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අ.භළ. 1.00  ඳළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.   

කථළනළයකතුෙළ [ගරු කරු ජයසරිය ෙශතළ]  
මූළවනළරූඪ විය. 

தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

ெதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கய ஜசூரற] மனம 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m. 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA]  

in the Chair. 

 

විගණන මවේලළ මකොමින් වභළමේ කළර්ය 

වළධන ලළර්තළල 
கக்கரய்வுச் செமகள் ஆமக்குளறன் 

தெனரற்யமக அநறக்மக 
PERFORMANCE REPORT OF AUDIT SERVICE 

COMMISSION 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී රංහ ්රජහතහන්්රි භහජහ ජ ජනයජධආ ආඩුඩුරභ 

යසගහධ  41ආං6  ව 153ඌ යසගහ ්රහය 2017.01.01 
දින දුට 2017.03.31 දින දක්හ විණන ධේහ ධොමින් බහධ  
හර්ඹ හධන හර්තහ භභ ඉදිරිඳවී යමි.   

 

ලිිළ මේඛනළදිය ිළිතගෆන්වීෙ 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ (ඉඩේ වශ ඳළර්ලිමේන්තු 
ප්රතිවංවහකරණ  අෙළතය ශළ ආණ්ු  ඳක්මස ප්රධළන 

වංවිධළයකතුෙළ)  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க - கரற ற்யம் 

தரரளுன்ந யெலமப்தை அமச்ெயம் அெரங்கக் கட்ெறறன்  

தொற்சகரனரெரதம்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
රු ගහනහඹ මභනි, වියය ංර්ධන වහ නජීවි 

අභහතය මභහ ධුවධන් භභ 2016 ර්ඹ වහ වියය ංර්ධන 
වහ නජීවි අභහතයහංලධආ හර්ඹ හධන හර්තහ ඉදිරිඳවී යමි.  

එභ හර්තහ වියය ංර්ධනඹ ව ඳරිය ව සහබහවි 
ම්ඳවී පිළිඵ ආංශි අ  ක්ණ හය බහ ධත ධඹොමු ශ 

තු ම ඹළයි භභ ධඹීජනහ යමි.    
 

ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු ගහනහඹ මභනි, මුදල් වහ ජනභහධය අභහතය මභහ 
ධුවධන් භභ ඳවත වන් හර්තහ, නිඹභඹන් වහ ධඹීජනහ 
ඉදිරිඳවී යමි.  

(i) 2016 ර්ඹ වහ ධශ වහ ආධඹීජන ්රවිඳවීවි  
ධදඳහර්තධම්න් මධ  හර්ඹ හධන හර්තහ;   

(ii) 2016 ර්ඹ වහ ශභනහයණ ධේහ 
ධදඳහර්තධම්න් මධ  හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ; 

(iii) 2016 ර්ඹ වහ මුදල් අභහතයහංලධආ හර්ෂි හර්තහ; 

(iv) 2007 අං 48 දයන විධලේ ධශ බහඩුඩ ඵවන ඳනධවී 5 
න්විඹ ඹටධවී විධලේ ධශ බහඩුඩ ඵවන 
ම්ඵන්ධධඹන් මුදල් අභහතයයඹහ විදුන් හදන රවන 
2017 භහර් ම 28 දිනළවි අං  2012/16 දයන අවි විධලේ 
ළට් ඳත්රධආ ඳශ යන රද නිඹභඹ; 

(v) 2007 අං 48 දයන විධලේ ධශ බහඩුඩ ඵවන ඳනධවී 2 
න්විධආ ං3  උඳන්විඹ ඹටධවී විධලේ ධශ 
බහඩුඩ ඵවන ම්ඵන්ධධඹන් මුදල් අභහතයයඹහ විදුන් 
හදන රවන 2017 භහර් ම 28 දිනළවි අං 2012/17 දයන අවි 
විධලේ ළට් ඳත්රධආ ඳශ යන රද නිඹභඹ; 

(vi)  2007 අං 48 දයන විධලේ ධශ බහඩුඩ ඵවන ඳනධවී 2 
න්විධආ ං3  උඳන්විඹ ඹටධවී විධලේ ධශ 
බහඩුඩ ඵවන ම්ඵන්ධධඹන් මුදල් අභහතයයඹහ විදුන් 
හදන රවන 2017 භහර් ම 31 දිනළවි අං 2012/52 දයන අවි 
විධලේ ළට් ඳත්රධආ ඳශ යන රද නිඹභඹ; 

