ගළනීභ 
පිළිඵ සිඹඹට සිඹඹක් ඵදු අඹ ථයනහඹ  ශම් නිහ විශේශිථඹන් 
ශම් යශට් භූමිඹ මිරදී ගළනීභ පිළිඵ සීභහක් ඇති ශරහ 
තිශඵනහඹ  ඒ නිහ ශම් යශට් ශේය ඹ මුදල් ඇති අඹට 
විශලේශඹන්භ මුහුදුඵඩ ඉඩම් මිරදී ගළනීශම් වළකිඹහ ඇති ශරහ 
තිශඵනහයි කිඹරහ යට ගළන ශඵොශවොභ ඇල්ශභන්  ආදයශඹන් 
ථථහ ථයනහ. ඇත්තටභ ශම් යශට් මිනිසසුන්ට ශම් යශට් ටිනහ   
රසන ඉඩම් මිරදී ගළනීශම් වළකිඹහ ඇති ශන්න කිඹරහ අඳ 
ථවුරුත් රහර්ථනහ ථයනහ. වළඵළයි   රලසනඹ ශම්ථයි.  එශවභ 
කිඹන ගභන් ගරු රක්සභන් ඹහඳහ ඇභතිතුභහ කිඹනහ  "දන්නහ 
ද  අභහතය භණ්ඩරඹට පුළුන්  ශම් ඕනෆ එථක් ශනස ථයන්න. 
අපිට එශවභ ඵරඹ තිශඵනහ" කිඹරහ. "ශම් ඉඩම් ඳළරීභ සිේධ 
ශරහ තිශඵන්ශන් සින්නක්ථයයි. ශම්  ඳළරීභට අලය සිඹඹට 
සිඹශ  ඵේද ගවරහ නළවළ. ඇභතිතුභහභ පිළිගන්න විධිඹට ඒථ 
සිඹඹට 5ථ ඵේදක්" කිඹරහ  අපි ශඳන්හ ශදන ශථොට; අශප් ගරු 
වර් ද සිල්හ භන්ත්රීතුභහ ශඳන්හ ශදන ශථොට කිඹනහ  "ඇයි  
ඵළරි? අඳට ඵරඹ තිශඵනහ ශන්. අශප් අභහතය භණ්ඩරඹට ඵරඹ 
තිශඵනහ ශන්. නීතිශඹන් අඳට ඒ අභිභතඹ දීරහ තිශඵනහ ශන්"  
කිඹරහ. ඒ අභිභතඹ ඳහවිච්චි ථයන්න ඕනෆ හධහයණ විධිඹටයි. ඒ 
අභිභතඹ ඳහවිච්චි ථයන්න ඕනෆ ඹම් ආථහයඹථ රතිඳත්තිඹක් 
භතයි. වළඵළයි  ශම් හභහනය ඳර් ස 5 10 මිරදී ගළනීම්රට ශම් 
ථථහ කිඹන ගභන්  "අඳ ශම්  ශම් චීන භහගම්රට නම් ශදනහ" 
කිඹරහ කිඹනහ. ඒ කිඹන්ශන්  රවලථහයඹහට ශදන්ශන් නළවළ; 
ජ්ර්භන්ථහයඹහට ශදන්ශන් නළවළ; වළඵළයි  චීන්නුන්ට ශදනහ 
කිඹන එථයි. ශම්ථ තභයි චීන ශරේභඹ; ශම්ථ තභයි චීන ආදයඹ; 
ශම්ථ තභයි චීන්නුන් ශථශයහි ඵළඳී ඇති සිත. ඒ චීන ශරේභඹ ළශ 
ගත් ඳසු  විශලේශඹන්භ ඳසු ගිඹ අවුරුදු තිව වතළිව තුශ අප්රිථහනු 
භවේවීඳශ  යටල්රට ශච්  ශේ ගළන අශප් ගරු ශයෝහිත 
අශබ්ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ අධයඹනඹ කිරීභ ටිනහ. ශභොථද 
චීන ආශඹෝජ්ථඹන් අශප් යටට එන්න ථලින් චීනඹ ඔවුන්ශේ 
ආර්ර ථ උඳහඹ භහර්ග වළටිඹට අප්රිථහනු භවේවීඳශ  තභන්ශේ 
ආශඹෝජ්නඹන් ථශහ. ශභශවේ හශේභ එභ යටරත් යහජ්ය ඵරඹ 
දයන තළනළත්තන් භඟ හිත මිත්රථම් ඇති ථයශගන ඔවුන්ට යහජ්ය 
ඵරඹ දළරීභට අලය ථයන ඳවසුථම්  මුදල් වදල් දීරහ එභ යටර 
ශේලඳහරන ඵරඹ පිළිඵ තීයණ ගන්නහ තළනට චීනඹ ඳත් ශරහ  
ඒ යටර තිබුණු තම නිධි  ඒ යටර තිබුණු ශතල් නිධි  ඒ යටර 
තිබුණු ශනත් ඛ්නිජ් ද්රය පිළිඵ ඳහරනඹ  ඒ හශේභ ඇතළම් 
උඳහඹ භහර්ගිථ ළදගත්ථභක් ඇති සථහනර ඳහරනඹ -යහඹ 
පිළිඵ ඳහරනඹ  ඇතළම් සථහනර ගුන් ශතොටුඳශ පිළිඵ 
ඳහරනඹ- රඵහ ගත්තහ. ඒහශ  ඳහරනඹ ඒ විධිඹට රඵහශගන ඉන් 
ඳසු තභන්ශේ යහඳහය ආයක්හ කිරීභ වහ එභ යටර දෂිත 
ආණ්ඩු ත දුයටත් ආයක්හ කිරීභ ශනුශන් චීනඹ ඍජු වහ 
ක්ර මුදල් ශඹදුහ. 

අපි ඇශභරිථහ එක්ත් ජ්නඳදශ  ඵරඳෆම් ගළන  යුශයෝඳශ  
ඵරඳෆම් ගළන  යජ්ඹඹන් භහරු කිරීභ වහ ඔවුන් ථයන 
උත්හවඹන් ගළන ෆභ විටභ ථථහ ථයනහ. ඇත්ත ලශඹන්භ ඒ 
භවය ශ ෝදනහර ඹම් තයඹක් තිශඵනහ. වළඵළයි ශම් ශන 
ශථොට ශරෝථශ  ළඩිභ භූමි රභහණඹථ දෂිත යජ්ඹඹන් ආයක්හ 
කිරීභ වහ ළඩිභ භවන්සිඹක් දයන්ශන්  ඒ ශනුශන් ඍජු ව 
ක්ර උඳක්රභ වහ ක්රිඹහභහර්ග ශඹොදන්ශන්  ඒ හශේභ තභන්ශේ 
යහඳහය ඳත්හශගන ඹෆභ උශදහ විශලේශඹන්භ අප්රිථහනු 
භවේවීඳඹ තුශ අද ථටයුතු ථයන්ශන් චීනඹයි. ඒ ගළන කිසිභ 
ළථඹක් නළවළ. ඒ ළඩ පිළිශශශේ ශදන අදිඹය ඹටශත් තභයි අද 

ආසිඹහශව් දුර්ර යහජ්යඹන් ශතෝයහශගන  මුදරට ගිජු  මුදල් 
ශනුශන් යට ඳහහ ශදන්න සදහනම් පුේගරඹන් ඉන්න යහජ්යඹන් 
ශතෝයහශගන අද ඔවුන්ශේ ඵරඹ තභන් ඹටතට අත් ඳත් ථයශගන 
තිශඵන්ශන්. 

දළන් දකුණු ශථොශම යහඹ ගළන ආඩම්ඵයශඹන් ථථහ 

ථයනහ. වළඵළයි දකුණු ශථොශම යහඹ වහ ශඩොරර් මිලිඹන 

235ථ ඳභණ මුදරක් තභයි ආශඹෝජ්නඹ ථයන්ශන්. නමුත් 

වම්ඵන්ශතොට යහශ  ගර ථඩන්න ශඩොරර් මිලිඹන 145ක් ළඹ 

වුණහ. වම්ඵන්ශතොට යහශ  ගර ථඩන්න ගිඹ මුදරට ත ශඩොරර් 

මිලිඹන 100ක් ඳභණ එථතු ථශහභ ඊට ආන්න ගණනක් තභයි 

දකුණු ශථොශම යහඹභ වදන්න ඹන්ශන්. වළඵළයි ශ්රී රවථහ               

ශ්රී රවථහ යජ්ඹ ආශඹෝජ්නඹ ථයරහ දකුණු ශථොශම යහඹ 

වදන්ශන් නළති ඒථ චීන්නුන්ට ශදනහ. එහි රතිපරඹක් විධිඹට 

ශම් යශට් යහඹ පිළිඵ තිශඵන ඳහරනඹ  විශලේශඹන්භ නහවුථ 

ථටයුතු පිළිඵ තිශඵන ඳහරනඹ දළනටභත් චීනඹ අත් ඳත් 

ථයශගන තිශඵනහ. ඔවුන් තයගථහරී අන්දභට අශප් යජ්ඹට අයිති 

යහඹඹන් ව අශනකුත් ක්ශේත්රර තභන්ශේ ආධිඳතය 

ඳතුරුමින් ඉන්නහ. 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  ඒ හශේභයි 

ශනොශයොච්ශ ෝශල් තහඳ ඵරහගහයඹ පිළිඵ රලසනඹත්. අපි 

චීනශඹන් අධිථ ශඳොලිඹට ණඹ ගත්තහ. Unsolicited ආථහයඹට 

ඔවුන්ශේ මිරට  ඔවුන්ශේ ළරළසභට  ඔවුන්ශේ ශථොන්ශේසි භත 

ඉදිකිරීම් ථටයුතු ථශහ. ඵයඳතශ  ළදගත්  පිළිගත වළකි රමිතීන් 

ශරෝථශ  තිබිඹදී අහනශ  අඳට චීන රමිතිඹට ළශඩ් ථයන්න 

සිේධ වුණහ. ඔවුන්ශේ තහක්ණඹ අත්වදහ ඵළලීශම් 

භධයසථහනඹක් ඵට ශනොශයොච්ශ ෝශල් තහඳ ඵරහගහයඹ ඳත් 

ථශහ. අද අපි චීනඹ භත ඹළශඳනහ; දිගින් දිගටභ ඹළශඳනහ. චීන 

ජ්නහධිඳතියඹහ ඳළමිණි විට ශනොශයොච්ශ ෝශල් තහඳ ඵරහගහයඹ 

නඩත්තු ථයශගන ඹෆභ ව එඹ ඳත්හශගන ඹෆභ උශදහ ව 

ළඩිභනත් ගිවිසුම් ඇති ථය ගන්න යජ්ඹ ඵරහශගන ඉන්නහ. 

අහනශ  අශප් යශට් විදුලි ඵරශඹන් ළඩි ඳවගුථට චීන 

ආධිඳතය ඇති ශනහ. අද විදුලිඵර ක්ශේත්රඹ තුශ චීන ආධිඳතය 

ඇති ශරහ තිශඵනහ. චීන්නුන්ට අවුරුදු 35ථට ලිඹරහ දීරහ 

තිශඵන යහඹක් අද ශම් යට තුශ වදරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ අද 

චීනශඹන් අධිථ ශඳොලිඹට අධිථ මුදරක් ණඹ වළටිඹට රඵහශගන 

තිශඵනහ. ශම් තත්ත්ඹන් තුශ අශප් යශට් මිනිසසුන්ශේ 

සහධිඳතයඹ  මිනිසසුන්ශේ අයිතිහසිථම් ඵල්රට ගිහිල්රහ 

තිශඵනහ. එභ ණඹ මුදල්ලින් ශථොමිස රඵන අඹ ඒහයින් 

දළනටභත් උඳඹහශගන ඇති බිලිඹන ගණනක් ව ධනඹ තත් 

බිලිඹන ගණනකින් ළඩි ථය ගන්න ථල්ඳනහ ථයනහ. ශම්ථ 

යුේධශඹන් දිනහ ගත් යට. ශම් යශට් යණ විරුශෝ දදවස ගණනක් 

ශම් භහතෘ භූමිඹ භත රුධියඹ පජ්හ ථයරහ දිනහ ගත් යහජ්ය අද 

ක්රභහනුකර විශේය ඹ යටරට ඳහහ ශදනහ. 

අද  ඇශභරිථහ එක්ත් ජ්නඳදශ  ආධිඳතයඹ ගළන ථථහ 

ථයන අඹ  තභන්ට ශවම්බිරිසහක් වළදුණත් ඇශභරිථහට තභයි  

ඹන්ශන්. ඒ හශේභ ඇශභරිථහශව් ආධිඳතයඹ ගළන ථථහ ථයන 

අඹ  ඇශභරිථහනු පුයළසිථභ තභ තිඹහශගන ඉන්නහ. ඒ අඹ 

තභන්ශේ යටට  ඔච් ය ආදශර් නම් පුයළසිථභ අත්වරින්න  

ඵළරිඹළ. ගරු අසර් භන්ත්රීතුභනි  තභන්ශේ යටට ඔච් ය ආදශර් 

නම් ඇශභරිථහනු පුයළසිථභ අත්වරින්න ඵළරිඹළ. එශවභ 

ථයන්ශන් නළවළ ශන්. ඇශභරිථහනු පුයළසිථභ තිශඵන ඇභතිරු 

කී ශදශනක් ශම් ආණ්ඩුශව්  ඉන්නහද?  
 

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  
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නිපයපජ්ය කළරක වභළඳ පුරමළ 
(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

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

by the Hon. Azwer. What is your point of Order? 

 

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

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

Sir, he is misleading the House. චීනඹට ශභොථක්ත් 

විකුණරහ නළවළ. He is insulting China and the Chinese 

Leader. - [Interruption.] 

 

නිපයපජ්ය කළරක වභළඳ පුරමළ 
(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I am sorry, that is not a point of Order. Hon. Ajith 

P.Perera, you may carry on with your speech. 

 

ගු අජිත් පී. පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபநஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු  නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  චීන තහක්ණඹ ඔච් ය 

ශවො නම්  චීනඹ ගළන ඔච් ය විලසහ නම් අනීඳඹක් වුණහභ 

චීනඹට ඹන්න එඳහ ඹළ. චීනඹට ඹන්ශන් නළවළ ශන්? අනීඳඹක් 

වුණහභ ශඵශවත් ගන්න ඹන්ශන් ඇශභරිථහටයි. වළඵළයි          

තභත් ඇශභරිථහනු පුයළසිථභ තිඹහශගන ඉන්නහ. ඳවුල්ර 

හභහිතථඹන් ඉන්ශන් ඇශභරිථහශව්. ඵණින්ශන් ඇශභරිථහට. 

වළඵළයි චීනඹත් එක්ථ ගනු ශදනු ථයනහ. ශභොථද  ශථොමිස එථ 

ශදන්ශන්   කුට්ටිඹ ශදන්ශන් චීනහ නිහයි.  ඵහර  තහක්ණඹ  ළඩි 

ශඳොලිඹට ණඹ රඵහ දීරහ  අශප් යට චීනශ  ශගොදුයක් ඵට ඳත්  

ථය  තිශඵනහ. ඒ නිහ  ඒහ ථථහ ථයන අඹ ශඵොරු ශේලශරේටන්. 

අශප් ගරු ශයෝහිත අශබ්ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ කිව්ශව් අඳට අශප් 

මුහුදට ඹන්න  ඵළරි වුණහ; ජ්ර්භහනුශො ඉන්ශන්  රවල ථහයශඹො 

ඉන්ශන් කිඹරහයි.  ටට  ඳසු අඳට  චීන්නු ගළන ඉශගන ගන්න 

ශනහ. ටට ඳසු අඳට මුහුදට ඹන්න චීන බහහ ඉශගන ගන්න 

ශනහ. ඒථ තභයි තත්ත්ඹ.     

ගරු  නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  අඳට රලසන කිහිඳඹක් 

තිශඵනහ. ශම් යහඹ යහඳෘතිඹ නිහ  විශලේශඹන්භ ඵසනහහිය 

ඳශහශත්  ථළුතය සිට ටගමු දක්හ මුහුදු තීයශ  දළළන්ත 

ඳහරිරිථ ශනක් ඇති ශනහ.  ඒ මුහුශේ තිශඵන මුහුදු යශ 

ගළසීභ - current     එථ-ම්පර්ණශඹන්භ ශනස  ශනහ. එහි 

රතිපරඹක් විධිඹට  නිළථභ ඵසනහහිය ශයශශේ ධීය 

ථර්භහන්තඹ  බි  ළශටනහ. ශභොථද  ශම් තයම් විලහර අලුත් 

ඵහධථඹක් ඉදි වුණහභ  ශථොශම යහඹ අර ශම් තයම් දළළන්ත 

අක්ථය 580ක් විතය අලුත් භූමි බහගඹක් ඇති වුණහභ එහි 

රතිපරඹක් විධිඹට මුහුශේ සබහවිථ  ක්රිඹහලිඹ ම්පර්ණශඹන්භ 

ශනස ශනහ.  අපි දන්නහ   මුහුදු ශයශ ආයක්හ ථයන්න 

ගල් ළටිඹක් දළම්භහභ  ඒශථන් ඒ රශේලශ  ධීය ථර්භහන්තඹට 

ඇති න ඵරඳෆභ.  මුහුදු ශයශශේ ශම් තයම් දළළන්ත පියවීභක් 

වුණහභ  සිදු න්ශන් කුභක්ද කිඹන ථහයණඹ ගළන අඳට හිතන්න 

සිදු ශනහ.  

විශලේශඹන්භ ශම් ඳහරිරිථ ශනසථම් පිළිඵ නිසි 

තක්ශේරුක් ථයරහ නළවළ.  ශම් ඳහරිරිථ ශනසථම් පිළිඵ   

නිසි ඇගළයීභක් ථයරහ නළවළ. ඳහරිරිථ ශනසථම්  නිහ ධීය 

ථර්භහන්තඹට ඇති ශන්නහ ව භවත් විනහලථහරී ඵරඳෆම් පිළිඵ  

කිසිභ තක්ශේරුක් ථයරහ නළවළ. ඒ නිහ අපි  මුහුද ශගොඩ ථයරහ  

චීන්නුන්ට සින්නක්ථශර් ශම් ශගොඩ ථයපු භූමිඹ ඳයහ දුන්නහභ  ඒ 

ඳයහ දීපු සින්නක්ථය භූමිඹ   තුශ චීන්නුන්ට ථළසිශනෝ දභන්නත්  

පුළුන්; ගණිථහ   නිහ ඳත්හශගන ඹන්නත් පුළුන්; උන්ට 

ඕනළ ශදඹක් අයශගන ඹන්නත් පුළුන්.  

මුහුද අශප්. මුහුද කිඹන්ශන්  අඳට අයිති  බිභ.    ශම්ථ මුහුදඹ; 

මුහුද ශගොඩ ථය ගත්තු එථඹ; ශගොඩ ථය ගත්තු එථ  සින්නක්ථශර් 

දුන්නහට ථභක් නළවළ කිඹහ තර්ථ ථයන්න ඵළවළ.  ඌ ඳශහශත් 

මිනිසසු ඵඩගින්ශන් ඉන්දළේදී   ඌ ඳශහශත් මිනිසසු තුය ටිථ   

නළති ඉන්දළේදී  ඌ ඳශහශත් ඳහල්ර ඳවසුථම් නළති  

ඉන්දළේදි   ඌ ඳශහශත් මිනිසසු තභන්ශේ ූනලිථ අලයතහ නළති 

ඉන්දළේදී   ඌ ඳශහශත් මිනිසසුන්ට නිඹ ශඟට තුය ටිථ අයශගන 

ඹන්න ඵවුර්  නළවළ කිඹේදී  ඌ ඳශහශත් මිනිසසුන්ට ඒ තයම් 

රලසන තිශඵේදීත් අශප් යශට් රමුඛ්තහඹ දක්න්ශන් කුභක් ගළනද 

කිඹන ථහයණඹ ගළන ඵරන්න අලයයි. 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  අඳට අලය ථයන 

ූනලිථ ථහයණහ කිහිඳඹක් තිශඵනහ. ඒ තභයි අ ශප් යශට් අනහගතඹ 

ශනුශන් ථයන  ශම් ආශඹෝජ්නඹන්  එශශමන ගිවිසුම් වහ ශම් 

ථයන ඉදිකිරීම්ලින් ඇති න ඵරඳෆභ. අඳට  කිව්හ ශම් යශට් 

විදුලි උත්ඳහදනඹ වහ අලුතින් තහඳ ඵරහගහයඹක් ඇති ථයන්න 

අලයයි කිඹහ. තහඳ ඵරහගහයඹක් අලයයි කිඹන එථ අපිත් 

පිළිගන්නහ. වළඵළයි  තහඳ ඵරහගහයඹ ෆදීභ වහ නිසි 

තහක්ණඹ ශතෝයහ  ගන්න ඕනෆ. ඒ වහ අලය  ූනරය වහඹ 

රඵහ ගළනීශම්දී අලය වනදහයී  රතිඳත්ති භත එඹ  තීයණඹ 

ශන්න ඕනෆ. නමුත් අහනහථට ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ 

බහඳතිතුභනි  එළනි ශතෝයහ ගළනීභක් ථශශේ නළති නිහ අද  

ශනොශයොච්ශ ෝශල් තහඳ ඵරහගහයඹ ශනුශන් ශගවිඹ යුතු මුදර  

ව ඒ වහ න ශඳොලිඹ ශනුශන්  අශප් යශට් හභහනය  

අහිවථ මිනිසසු  අද ළභන් ටින් එථථ මිශරන් රුපිඹල් 125ථ 

ඵේදක්  ආණ්ඩුට ශගනහ. ශම් යශට් හභහනය මිනිසසු ළභන් 

ටින් එථක් ගන්නශථොට  ඳරිප්පු ග්රෆම් 500ක් ගන්න  ශථොට ඒහට  

අඹ ථයන ඵේශදන් තභයි ශම්හ ශගන්ශන්.   

තභන්ට රළශඵන්නහ ව ශථොමිස මුදල් ගළන හිතරහ 

ශථොටින්ශගන් මුදහ ගත්තු යට අද චීනඹට ඳහහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ 

නිහ ශම් ථහයණහ ගළන ගළඹුරින් සිතහ ඵළලිඹ යුතු තිශඵනහ. ශම් 

ථහයණහ ගළන ථථහ ථයන ශථොට අ ශප් භවය ඇභතිරුන්ට 

ශක්න්ති ඹනහ. භවය ඇභතිරුන්ශේ වළසිරීම්ර ශනසථම් 

ඇති ශනහ. ශභොථද අපි දන්නහ  ශථොශම යහඹ යහඳෘතිඹ 

කිඹරහ කිඹන්ශන් ශම් යශට් ඳහරන ඵරශ  ඉන්න භළති 

ඇභතිරුන්ට ඉල්රභක්ඹ කිඹන එථ. අපි දළක්ථහ  දකුණු ශථොශම 

යහඹ වදන ශථොට ඒ ඉදිකිරීම් ථටයුතු සිදු වුශණ් ශථොශවොභද 

කිඹරහ. ඒ නිහ ශම් යටට ශභොථක් වුණත්  ථළුතය දිසත්රික්ථශ  

ධීය ථර්භහන්තඹට ශභොථක් වුණත්  ශථොශම දිසත්රික්ථශ  ධීය 

ථර්භහන්තඹට ශභොථක් වුණත්  ගම්ඳව දිසත්රික්ථශ  ධීය 

ථර්භහන්තඹට ශභොථක් වුණත් ශභොනහ ශවෝ ඉදිකිරීභක් වහ 

ශථොන්ත්රහත්තුක් රළශඵන එථ ශම් ආණ්ඩුශව් ඇභතිරුන්ට  

නිශඹෝජ්ය ඇභතිරුන්ට  යහඳෘති ඇභතිරුන්ට ශනොම්භය එශක් 

ඉල්රභක්. අපි ශම්ථ දළක්ථහ. අශප් ගරු ශයෝහිත අශබ්ගුණර්ධන 

ඇභතිතුභනි  ඒ නිහ තභයි භභ කිඹන්ශන් ඔඵතුභහට- 

 

ගු පරපහිත අපරගුණලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு நஶவஷத அநபகுைலர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිපයපජ්ය කළරක වභළඳ පුරමළ 
(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Rohitha Abeygunawardana. What is your point of Order? 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු පරපහිත අපරගුණලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு நஶவஷத அநபகுைலர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඳහර්ලිශම්න්තු ඇතුශශේ ඇභතිරුන්ට  නිශඹෝජ්ය 

ඇභතිරුන්ට  යහඳෘති ඇභතිරුන්ට කිඹරහ ශම් භඩ ගවන විධිඹ 

ළරැදියි. ඉල්රම් ඳෆදිරහලු  ශථොන්ත්රහත් රළශඵනහලු කිඹරහ 

කිඹනහ. එශවභ ඇ  ශේ අභහරුක් අඳට නළවළ. 

 

ගු අජිත් පී. පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபநஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඔඵතුභහට කිව්ශව් නළවළ ශන්. 

 

ගු පරපහිත අපරගුණලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு நஶவஷத அநபகுைலர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

භභ යහඳෘති ඇභතියශඹක්.  

 

නිපයපජ්ය කළරක වභළඳ පුරමළ 
(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Ajith P. Perera, you carry on with your speech. 

 

ගු අජිත් පී. පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபநஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  භභ ශභශවභ කිඹන්නම් 

ශථෝ. [ඵහධහ කිරීම්] භභ භශේ ථථහශව්දී කිව්ශව් ශභළනි යහඳෘති 

ශනුශන් යට ගළන හිතන්ශන් නළතු  අනහගතඹ ගළන හිතන්ශන් 

නළතු  ථළුතය දිසත්රික්ථශ  ධීය ථර්භහන්තඹ ගළන හිතන්ශන් 

නළතු  ශථොශම දිසත්රික්ථශ  ධීය ථර්භහන්තඹ ගළන හිතන්ශන් 

නළතු  ගම්ඳව දිසත්රික්ථශ  ධීය ථර්භහන්තඹ ගළන හිතන්ශන් 

නළතු  යශ ඳවශර් ශනස වීභ නිහ ඇති න ඳහරිරිථ හධථ 

ගළන හිතන්ශන් නළතු ශථශේ ශවෝ ශම් යහඳෘති ථයන්නට 

ඕනෆඹ කිඹන ථහයණඹ තුශ රහබ රඵන ථණ්ඩහඹම් කිහිඳඹක් 

ඉන්නහඹ කිඹන එථයි. එථක් තභයි ෘජු. 

එථ ථණ්ඩහඹභක් තභයි ශම් ථහයණහ නිහත් ෘජු ශථොමිස 

කුට්ටිඹ රළශඵන ථණ්ඩහඹභ. ඊ ශඟ ථණ්ඩහඹභ තභයි  ශම් 

යහඳෘතිරට අලය ශේහන් ව බහණ්ඩ ළඳයීභ භඟින් වම්ඵ 

ථය ගන්නහ ථණ්ඩහඹභ. අඳටත් ඇස ථන් තිශඵනහ ශන්  ගරු 

නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි. අපිත් ශම් ඳශහත්ර ජීත්න 

මිනිසසු ශන්. ඒ නිහ ශච්  ශේලුත් දන්නහ; ශන ශේලුත් 

දන්නහ; ශන්න ඹන ශේලුත් දන්නහ. ඒහ ගළන ථථහ ථයන 

ශථොට අශප් ශයෝහිත අශබ්ගුණර්ධන ඇභතිතුභහශේ හිත රිශදනහ 

නම් භට ථයන්න ශදඹක් නළවළ. භභ එතුභහශේ නභ කිඹරහ කිව්ශව් 

නළවළ.  

 

ගු පරපහිත අපරගුණලර්ධන මශතළ  
(ஶண்புஷகு நஶவஷத அநபகுைலர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඔඹ ශභෝඩ ථථහරට භශේ හිත රිශදන්ශන් නළවළ. 

 

ගු අජිත් පී. පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபநஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

අශප් ශයෝහිත ඇභතිතුභහටත් ඒශථන් ර ශඹෝජ්නඹක් තිශඵනහ 

නම් ඒහත් අශප් ඳශහත්රට ශන්  ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ 

බහඳතිතුභනි. ඒථ නිහ එතුභහට රශඹෝජ්නඹක් තිශඵනහ නම්  

එතුභහ ශතොප්පිඹ දභහ ගන්නහ නම් භට ඒ ගළන ථයන්න ශදඹක් 

නළවළ. ගරු ඇභතිතුභනි  හභහනයශඹන් ඔඵතුභහ ශඳෞේගලිථ 

ඉරක්ථ ථයරහ භහ ථථහ ථයන්ශන් නළවළ. නමුත් ඔඵතුභහ ශේ හිත 

රිශදනහ නම්  භට ශත්ශයනහ ශභොථක් ශවෝ අනහගත 

ඵරහශඳොශයොත්තුක් ඇති කිඹරහ. ඒ නිහ යටට ආදයඹ ථයනහ 

නම් ශභළනි අදයදර්ය  ළඩ ථයන්ශන් නළවළඹ කිඹන ථහයණඹ භහ 

කිඹනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

[අ.බහ. 3.49] 
 

ගු  ෆීලික්වහ පඳපර්රළ මශතළ (වමළජ් පවේලළ අමළතයුරමළ) 
(ஶண்புஷகு பீலிக்ஸ் தபநஶ - சபக நசகலகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථහයථ බහඳතිතුභනි  අද අපි ථථහ ථයන විඹ 

ඳථඹ අනු ථථහ ථයේදී ශභභ ඉඩභ ශඳෞේගලිථ ඉඩභක්. 

ශඵොශවෝ ශේල් ථථහ ශනොථශත් ශම්ථ Shaw Wallace and 
Hedges PLC එථට අයිති ශඳෞේගලිථ ඉඩභක්ඹ කිඹන එථ 

කිඹන්න ඕනෆ. ශභහි ශථොටස තුනක් තිශඵනහ. ශඳෞේගලිථ 
අවලශඹන් "බී" ව "සී" ශථොට  මුදල්රට අයශගන තිශඵනහ. 

"ඒ" ශථොට තභයි  අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹක් ඇතු දීරහ 
තිශඵන්ශන්. එභ නිහ ශභහි ශරොකු ථතන්දයඹක් නළවළ. ශම් 

ක්රශභෝඳහඹ වර්ධන යහඳෘති ඳනත ශගනහහයින් ඳසශේ 

ඳහයදෘලයබහඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඒථ නිහ තභයි 
තමුන්නහන්ශේරහට විහද ථයන්න අසථහ රළබිරහ තිශඵන්ශන්. 

තය තත්ත්ඹ ඒථයි.  

අශප් හිටපු ගරු ශේ.ආර්. ජ්ඹර්ධන ජ්නහධිඳතිතුභහ ඉන්දළේදී 

"ඇචිරන්  තුයශ්රඹ" කිඹන එථට ශගොඩනළඟිලි වළදුශව් 

ථහශගන්ත් අවන්ශන් නළතුයි. ථහශගන්ත් අය ගත්ශත් 

නළවළ. තනි ථළභළත්තට තභයි එතුභහ ඒහ ශථරුශව්. ශම් 

ථතන්දයඹ ඇත්තයි. හිල්ටන් ශවෝටරඹ  රවථහ ඵළවකු  ගරධහරි 

ඔඹ ශේයභ එතුභහශේ ථහරශ  වදේදී ඳහර්ලිශම්න්තුශන් තිඹහ 

කිසි ශථශනකුශගන් ඇහුශව් නළවළ. ගෆණිශඹක් මිනිශවක් ථයන 

එථ විතයක් ථයන්න ඵළවළ කිඹපු ශේ.ආර්. ජ්ඹර්ධන ඒථ ථයරහ 

දුන්නහ. ඒ හශේභ අශප්  න්්රිථහ භළතිනිඹත් - අශප් ඳක්ශ  

හිටපු නහයිථහ - ථහශගන්ත් අවන්ශන් නළතු තභයි  ශරෝථ 

ශශශ භධයසථහනඹ වදන්න අය දුන්ශන්. වළඵළයි දළන් 

තත්ත්ඹ ඊට ඩහ ශනස. ශම් ක්රශභෝඳහඹ වර්ධන යහඳෘති 

ඳනත ඳහර්ලිශම්න්තුට ශගනහහට ඳසු අද තමුන්නහන්ශේරහට 

හද ථයන්න  තර්ථ ථයන්න  ථරුණු කිඹන්න  ශ ෝදනහ ථයන්න 

- බනොබයකුත් බේවල්වලට - අවස්ථාවක් උදා බවලා තිබෙනවා. 

අපි ඒ ථරුණ අභතථ ථයන්න නයථයි. ශථශේ ශතත් අද අපි 

හිතන්න ඕනෆ  ආශඹෝජ්ථඹන් රවථහට ආහභ ඔවුන්ට අලය 

නහතළන් ඳවසුථම් ළරසීභ ගළන. ශම් අද  ඉදිරිඳත් ථයන 

නිඹභශ  මුඛ්ය ඳයභහර්ථඹ තභයි luxury apartments කීඳඹක් 

වළදීභ.  

තට්ටු  වතයථට ඉවළින් තිශඵන  ශගොඩනළඟිල්රක් 
විශේය ථශඹකුට ගන්න පුළුන්ඹ කිඹරහ දළන් රවථහශව් නීතිඹක් 
තිශඵනහ. අපි අක්ථය තුනථ ඉඩභක් ගළන හිතමු. අක්ථය තුනථ 
භූමිඹථ ත අක්ථය ඳවශශොක්  විසක් උඩට ගන්න පුළුන්. 
ශථොන්ක්රීට් slab  එථක් දළම්භහ  ඊශඟ තට්ටු වළදුහ.  භූමිඹ 
රුපිඹල් ශථෝටිඹක් වුණත්  තට්ටු ශගොඩනළඟිල්රක් වදේදී තට්ටු 
ඉවශට ඹන්න ඹන්න අන්තිභට land value එථ zero  ශනහ. 
ඒථ යහඳහරිථ ූනරධර්භඹක්.  

අශප් නීතිව අිතත් පී. ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ  ඳර් ස එථක් 
රක් ශදථ ඵළගින් ඳර් ස  10ක් රුපිඹල් රක් 20ථට අයශගන 

ශගඹක් වළදුශොත්  එහි ශදශනි තට්ටු ගවේදී ඒ ශදශනි 
තට්ටුශව් ටිනහථභ රක් 10යි. තුන්ශනි තට්ටු ගවේදී එහි 

ටිනහථභ රුපිඹල් රක් 5ට ඵහිනහ. වතය ශනි තට්ටු ගවේදී 

එහි ටිනහථභ තත් ඵහිනහ. ශම් නීතිඹ ගළන දන්න නිහ තභයි 
ආණ්ඩු වතය ශනි තට්ටුශන් ඳසශේ තට්ටුක් 

විශේය ථශඹකුට මිරට ගන්න පුළුන් අයිතිඹ දීරහ තිශඵන්ශන්.  
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ටගමු ඳළත්ශත් ශම් හශේ ශේල් සිේධ වුණහ. 

තමුන්නහන්ශේරහ ටගමු ඳළත්ත ගළන ථථහ ශථරුහ. ඒ ථහරශ  

විශේශිථඹන්ට ඉඩම් ගළනීශම්දී ඔවුනට සිඹඹට 100ථ ඵේදක් ගවපු 

නිහ විශේශිථශඹෝ ඒ ඵේශදන් ශබ්ශයන්න අශප් රවථහශව් ථට්ටිඹ 

දභරහ ඉඩම් ටිථ ගත්තහ. අයශගන ශභොනහද ශථරුශව්? ටිථ 

ථහරඹක් ඹේදී විශේශිථඹහට ගවරහ එරහ දළම්භහ. එශවභ අසථහ 

යහශිඹක් තිශඵනහ. භවය අසථහරදී ඒ ශගොර සශරෝ 

ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු අයිතිඹ රළශඵන්ශන් නළවළ. එතශථොට අශප් 

යටට නයථ නහභඹක් එනහ. ඒ නයථ නහභඹ තුශ  ෘජු විශේය ඹ 

ආශඹෝජ්න - Foreign Direct Investments -  රවථහට එන්ශන් 

නළවළ. රවථහට ෘජු විශේය ඹ ආශඹෝජ්න අලයයි. ශම් අලයතහ 

ශථොශවොභද කිඹරහ කිඹනහ නම්  2002 දී අඳට තිබුණු ෘජු 

විශේය ඹ ආශඹෝජ්න රභහණඹ 2014 න ශථොට ශදගුණඹක් 

ථයන්න අශප් ඵරහශඳොශයොත්තුක් තිශඵනහ. දළන් එථට එථක් 

ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ශම්ථ ශවො රණතහක්. 

ආශඹෝජ්ථඹන් රවථහට එන්ශන් නිථම් ශනොශයි. ඒ 

ශගොල්ශරෝ ශභයටට ඇවිත් නිථරුශණ් ල්ලි ආශඹෝජ්නඹ 

ථයන්ශන් නළවළ. එශවභ ආශඹෝජ්නඹ ථයන්න නම් අපි ඒ 

ශගොල්රන්ට ඳවසුථම් ශදන්න ඕනෆ; ඉඩථඩ ශදන්න ඕනෆ; හභඹ 

තිශඹන්න ඕනෆ.  

 

නිපයපජ්ය කළරක වභළඳ පුරමළ 
(குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair. 

 
අනුරුල නිපයපජ්ය කළරක වභළඳ පුරමළ මූළවනපයන් ඉලත් 

වූපයන්  නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ මූළවනළරූඪ විය. 
அதன் பஷமகு, குளக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்  

அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்பொ அகயநல, பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்  

தகயக லகஷத்தஶர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 

the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ඇභතිතුභහ ථථහ ථයන්න.  

 
ගු ෆීලික්වහ පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு  பீலிக்ஸ் தபநஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  දළන් රවථහ ඌන වර්ධිත 

යටක් ශනොශයි. භළද ඳන්තිශ  යටක්. ශම් භළද ඳන්තිශ  යටට අඩු 

ශඳොළිඹට ණඹ වම්ඵ ශන්ශන් නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ ශඳොලිඹ 

ගළන ථථහ ථයනහ; ශනොශඹකුත් ශේල් ගළන ථථහ ථයනහ. 

නමුත් අඩු ශඳොලිඹට ණඹ වම්ඵ ශන්ශන් නළවළ. අඳට පුළුන්ද  

ආඳසට ගිහිල්රහ  අපි දුප්ඳත් යටක්ඹ කිඹරහ හිඟහ ථන්න? ඵළවළ. 

අපි දසින් ද ආර්ර ථශඹන් ඉවශට ඹේදී විඹදභත් ළඩි ශනහ. 

ඒථ නයහඹක්. ඒ නයහඹ ගළන ශවොට ථල්ඳනහ ථයන්න.  

අශප් ක්රශභෝඳහඹ වර්ධන යහඳෘති ඳනත නිහ අද යහඳෘති 

ගළන ඳහයදෘලයබහඹ ඇති නහ විතයක් ශනොශයි  අද 

ආශඹෝජ්ථශඹෝ රවථහට ඇවිල්රහ බඹ නළතු ආශඹෝජ්නඹ 

ථයන්න ශඳශඹිරහ තිශඵනහ.  

ශගෝලීඹ ෘජු විශේය ඹ ආශඹෝජ්න නළඹුරු ගළන රථහ 

ඵළලීශම්දී 2002 දී මුළු ශරෝථශඹන්භ ෘජු විශේය ඹ ආශඹෝජ්න 

ඇවිල්රහ තිශඵන්ශන් ඇශභරිථන් ශඩොරර් බිලිඹන 600යි. 2013 

ශේදී එඹ ඇශභරිථන් ශඩොරර් බිලිඹන 1 400ක් ශරහ තිශඵනහ. 

ශම්ශථන් ළඩිපුයභ ආථර්ණඹක් ඇති ශරහ තිශඵන්ශන් 

ශථොවහටද?  අශප් ආසිඹහනු ථරහඳඹට. රතින් ඇශභරිථහ හශේ 

යටරට ඩහ ආසිඹහනු ථරහඳඹට ආථර්ණඹ ළඩි ශරහ 

තිශඵනහ. ආසිඹහනු ථරහඳඹට ආථර්ණඹ ළඩි වීභට ූනලිථ 

ශවේතු ශරහ තිශඵන්ශන් ඳරියඹයි. රවථහ ගළන ඵරේදී ඳළඹ 

තුනථදී  ශේලගුණිථ ශනසවීම් ඇති ඳශහත්රට ඹන්න පුළුන් 

ශන්. විශේය ඹ ආශඹෝජ්ථඹන් රවථහට ආහභ ඒ ආශඹෝජ්ථඹන්ට 

ඉන්නට සුදුසු සථහන නළත්නම් අශප් යටට ශභොථක්ද ශන්ශන්?  

වර්ධනඹ න යටථ ඹටිතර ඳවසුථම් දියුණු ඹටශත් හභඹ  

තහක්ණ දියුණු  දසින් ද ඵළවකු ළඩි වීභ  විශව් නඹ කිරීශම් 

අයිතිඹ   ළනළල්ර අයිතිඹ ශම් සිඹල්රක්භ ඳහරනඹ ශනහ. ශම් 

ථරුණු භතථ තිඹහ ගන්න කිඹරහයි අපි කිඹන්ශන්.  

ශ්රී රවථහශව් තත්ත්ඹ රථහ ඵළලීශම්දී විෘත ආර්ර ථඹ ඇයම  

ඳසු  අශප් ආශඹෝජ්න භණ්ඩරඹ ආයම්බ ථශ 1978 සිට 2014  

ශර් ශදන ථහර්තු දක්හ ශ්රී රවථහට රළබුණ ෘජු විශේය ඹ 

ආශඹෝජ්න රභහණඹ ඇශභරිථන් ශඩොරර් බිලිඹන 11ථට ආන්න 

න අතය  එයින් සිඹඹට 74ක්භ - බිලිඹන 8ථට ආන්න 

රභහණඹක් - රළබී ඇත්ශත් 2006 සිට 2014 දක්හ ථහරඹ තුශයි. 

1978 ඉරහ රළබී තිශඵන්ශන් ඇශභරිථන් ශඩොරර් බිලිඹන 11යි.  

නමුත් 2006 සිට 2014 දක්හ ඇශභරිථන් ශඩොරර් බිලිඹන 5ක් 

ඇවිත් තිශඵනහ. ශම්හ 2009 සිට 2014 දක්හ ථහරඹ තුශ 

ඳළතුණු අශප් දීර්ඝ ථහලීන ළරසුම්ර රතිපර තභයි  කිඹන එථ 

රථහල ථයන්න ඕනෆ.   

ඊශඟට  අශප් විරැකිඹහ ගළන කිඹන්න ඕනෆ. විරැකිඹහ 

සිඹඹට 4ථට ඵළවළරහ තිශඵනහ.  නමුත් තරුණ විරැකිඹහ සිඹඹට 

19ක්. තරුණ විරැකිඹහට ශභොථද ථයන්ශන්? ශභතුභහ ධීය 

ථර්භහන්තඹ ගළන ථථහ ථශහ. ධීයඹන්ශේ පුත්තු; ධීය 

ථර්භහන්තශ  ශඹශදන අඹ ශේ ශදන ඳයම්ඳයහ සිඹඹට 

එථක්ත් ධීය ථර්භහන්තඹට ඹන්ශන් නළවළ.   

තමුන්නහන්ශේරහත් ඡන්ද ර හයථ ථටයුතුරට ඌ ඳශහතට 

ඹනහ ඇති. ශභොණයහගර  බිබිර රශේලර සිටින තරුණ 

ථහන්තහශෝ ශථොශවේද ළඩට එන්ශන්? ඒ අඹ නිදවස ශශශ 

ථරහ ඳඹටයි එන්ශන්. ශම් ශනස වීභට ඒ අඹ බහජ්නඹ ශරහ. 

දළන් තමුන්නහන්ශේරහ කිඹනහ  ශවො රතිපර ව නයථ රතිපර 

ශදථභ තිශඵනහ කිඹහ. කුඹුරු අක්ථය වතය ඳව තිශඵන 

මිනිසසුන්ශේ දරුශොත් ශභශව ථර්භහන්තලහරහර ළඩ ථයනහ. 

ඇයි ඒ? ශරෝථඹ  ශනස ශේදි ඒ ශගොල්රන්ශේ සිතුවිලිත් 

ශනස ශනහ.  ශම්ථට නිර්ණහඹථඹක් නළවළ. ශම් නිර්ණහඹථ 

වරිඹට වදහ ගන්න. නිර්ණහඹථඹ ඵරේදි ශරෝථඹ ඹන ඳළත්තට 

අඳත් ගිහින් තභයි ශම් යට දියුණු ථයන්න ශරහ තිශඵන්ශන්.   

වළඵළයි  යශට් ඒකීඹබහඹ ආයක්හ ථය ශගන තිශඵනහ. 

ඒකීඹබහඹ ථදහත් ශනස ථය ශගන නළවළ. යහජ්ය රතිඳත්තිඹ 

ධනහත්භථ ශන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ පුහුණු ශ්රභ ඵරථහඹක් 

තිශඵන්න ඕනෆ. ජ්හතයන්තය ඳහල් තිශඵන්න ඕනෆ. ශයෝවල් 

ඳවසුථම් තිශඵන්න ඕනෆ. ඹටිතර ඳවසුථම් තිශඵන්න ඕනෆ. 

උදීප්ත ව යහඳහරිථ ඳරියඹක් තිශඵන්න ඕනෆ. ගුණහත්භථ ජීන 

යටහක් තිශඵන්න ඕනෆ. ආශඹෝජ්න රර්ධන ආයක්ථ 

ගිවිසුම්ර ඳහයදෘලයබහඹ තිශඵන්න ඕනෆ. ශම් සිඹල්ර ඵරහ 

තභයි අඳට ථටයුතු ථයන්න න්ශන්. ඇත්ශතන්භ ඔඵතුභහ 

කිව්හ  "Law of the Sea"  කිඹහ මුහුශේ නීතිඹ තිශඵනහ ශන්. 

මුහුශේ නීතිඹ අනු එථ තළනථ ශගොඩ ථශශොත් ත තළනථ 

ඛ්හදනඹ ශනහ.  තත් තළනථ පිශයනහ. දකුශණ් ධීය යහඹ 

වළදුහ. වළභ දහභ ළලි පි ශයනහ.  යහඹක් වළදුහභ ළලි පිශයනහ. 

ශම් ළලි ටිථ ශගොඩට දළම්භහභ ශගොඩ පිශයනහ. ඳස ථන්දක් 

ථඳරහ ඳස පිශයව්හභ ඳස ළඩි න්ශන් නළවළ. උස තළන් ඳවත් 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශනහ. ඳවත් තළන් උස ශනහ. ඒථ සබහ ධර්භ ශ  නීතිඹ . 

ඔඹ නීතිඹට අඳට ඳටවළනි ශන්න ඵළවළ.  නමුත් එශේ ශනහ 

කිඹහ - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහට නිඹමිත ථහරඹ අහනයි. 

 
ගු අජිත් පී. පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபநஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ශම් තයම් දළළන්ත ශනසථභක් සිේධ වුණහභ ඔඵතුභහශේ 

ටගමු රශේලශ  ඳරියඹටත් විලහර ඵරඳෆභක් ඇති ශනහ.   

 
නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  රලසන අවන්න ශරහක් නළවළ.  The 

Adjournment Motion has to be taken up at 4 o' clock.  

 
ගු ෆීලික්වහ පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு  பீலிக்ஸ் தபநஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඵරඳෆභක් ඇති ශනොශනහ කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ. ඵරඳෆභක් 

ඇති ශන්න පුළුන්.  ඵරඳෆභක් ඇති වුණහට ඵරඳෆභ අභ ථය 

ගන්න දළන් තහක්ණඹ තිශඵනහ. ඉසය හශේ ශනොශයි. 

ඉසය භහ ධීය ඇභති වළටිඹට හිටපු ථහරශ  ටඹර් දභහ මුහුදු 

ඛ්හදනඹ නතය ථය ගත්තහ. ඒථ ඇත්ත ථතන්දයඹක්. ඔඵතුභහ 

සුනහමිඹ ඵරන්න. ගස ළවිරහ තිබුණු තළන්  ළටශථයිඹහ තිබුණු 

තළන් ඛ්හදනඹ ශරහ නළවළ. සබහ ධර්භශඹන්භ ශම්ථ ආයක්හ 

ථයන්න පුළුන්. ඛ්හදනඹ න එථ නතය ථයන්න පුළුන්. ඒථට 

ශනභ නීතිඹක් තිශඵනහ. ඒථට ශනභ ම්රදහඹඹක් තිශඵනහ. 

ඒ ගළන අඳ ඳසු ථථහ ථයමු. ඒ ශථශේ  ශතත් භභ ඔඵතුභහට 

කිඹන්න ඕනෆ  අද අශප් යට ගළන ථථහ ථයේදි අඳ තභයි ශථොටින්ට 

භහක් දීරහ තිශඵන්ශන් කිඹන එථ. දළන් මිනිසසු අවනහ ශන් -   
   

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ඇභතිතුභනි  දළන් අහන ථයන්න. 

 

ගු ෆීලික්වහ පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு  பீலிக்ஸ் தபநஶ) 

(The Hon. Felix Perera) 

භභ අහන ථයන්නම්.   

අද ශනොශඹකුත් විශව් න එල්ර වුණහ. ශම් හශේ 

ඳහයදෘලයබහඹක් ඇති වුශණ් ක්රශභෝඳහඹ වර්ධන යහඳෘති 

ඳනතක් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ශගනළවිත් ථටයුතු ථශ නිහයි. එදහ 

ශේ.ආර්. ජ්ඹර්ධන ජ්නහධිඳතිතුභහශේ ථහරශ  හශේ  අශප් 

ථහරශ  හශේ තනි තීන්දු ගන්ශන් නළතු ආ නිහ තභයි 

තමුන්නහන්ශේරහට විශව් නඹ කිරීභටත් අසථහ රළබුශණ් 

කිඹන එථ භතක් ථයමින් භශේ  න සල්ඳඹ අන් ථයනහ.   

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

කල්තෆබීම 
ஒத்தஷகலப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු දිපන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ஶண்புஷகு  தஷநனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ''ඳහර්ලිශම්න්තු දළන් ථල් 

තළබිඹ යුතුඹ''යි භහ ශඹෝජ්නහ ථයනහ. 
 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
லஷனஶ டுத்தஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 

 
නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The Adjournment Motion is to be moved by the Hon. 

Lakshman Kiriella. 
 

බිම් වවිය ඳනපතන් විශළර ශළ පද්ලළගම් ඉලත් 

කිරීම 
பஷம்சலஷ சட்டத்தஷலிபைந்து லறஷபஶட்டுத் தயங்ககர 

 ஸக்குதல்   
REMOVAL OF TEMPORALITIES FROM BIM SAVIYA ACT   
 

ගු ක්හමන් කිසරඇල්  මශතළ 
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  බහ ථල් තඵන 

අසථහශව්දී භහ ඳවත වන් ශඹෝජ්නහ ඉදිරිඳත් ථයනහ: 

"1.  බිම් විඹ ඳනශතන් විවහය වහ ශේහරගම් ඉත්/ඵළවළය ථශ යුතුඹළයි ද  

2.  ශඵෞේධ ශථොභහරිසයඹහ විසින් විවහය ශේහරගම්  ක්රශල්ඛ් අවථ 
2014/01  ක්රශල්ඛ්නඹ අනු සිේධසථහන තු ඉඩභථ ගස ථඳහ 
රහවනඹ කිරීශම් දී  යහජ්ථහරි ඉඩභක් නම් ගසර සථහනීඹ අගශඹන් 
සිඹඹට 10ක්ද  ඵණ්ඩහය ඉඩභක් නම් ගස ගහ ථයන රේශේ ඵදුථහයඹහ 
නම් සථහනීඹ අගශඹන් සිඹඹට 25ක්ද සිේධසථහන අයමුදරට ද ඵළය ථශ 
යුතු ඹළයි වන් ගන්ති ඉත් ථශ යුතු ඹළයි ද ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තුට 
ශඹෝජ්නහ ථයයි."  

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  - 
 

ගු දි.මු. ජ්යරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு  டி.ம். ஜத்ன) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අග්රහභහතයතුභහ රීති රලසනඹක් ඉදිරිඳත් ථයනහ.  

 
ගු දි.මු. ජ්යරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு  டி.ம். ஜத்ன) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  රක්සභන් කිරිඇල්ර 

භන්ත්රීතුභහ විසින් අද දින ශභභ ගරු බහට ථල් තළබීශම් 

ශඹෝජ්නහක් ඉදිරිඳත් ථය තිශඵනහ. "2014 ළප්තළම්ඵර් 10න  

දින ඳහර්ලිශම්න්තු ථල්තඵන අසථහශව් දී ඉදිරිඳත් කිරීභට 

ඵරහශඳොශයොත්තු න ශඹෝජ්නහ - බිම් විඹ ඳනශතන් විවහය වහ 
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[ගරු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ  භවතහ] 



2014  ළප්තළම්ඵර්  10   

ශේහරගම් ඉත්/ඵළවළය ථශ යුතු ඹළයි ද  ශඵෞේධ 

ශථොභහරිසයඹහ විසින් විවහය ශේහරගම්  ක්රශල්ඛ් අවථ 

2014/01  ක්රශල්ඛ්ඹ අනු සිේධසථහන තු ඉඩභථ ගස ථඳහ 

රහවනඹ කිරීශම් දී  යහජ්ථහරි ඉඩභක් නම් ගසර සථහනීඹ 

අගශඹන් සිඹඹට 10ක්ද  ඵණ්ඩහය ඉඩභක් නම් ගස ගහ ථයන 

රේශේ ඵදුථහයඹහ නම් සථහනීඹ අගශඹන් සිඹඹට 25ක්ද 

සිේධසථහන අයමුදරට ද ඵළය ථශ යුතු ඹළයි වන් ගන්ති ඉත් 

ථශ යුතු ඹළයි ද  ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තුට ශඹෝජ්නහ ථයයි" 

ඹනුශන් එභ ශඹෝජ්නහශව් වන් නහ. එහි වන් න 

ආථහයශ  ඳනත් ශථටුම්ඳතක් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ථදහත් 

ඉදිරිඳත්  ශරහ නළවළ. බිම් විඹ ඳනත කිඹරහ ඳනතක් නළවළ. 

එශවභ ඳනතක් නළති තිබිඹදී ඒ ගළන ශම් ගරු බහශව් හථච්ඡහ 

ථයන්ශන් ශථොශවොභද? ඒථ නීති විශයෝධී ක්රිඹහක්. බිම් විඹ 

කිඹරහ ඳනතක් නළවළ. "බිම් විඹ ඳනශතන් විවහය වහ ශේහරගම් 

ඵළවළය ථශ යුතු ඹළයි ද " කිඹරහ එතුභහශේ ශඹෝජ්නහශව් වන් 

නහ. එශවභ ඳනතක් නළවළ. "බිම් විඹ" කිඹන එථ 

භන්ත්රීයශඹක් දභහ ගත් නභක්. ඊට ඉසය ශරහ භභ නභක් 

දභරහ තිබුණහ  "ජ්ඹ භූමි" කිඹරහ. ඊටත් ඉසය ශරහ "සර්ණ 

භූමි" කිඹරහ තිබුණහ. ඒ ඒ ඇභතිරුන් ඒ විධිඹට නම් දභහ 

ගන්නහ. ඒථ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට අයිති එථක් ශනොශයි. බිම් 

විඹ කිඹරහ කිඹන්ශන් නීතයනුකර ඳනතක් ශනොශයි. ඒ නිහ ඒ 

ගළන ශම් ගරු බහශව් හථච්ඡහ ථයන්න ඵළවළ. ශභළනි ශදඹක් 

ශගන ආහට අශප් විශයෝධඹක් නළවළ. නමුත් ශම්ථ නීතයහනුකර 

නළවළ. එශවභ ඳනතක් නළවළ. ඒ ඵ භහ ගරු ථථහනහඹථතුභහට 

දළනුම් දුන්නහ. ශම් ථහයණහ ගළන වන් ථයමින්  "ශභභ නමින් 

ඳනතක් කිසිභ අසථහථ ඳහර්ලිශම්න්තු ශත ඉදිරිඳත් ශථොට 

නළත. ශභභ  ක්ර ශල්ඛ්ඹ දළනටභත් අශවෝසි ශථොට ඇත. ඉවත 

ථරුණු අනු ශභභ ශඹෝජ්නහ ඉදිරිඳත් ථශ ශනොවළකි ඵ දන්හ 

සිටිමි. - දි.මු. ජ්ඹයත්න  අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

ආගමිථ ථටයුතු අභහතයතුභහ -" ඹනුශන් භභ ඊශ භ ගරු 

ථථහනහඹථතුභහට ලිපිඹක් ඹළව්හ.  

 

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. I want to substantiate 

what the Hon. Prime Minister said.    

 
නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order?  

 
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

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

Sir, not only in this Parliament but in the whole world 

and even in the House of Commons, you cannot discuss 

anything when there is nothing. ඳනතක් නළවළ.  නළති ඳනතක් 

ගළන හථච්ඡහ ථයන්ශන් ශථොශවොභද?  ඒථ නිහ -  Sir, you 

must make this Motion null and void and adjourn the 

House. We cannot debate it.  
 

ගු අජිත් පී. පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபநஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ශභභ ශඹෝජ්නහශව් වන් 

න ශවො ව නයථ භත  අන්තර්ගතඹ පිළිඵ වරි  ළරැේද භත 

ශභභ විහදඹ නතය ථශ ශනොවළකියි. ශම් ශඹෝජ්නහශව් 

අන්තර්ගත තිශඵන ථහයණහ ළරැදියි  ශඹෝජ්නහ ශඹොමු ථය ඇති 

ආථහයඹ ළරැදියි  ඳනශත් නභ ළරැදියි ඹන ථහයණහ ගරු 

අගභළතිතුභහට එතුභහශේ ථථහශව් දී ශඳන්හ ශදන්න පුළුන්.  ශම් 

ශඹෝජ්නහශව් අන්තර්ගතශ  ඇති වරි ළරැේද  අන්තර්ගතශ  සුදුසු 

නුසුදුසු ඵ භත විහදඹ නතය ථයන්නට පුළුන්ථභක් නළවළ.   

 
ගු ක්හමන් කිසරඇල්  මශතළ 
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  අ ශප් ගරු අගභළතිතුභහ ශම් 

ගළන දන්නහ. ශභොථද  ශම් යශට් භවහ නහහිමිරුන් සිඹලු ශදනහභ 

ඉල්ලීභක් ථය තිශඵනහ  ශම් බිම් විඹ ඳනශතන් විවහය 

ශේහරගම් ඉත් ථයන්න කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ ඵඵහ 

ඳහට් දභන්න එඳහ අගභළතිතුභනි. ඔඵතුභහ දන්නහ ශන්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ශභතුභහ ශම් ඵඵහ ඳහට් දභන්න වදනහ.  

 
ගු දි.මු. ජ්යරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு  டி.ம். ஜத்ன) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඔඵතුභහ නීතිවශඹක්. එතශථොට ඔඵතුභහ දන්ශන් නළේද  

ඳහර්ලිශම්න්තුට ථදහත් ශභළනි ඳනත් ශථටුම්ඳතක්  ඉදිරිඳත් 

ථයරහ  ම්භත ථයශගන නළවළ කිඹරහ. නළති ඳනතක් ගළන 

ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ඳනතක් වළටිඹට ථථහ ථයන්ශන් ශථොශවොභද? 

එශවභ නම් තමුන්නහන්ශේරහ ශනොශඹක් විධිශ  ශේල් ඉදිරිඳත් 

ථශහභ අඳට ඒහ ගළනත් ශනස විධිඹට ථථහ ථයන්න පුළුන්. 

[ඵහධහ කිරීභක්] - නළති ඳනතක් ගළන ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ථථහ 

ථයන්ශන් ශථොශවොභද කිඹන එථයි භශේ අදව. ඕනෆ නම්  

අදහශ  ඳනත ඵරහ ඒ ඳනත අනු ඹම් තර්ථඹක් ඉදිරිඳත් ථයන්න 

පුළුන්; විහදඹක් ථයන්න පුළුන්. අශප් විශයෝධඹක් නළවළ. 

නමුත් ශම්ථ ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ම්භත ථය නළති ඳනතක්. 

 
ගු ක්හමන් කිසරඇල්  මශතළ 
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු අගභළතිතුභහ  ඔඵතුභහ ගිඹ රැසවීම් තිශ  

ඳහර්ලිශම්න්තුශව්දී  කිව්හ ශන්   බිම් විඹ ඳන ශතන් කිසිභ 

වහනිඹක් ශන්ශන් නළවළ කිඹහ. ශභතුභහ ගිඹ රැසවීම් තිශ දී 

කිව්හ. [ඵහධහ කිරීභක්] අශනක් ථහයණඹ භවහ නහහිමිරු ඳළවළදිලි 

ඉල්ලීභක් ථය තිශඵනහ. භහ ශඟ ඒ සිඹලු ලිඹකිඹවිලි තිශඵනහ.  

 
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption] 

 
ගු ක්හමන් කිසරඇල්  මශතළ 
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Please sit down. ශම්ථ ශඵෞේධහගශම් ළඩක්; ඉසරහම් 

ආගශම් ළඩක් ශනොශයි. හඩි ශන්න. වළභ එථථටභ ථ ට 

ගවනහ.  

 
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

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

As a Member of Parliament, I can contravene 

anything that is said in Parliament. - [Interruption.] 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගු ක්හමන් කිසරඇල්  මශතළ 
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශම්ථ උහවිඹක් ශනොශයි.  ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  

ශම් ඳනශත් වයඹ- [ඵහධහ කිරීභක්]  බිම් විඹ කිඹහ -[ඵහධහ 

කිරීභක්] ශභතුභහ කිඹනහ නම් බිම් විඹ කිඹරහ -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු දි.මු. ජ්යරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு  டி.ம். ஜத்ன) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ශම්ථ ඳහර්ලිශම්න්තු. උහවිශ  නම් ඕනෆ එථක් ථථහ 

ථයන්න පුළුන්. [ඵහධහ කිරීභක්] එශවභ ථථහ ථයන්න එඳහ  

ඳහර්ලිශම්න්තුශව්.  නිඹභ  තය තත්ත්ඹ ශම්ථයි. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගු ක්හමන් කිසරඇල්  මශතළ 
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ කිඹනහ ද බිම් විඹ කිඹහ ඳනතක් නළවළ කිඹහ?   
 
ගු දි.මු. ජ්යරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு  டி.ம். ஜத்ன) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ථදහත්  එශවභ ඳනත් ශථටුම්ඳතක් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශව් 

ම්භත ථය නළවළ. 

 
ගු ක්හමන් කිසරඇල්  මශතළ 
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

බිම් විඹ කිඹහ යහඳෘතිඹක් තිශඵනහ.  
 
ගු දි.මු. ජ්යරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு  டி.ம். ஜத்ன) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
යහඳෘතිඹක් නම් තිශඵනහ. 
 
ගු ක්හමන් කිසරඇල්  මශතළ 
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

යහඳෘතිඹ තභයි. ඒථ තභයි. [ඵහධහ කිරීභක්]  
 
ගු දි.මු. ජ්යරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு  டி.ம். ஜத்ன) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ශම් ශඹෝජ්නහශන් කිඹන්ශන් බිම් විඹ ඳනශතන් විවහය වහ 

ශේහරගම්  අයින් ථයන්නඹ කිඹහයි. ම්භත වුණු ඳනතක් නළති 

අයින් ථයන්ශන් ශථොශවොභද?  

 
ගු ක්හමන් කිසරඇල්  මශතළ 
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නිථම් රලසනඹට උත්තය ශදන්න ඵළරි -[ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගු දි.මු. ජ්යරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு  டி.ம். ஜத்ன) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
එශවභ ඳනතක් නළවළ.  ඳනතථ ශම්ථ  ලිඹළවිරහත් නළවළ.  

ඳහර්ලිශම්න්තුශව්  ලිඹළවිරහත් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්]   

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අිතත් පී. ශඳශර්යහ භන්ත්රිතුභහ. 

 
ගු අජිත් පී. පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபநஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  බිම් විඹ කිඹහ කිඹන්ශන්   

හිමිථම් ලිඹහ ඳදිවචි කිරීශම් ඳනත තුශ අන්තර්ගත වී ඇති  

විශලේෂිත යහඳෘතිඹක්. එභ ඳනත භහජ්ශ  ඵහුර ශර 

වඳුන්න්ශන් "බිම් විඹ ඳනත" කිඹහයි. මිනිසසු බහවිත ථයන්ශන් 

ඒ ආථහයඹටයි. ඒ හශේභ බහ ථල්තළබීශම් ශඹෝජ්නහථ ඇති  

අන්තර්ගත ශ  තිශඵන සුදුසු  නුසුදුසු ඵ එතුභහට  තීයණඹ 

ථයන්නත් ඵළවළ. ඒථට උත්තය ශනොදී ඉන්නත් ඵළවළ. එතුභහට ඒ 

ශඹෝජ්නහ වරිද ළයදි ද කිඹහ ඒ ගළන විහද ථයන්නට 

පුළුන්ථභක් නළවළ. ඒ ශඹෝජ්නහට උත්තය ශදන්නට  ඕනෆ.  

 
ගු දි.මු. ජ්යරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு  டி.ம். ஜத்ன) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
භභ ශම් ගළන point of Order එථක් ශගනළවිත්  තිශඵන්ශන්.  

[ඵහධහ කිරීභක්]  
 
ගු අජිත් පී. පඳපර්රළ මශතළ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபநஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 Point of Order කිඹන්ශන් ශභොථක්ද? ශභොන සථහය 

නිශඹෝගඹට ද ශම්ථ  ඳටවළනි? ගරු නිශඹෝජ්ය  ථථහනහඹථතුභනි  

-මා ඉවසාබෙන සිට බේ මා කණිෂ්ඨබයකු නිසා- ෙරු 

අගභළතිතුභහශගන් අවන්න  ශභොන සථහය නිශඹෝගඹට ද ශම්ථ 

ඳටවළනි කිඹරහ? [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු අගභළතිතුභනි   ඔඵතුභහ 

කිඹන්න ශභොන සථහය නිශඹෝගඹට ද ශම්ථ ඳටවළනි කිඹහ.  

කිඹන්න  සථහය නිශඹෝගඹ. ශභොන සථහය නිශඹෝගඹටද 

ඳටවළනි? [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අගභළතිතුභහ. 

 
ගු දි.මු. ජ්යරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு  டி.ம். ஜத்ன) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
උහවිශ   ථථහ ථයනහ හශේ ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ථථහ 

ථයන්නට ඵළවළ. ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් ථයනහ නම් 

තමුන්නහන්ශේරහ ඉදිරිඳත් ථයන්න ඕනෆ  ඳහර්ලිශම්න්තුශව් 

ම්භත ව ඳනත් ශථටුම්ඳතක් ගළන.  එශවභ ඳනතක් ගළන ශම් 

 ශඹෝජ්නහශව් කිඹහ නළවළ. නළති ඳනතක් ගළන ශථොශවොභද 

ඳහර්ලිශම්න්තුශව් තර්ථ ථයන්ශන්?  [ඵහධහ කිරීභක්]  

ඒ ඳනශත් වළටිඹට ශන දථ ශඹෝජ්නහක් ශගනළල්රහ 

ඉදිරිඳත් ථයන්න පුළුන්. අඳට ඒ ගළන විශයෝධඹකුත් නළවළ.  

නමුත් නළති ඳනතක් ගළන ශථොශවොභද ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ථථහ 

ථයන්ශන්?  
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ගු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එවහ. ගුණලර්ධන මශතළ (බුද්ධ ළවන ශළ 

ආගමික ක යුුර නිපයපජ්ය අමළතයුරමළ) 
(ஶண்புஷகு ம்.நக..டி.ஸ். குைலர்தன - தபரத்த சஶசன, 

த அலுலல்கள் பஷதஷ அகச்சர்) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

ගරු නිශඹෝජ්ය ථථහනහඹථතුභනි  ශඳෞේගලිථ භන්ත්රීන්ශේ 
ශඹෝජ්නහක් වළ ටි ඹට ඉදිරිඳත් ථශහ නම් -[ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ගු ක්හමන් කිසරඇල්  මශතළ 
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
බිම් විඹ කිඹහ යහඳෘතිඹක් තිශඵනහ ශන්.  [ඵහධහ කිරීභක්]  

ශම්ථ උහවිඹක් ශනොශයි. ජ්නභතඹ  අයමුණ -[ඵහධහ කිරීභක්] 

This is not a court of law. The intention of the legislation is 

what matters.  අයමුණ.  අයමුණ තභයි බිම් විඹ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
ශම්ථ උහවිඹක් ශනොශයි. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ගු දි.මු. ජ්යරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு  டி.ம். ஜத்ன) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 

එතශථොට බිම් විඹ ඳනතයි -[ඵහධහ කිරීභක්]ශදථක් ? [ඵහධහ 
කිරීභක්]   

 

ගු ක්හමන් කිසරඇල්  මශතළ 
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ශම්ථ ඳහර්ලිශම්න්තු;  උහවිඹක් ශනොශයි.  

 

ගු දි.මු. ජ්යරත්න මශතළ 
(ஶண்புஷகு  டி.ம். ஜத்ன) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 

උහවිඹට  ඩහ ඹම් ඹම් ථරුණු ගළන -[ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගු ක්හමන් කිසරඇල්  මශතළ 
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඹම් කිසි  ඳනතකින් ඹම් කිසි ශදඹක් ශනහ නම්  අයමුණ - 

intention එථ -[ඵහධහ කිරීභක්] දළන් ඔඵතුභහ කිඹනහ ද බිම් විඹ 
කිඹහ යහඳෘතිඹක් නළවළ කිඹහ? [ඵහධහ කිරීභක්]උත්තය ශදන්න 
ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, what is your point of Order? 
 
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

 (The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, the problem here is, they call this a horse race and 

a horse cart, but the horse is not there. So, the race cannot 

be run. What I say is that there are Standing Orders 

numbering 142 but it does not stipulate anywhere that you 

can discuss about a  panatha, an Act of  Parliament, 

without - [Interruption.] 

නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! ශම් පිළිඵ තීයණඹක් ගළනීභ වහ 

ඳහර්ලිශම්න්තු විනහඩි  5ථට ථල් තඵනු රළශබ්. 
 
රැවහීරම ඊ  අනුකූල තළලකළලිකල අත්හිටුලන දින්  අ.භළ. 

4.20  නෆලත ඳලත්ලන දී. 

அதன்படி அர்வு பஷ.ப. 4.20 ைஷ லக இகட ஷபொத்தப்பட்டு, 

ஸண்டும் ஆம்பஶஷற்பொ.    

Sitting accordingly suspended till 4.20  p.m. and then resumed. 

 
නිපයපජ්ය කාළනළයකුරමළ 
(பஷதஷச் சபஶ ஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

බිම් විඹ නමින් ඳනතක් ශනොභළති ඵළවින් ද  ගරු 

අග්රහභහතයතුභහ විසින් ලිිතත දන්හ ඇති ඳරිදි ව බහට දන්හ 

ඇති ආථහයඹට ශම් ශභොශවොත න විට අදහශ  ක්රශල්ඛ්ඹ 

ක්රිඹහත්භථ ශනොන ඵළවින් ද  ශභකී බහ ථල්තළබීශම් 

ශඹෝජ්නහ  නිසි ශර ථස කිරීශභන්  අනතුරු ඉදිරිඳත් 

කිරීභට අය රඵහ දිඹ වළකි ඵට තීයණඹ ථයමි. 

ඒ අනු   ශභභ  බහ ථල්තළබීශම් ශඹෝජ්නහ නිසි ශර 

ඉදිරිඳත් ථයන ශර ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීතුභහට 

දන්මි. 
 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்பொக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳළර්ලිපම්න්ුරල ඊ  අනුකූල අ.භළ. 4.23   අද දින වභළ 

වම්ම පය අනුල  2014 වෆප්තෆම්බර් 23 ලන අඟශුලළදළ අ.භළ. 1.00 
ලන පතක් කල් ගිප ය. 

அதன்படி பஷ.ப. 4.23 ைஷக்கு பஶஶளுன்மம், அதனது இன்கம 

தஸர்ஶனத்தஷற்கஷைங்க, 2014 தசப்தம்பர் 23, தசவ்லஶய்க்கஷறக              

பஷ.ப. 1.00 ைஷலக  ஒத்தஷகலக்கப்பட்டது. 

Adjourned accordingly at 4.23 p.m. until  1.00 p.m. on Tuesday, 
23rd September, 2014, pursuant to the Resolution of this Day. 

 

ප්රහනල   ලිඛිත ිළිතුරු 

லஷனஶக்களுக்கு ளத்துபய லஷகடகள் 

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 

 

මරණ දඬුලම නියම වූ පුද්ගයන්: විවහතර 

ை தண்டகன லஷதஷக்கப்பட்நடஶர்: 

லஷபம் 
PERSONS SENTENCED TO DEATH: DETAILS 

4559/’13 

1.  ගු පම ශමඩ් අවහම් මශතළ 
  (ஶண்புஷகு தஶவட் அஸ்யம்) 

    (The Hon. Mohamed Aslam) 
පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහගහය රතිවසථයණ 

අභහතයතුභහශගන් ඇස රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) 1989 ර්ශ  සිට 2013 ර්ඹ දක්හ ථහර සීභහ 
තුශ භයණ දඬුභ නිඹභ ව පුේගරඹන් වඛ්යහ 
ශථොඳභණද; 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

  (ii) එභ ථහර සීභහ තුශ භයණ දඬුභ නිඹභ ව එක් 
එක් පුේගරඹන්ශේ නභ  ලිපිනඹ  දඬුම් නිඹභ 
ථයන රද අධිථයණඹ  දඬුම් නිඹභ ව දිනඹ ව 
නඩු අවථඹ ථශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් ථයන්ශනහිද? 

(ආ) (i) භයණ දඬුම් රළබ ඉවත වන් අඹ අතරින් 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහශන්  ජ්නහධිඳතියඹහට 
ඳළරුණු ඵරතර අනු එභ දඬුභ ජීවිතහන්තඹ 
දක්හ සිය දඬුභක් ඵට ඳරිර්තනඹ ථයනු රළබ 
අඹශේ නම්  ලිපිනඹන් ව ඊට අදහශ දිනඹන් 
ථශර්ද; 

 (ii) ර් 1989 සිට 2005 දක්හ ව 2012.06.01 සිට 
ශම් දක්හ ථහර සීභහ  තුශදී ජ්නහධිඳති භහ 
ඹටශත් නිදවස ථයනු රළබු අඹශේ නම්  ලිපිනඹන් 
ව  නිදව රළබ දිනඹන් ථශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?   

(ඇ) ශනො එශේ නම්  ඒ භන්ද? 
 

புனர்லஶழ்லரஷப்பு, சஷகமச்சஶகயகள் பொசஸகப்பு அகச் 

சகக் நகட்ட லஷனஶ:   
 

(அ) (i) 1989ஆம் ஆண்டு ததஶடக்கம் 2013ஆம் ஆண்டு 

லகஶன கஶயப்பகுதஷஷல் ை தண்டகன 

லஷதஷக்கப்பட்டலர்கரஷன் ண்ைஷக்கக ஶததன்ப 

கதபெம்; 

 (ii) நற்படி கஶயப்பகுதஷஷல் ை தண்டகன 

லஷதஷக்கப்பட்ட ஒவ்தலஶபைலஶஷனதும் தபர், 

பகலஶஷ, தண்டகன லஷதஷக்கப்பட்ட  ஸதஷன்மம், 

தண்டகன லஷதஷக்கப்பட்ட தஷகதஷ ற்பொம் லறக்கு 

இயக்கம் ஶததன்பகதபெம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) (i) ை தண்டகன தபற்பொள்ர நற்கூமஷ 

 பர்கரஷல், அசஷயகப்பஷனஶல் சனஶதஷபதஷக்கு 

லறங்கப்பட்டுள்ர தத்துலங்கரஷன் பஷகஶம், 

அத்தண்டகன ஆபெள் தண்டகனஶக ஶற்மப் 

பட்டலர்கரஷன் தபர்கள், பகலஶஷகள் ற்பொம் 

அதற்குஶஷ தஷகதஷகள் ஶகல ன்பகதபெம்; 

 (ii) 1989ஆம் ஆண்டு  ததஶடக்கம் 2005ஆம் ஆண்டு 

லக ற்பொம் 2012.06.01ஆம் தஷகதஷ ததஶடக்கம் 

இற்கம லகஶன கஶயப்பகுதஷஷல் சனஶதஷபதஷ 

லர்கரஷன் ன்னஷப்பஷன்கஸழ் லஷடுதகய தசய்ப் 

பட்டலர்கரஷன் தபர்கள், பகலஶஷகள் ற்பொம் 

லஷடுதகய தசய்ப்பட்ட தஷகதஷகள் ஶகல 

ன்பகதபெம் 

 அலர் இச்சகபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்நமல், ன்?  

 

asked the Minister of Rehabilitation and Prison  

Reforms: 

(a)  Will he state - 

 (i)  the number of persons who were sentenced 

to death during the period from the year 

1989 to 2013; and 

 (ii)  the name and the address of each of the 

persons who were sentenced to death 

during the aforesaid period, the court by 

which the sentence was pronounced, the 

date and the case number of each of those 

cases? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i)   out of the aforesaid persons who had been 

sentenced to death, of the names and 

addresses of those whose punishment has 

been reduced to life imprisonment by the 

President under the powers vested in him 

by the Constitution and the relevant dates 

of taking such action; and 

 (ii)   the names and addresses of those who were 

granted release under the Presidential 

pardon during the periods from the year 

1989 to 2005 and from 01.06.2012 to date 

and the relevant dates of granting release? 

(C)  If not, why? 
 

ගු නන්ද්රසිසර ගජ්දීර මශතළ (පුනුත්ාළඳන ශළ 

බන්ධනළගළර ප්ර පවවවහකරණ  අමළතයුරමළ) 
(ஶண்புஷகு சந்தஷசஷமஷ கஜதஸ - புனர்லஶழ்லரஷப்பு, சஷகமச் 

சஶகயகள் பொசஸகப்பு அகச்சர்)  

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 

Rehabilitation and Prison Reforms) 

(අ) (i) 1989 ර්ශ  සිට 2013 ර්ඹ දක්හ ථහර සීභහ 
තුශ භයණ දඬුභ නිඹභ ව වඛ්යහ 2384කි. 

 (ii) ර් 1989 දක්හ ව ථහර ඳයහඹක් ආයණඹ ව 

ශල්ඛ්න ය 25ක් දක්හ ඳළයණි ශල්ඛ්න වීභ භත  
විභහ ඇති ම්පර්ණ ථහරඹට අදහශ ශතොයතුරු 
ළඳයීභ අසීරු න ඵ වන් ථයන අතය  ර් 
2005 සිට ර් 2013 දක්හ ථහරඹට අදහශ 
ම්පර්ණ විසතය ව  1994 සිට 2005 ර්ඹ 
දක්හ ථහරඹ තුශ ඇතුශත් ථය ඇති භයණීඹ 
දණ්ඩන සියථරුන්ශේ නම් ව අවථ  ඳභණක් 

ඇමුුම් අවක 01* ශර  වන් ථය ඇත. 

(ආ) (i) ර් 1989 සිට ර් 2013 දක්හ ථහර සීභහ තුශ 
භයණීඹ දණ්ඩනඹ නිඹභ ව සියථරුන්ශගන් 
ජීවිතහන්ත සිය ඵට ඳරිර්තනඹ ථයන රද 
සියථරුන්ශේ ශතොයතුරු වන් ශල්ඛ්නඹන් 
ය 20ථ ථහරඹක් දක්හ ඳළයණි වී තිබීභ භත 
ශල්ඛ්න  දියහඳත් වීභ නිහ ර් 1999 දක්හ අදහශ 
ශතොයතුරු ළඳයීභ අසීරු න අතය ර් 2000 සිට 
ර් 2013 දක්හ අදහශ ශතොයතුරු වන් 
ශල්ඛ්න ඇමුුම් අවක 02* ශර වන් ථය 
ඇත. 

 (ii) ර් 1989 සිට ර් 1999 දක්හ ථහර සීභහ තුශ 

ශතොයතුරු රඵහ දීභ අසීරු ඵ වන් ථයන අතය  
දියිශන් සිඹලුභ  ඵන්ධනහගහය ආඹතනඹන්ශගන් 
ර් 2001 සිට ර් 2005 දක්හ ථහර සීභහ තුශ 
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[ගරු ශභොවභඩ් අසරම් භවතහ] 

————————— 
* ඇමුුම් පුවහතකළප  තබළ ඇත. 
   இகைப்புகள் நூல்  ஷகயத்தஷல் கலக்கப்பட்டுள்ரன. 

   Annexes placed in the Library. 
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දී විශලේ යහජ්ය භහ ඹටශත් 19986 ශදශනකු 
නිදවස ශගොස ඇත. ර් 2000 සිට ර් 2005 
දක්හ අතිගරු ජ්නහධිඳතිතුභහශේ භහ ඹටශත් 
නිදවස ථය ඇති සියථරුන්ශේ නම් ව අවථ ද  
2012.06.01 න දින සිට ශම් දක්හ ව ථහරඹට 

අදහශ ම්පර්ණ විසතය ඇතුශත් හර්තහ  ඇමුුම් 

අවක 03* ශර වන්  ථය ඇත. 

(ඇ) අදහශ ශනොශව්. 

 

(அ) (i)  1989ஆம் ஆண்டு ததஶடக்கம் 2013ஆம் ஆண்டு 

லகஶன கஶயப்பகுதஷஷல் ை தண்டகன 

லஷதஷக்கப்பட்டலர்கரஷன் ண்ைஷக்கக 2,384  

ஆகும்.  

 (ii)  1989ஆம் ஆண்டு லகஶன கஶயப் பகுதஷக்கஶன 

பதஷவுகள் 25 லபைடங்கள் பகறகலஶய்ந்த பகுதஷ 

கரஶகும். நகட்கப்பட்ட பளக் கஶயத்துக்குபஶஷ 

தகலல்ககர லறங்குலது கஷ்டஶன லஷடதன 

ததஶஷலஷப்பதுடன், 2005ஆம் ஆண்டு பதல் 

2013ஆம் ஆண்டு லகஶன கஶயத்தஷற்குஶஷ 

பூை தகலல்ககரபெம் 1994 பதல் 2005ஆம் 

ஆண்டு லகஶன கஶயப்பகுதஷஷல் உள்ரடக்கப் 

பட்ட ை தண்டகன தபற்ம சஷகமக் 

ககதஷகரஷன் தபர்கள், பகலஶஷகள், ற்பொம் 

அதற்குஶஷ தஷகதஷகள் ஶத்தஷம் *இகைப்பு 

01இல் கஶட்டப்பட்டுள்ரது.  

(ஆ)  (i)  1989ஆம் ஆண்டிலிபைந்து 2013ஆம் ஆண்டு 

கஶயப் பஷஶஷலஷல் ை தண்டகன லஷதஷக்கப்பட்ட 

சஷகமக்ககதஷகரஷன் தண்டகனக ஆபெள் 

தண்டகனஶக ஶற்மப்பட்ட சஷகமக்ககதஷகள் 

சம்பந்தஶன லஷபங்களுக்குஶஷ பதஷநலடுகள் 20 

லபைடங்கள் லக பகறகஶனதஶக இபைப்ப 

துடன், அப்பதஷநலடுகள் நசதகடந்தஷபைப்ப 

தனஶல் 1999 லகஶன கஶயப் பகுதஷக்குஶஷ 

தகலல்ககர லறங்குலது கஷ்டஶனதஶக இபைப்ப 

துடன், 2000ஆம் ஆண்டிலிபைந்து 2013ஆம் 

ஆண்டு லகஶன கஶயப் பஷஶஷவுக்குஶஷ 

தகலல்கள் உள்ரடங்கஷ பதஷவுகள் *இகைப்பு 

02 இல் கஶைப்படுகஷன்மது.  

 (ii)  1989ஆம் ஆண்டிலிபைந்து 1999ஆம் ஆண்டு 

கஶயப் பகுதஷஷல் தகலல்ககரப் தபபொலது கஷ்ட 

ஶகக் கஶைப்படுலதுடன், தஸலஷன் சகய சஷகமச் 

சஶகயகரஷலும் 2001ஆம் ஆண்டிலிபைந்து 

2005ஆம் ஆண்டு லகபெள்ர கஶயப்பகுதஷஷல் 

லஷநசட தபஶது ன்னஷப்பஷன்கஸழ் 19,986 நபர் 

லஷடுலஷக்கப்பட்டுள்ரனர். 2000ஆம் ஆண்டி 

லிபைந்து 2005ஆம் ஆண்டு கஶயப் பஷஶஷலஷல் 

அதஷநதகு சனஶதஷபதஷ அலர்கரஷன் ன்னஷப்பஷன் 

கஸழ் லஷடுதகயதசய்ப்பட்ட ககதஷகரஷன் 

தபர்கள், இயக்கம் ற்பொம் 2012.06.01 

இலிபைந்து இதுலக கஶயப்பகுதஷக்குஶஷ பூை 

லஷபங்ககரக் தகஶண்ட அமஷக்கக *இகைப்பு 

03இல் கஶட்டப்பட்டுள்ரது.  

(இ)  தபஶபைத்தற்மது. 

(a) (i)  2,384 persons were sentenced to death 

during the period 1989 to 2013. 

    (ii)   I regret to inform you that the Department 

of Prisons is unable to produce details for 

the entire period from 1989, owing to the 

documents being very old, beyond 25 

years.  

  However, a list compiled with complete 

details of persons who were sentenced to 

death from the year 2005 to 2013 and the 

names and prisons of the persons who were 

sentenced to death from the year 1994 to 

2005 is attached hereto as *Annex 01.  

(b) (i)  The documents which contain details of 

prisoners whose punishment has been 

reduced to life imprisonment under the 

special Presidential pardon from 1989 are 

very old, beyond 20 years. Owing to that 

reason, the documents have decayed and it 

is not possible to produce relevant details 

from 1989 to 1999. The list containing 

details from the year 2000 to 2013 is 

attached hereto as *Annex  02.  

 (ii)   I regret to inform you that it is not possible 

to produce details from the year 1989 to 

1999. 

  19,986 prisoners from islandwide prisons 

were granted release under the Presidential 

pardon from the year 2001 to 2005. The list 

containing the names and prisons of the 

persons who were granted release under the 

Presidential pardon during the period 2000 

to 2005, and complete details of persons 

who were granted release under the 

Presidential pardon from 1st June, 2012 is 

attached hereto as *Annex 03. 
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————————— 
* ඇමුුම් පුවහතකළප  තබළ ඇත. 
   இகைப்புகள் நூல்  ஷகயத்தஷல் கலக்கப்பட்டுள்ரன. 

   Annexes placed in the Library. 

————————— 
* ඇමුුම් පුවහතකළප  තබළ ඇත. 
   இகைப்புகள் நூல்  ஷகயத்தஷல் கலக்கப்பட்டுள்ரன. 

   Annexes placed in the Library. 
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වෆ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශව් අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි ථශ යුතු තළන් දක්නු රිසි භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශගන නිළයදි ථශ යුතු 
ආථහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශථොට  පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ ශෆන්වළඩ් වසථහයථ ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குமஷப்பு 
 

உபொப்பஷனர் இபொதஷப் பதஷப்பஷற் தசய்லஷபைம்பும் பஷகற தஷபைத்தங்ககரத் தது பஷதஷஷல் ததரஷலஶகக் குமஷத்து அதகனப் பஷகற 

தஷபைத்தப்படஶத பஷதஷ கஷகடத்த இபை லஶங்களுள் வன்சஶட் பதஷப்பஶசஷஶஷபைக்கு அநப்புதல் நலண்டும். 
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Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of 

receipt of the uncorrected copy. 
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දළයක මුදල් : ඳළර්ලිපම්න්ුර විලළද ලළර්තළල ලළර්ෂික දළයක මි ු. 2178කි. ිළ ඳතක් පගන්ලළ ගෆනීම 

අලය නම් ගළවහුරල ු. 18.15කි. තෆඳෆල් ගළවහුරල ු. 2.50කි. පක ෂඹ 6  කිුෂඳන  ඳළමවකඩ ඳළර  අවක 

102  ිළයසිසර පග ඩනෆගිල්පල් රජ්ප   ප්රකළන  කළර්යළවප   අධිකළරී  පලත  වම  ලර්යකම  පන ලෆම්බර්           

30 දළ   ප්රාම දළයක  මුදල් පගලළ ඉදිසර ලර්ප  දළයකත්ලය බළ පගන විලළද ලළර්තළ බළගත ශෆකිය.  

නියමිත දිපනන් ඳසුල  එලනු බන දළයක ඉල්ලුම් ඳත් භළර ගනු පන ෆපර. 

 

 

 

 

 

 

 
 

சந்தஶ ; வன்சஶட் அதஷகஶ அமஷக்ககஷன் லபைடஶந்த சந்தஶ பபஶ 2,178. வன்சஶட் தனஷப்பஷதஷ பபஶ 18.15. தபஶற் 

தசயவு பபஶ 2.50. லபைடஶந்த சந்தஶ பற்பைஶக அத்தஷட்சகர், அசஶங்க தலரஷபட்டலுலயகம், இய. 102, 

பஷசஷமஷ கட்டிடம், பஶன்ககட வீதஷ, கஷபைரப்பகன, தகஶளம்பு 6 ன்ம லஷயஶசத்தஷற்கு அநப்பஷ பஷதஷககரப்  

தபற்பொக்தகஶள்ரயஶம். ஒவ்நலஶஶண்டும்  லம்பர் 30 ஆந் நததஷக்கு பன் சந்தஶப்பைம்  

அநப்பப்பட நலண்டும். பஷந்தஷக் கஷகடக்கும் சந்தஶ லஷண்ைப்பங்கள்  

ற்பொக்தகஶள்ரப்படஶட்டஶ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                

Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  

Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ශ්රී රවථහ යජ්ශ  මුද්රණ ශදඳහර්තශම්න්තුශව් මුද්රණඹ ථයන රදී. 