 (vii) 2007 අං 48 දයන විධලේ ධශ බහඩුඩ ඵවන ඳනධවී 2 
න්විධආ ං3  උඳන්විඹ ඹටධවී විධලේ ධශ 
බහඩුඩ ඵවන ම්ඵන්ධධඹන් මුදල් අභහතයයඹහ විදුන් 
හදන රවන 2017 භළයි 08 දිනළවි අං 2018/2 දයන අවි 
විධලේ ළට් ඳත්රධආ ඳශ යන රද නිඹභඹ; 

(viii)  2007 අං 48 දයන විධලේ ධශ බහඩුඩ ඵවන ඳනධවී 2 
න්විධආ ං3  උඳන්විඹ ඹටධවී විධලේ ධශ 
බහඩුඩ ඵවන ම්ඵන්ධධඹන් මුදල් අභහතයයඹහ විදුන් 
හදන රවන 2017 භළයි 19 දිනළවි අං 2019/21 දයන අවි 
විධලේ ළට් ඳත්රධආ ඳශ යන රද නිඹභඹ; ව 

(ix) (235 අධිහයඹ න  ධර්ගු ආඥහඳනධවී 10 න්විඹ 
ඹටධවී ආනඹන තීරු හස ම ම්ඵන්ධධඹන් වූ ධඹීජනහ  
ං2017 ධඳඵයහරි  16 දිනළවි අං 2006/42 දයන අවි 
විධලේ ළට් ඳත්රඹ   

 

එභ හර්තහ, නිඹභඹන් ව ධඹීජනහ යජධආ මුදල් පිළිඵ 
හය බහ ධත ධඹොමු ශ තු ම ඹළයි භභ ධඹීජනහ යමි.    

 

ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ (උවවහ අධයළඳන            

ශළ ෙශළෙළර්ග අෙළතයතුෙළ වශ ඳළර්ලිමේන්තුමේ 
වභළනළයකතුෙළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்யம் 

தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெயம் தரரளுன்நச் ெமத 

தொல்யம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

රු ගහනහඹ මභනි, 2016 ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ 
ඳහර්ලිධම්න් මධ  හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ භභ ඉදිරිඳවී 

යමි.  
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

එභ හර්තහ නනවි ටතු ම ංදූණ විධයී    ව භහධය 
පිළිඵ ආංශි අ  ක්ණ හය බහ ධත ධඹොමු ශ තු ම ඹළයි 
භභ ධඹීජනහ යමි.   

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ගහනහඹ මභනි, 1978 අං 16 දයන විලසවිදයහර 

ඳනධවී 27 ං1  න්විඹ ඹටධවී උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 

අභහතයයඹහ විදුන් විලසවිදයහර ්රවිඳහදන ධොමින් බහධ  

නිර්ධේලඹ හිත ධේයහධදනිඹ විලසවිදයහරය ඹ නදය විදයහ 

පීඨධආ, නිර්වින්දන නදය අංලධඹහි නහභඹ නිර්වින්දනධ  ජ වහ 

ංට වීහය නදයධ  ජ අංලඹ ධර ංධලීධනඹ යමින් 

ඳනන රවන 2016  ඔක්ධතීඵර් 26 දිනළවි අං 1990/16 දයන 

අවි විධලේ ළට් ඳත්රධආ ඳශ යන රද නිඹභඹ භභ ඉදිරිඳවී 

යමි.   

එභ නිඹභඹ අධයහඳනඹ වහ භහන ම්ඳවී ංර්ධනඹ පිළිඵ 

ආංශි අ  ක්ණ හය බහ ධත ධඹොමු ශ තු ම ඹළයි භභ 

ධඹීජනහ යමි.   

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, සධේල ටතු ම අභහතය මභහ 

ධුවධන් භභ ඳවත වන් හර්තහ ඉදිරිඳවී යමි. 

(i) 2016 ර්ඹ වහ පුවීතරභ දිස්රික් ධල්ම් හර්ඹහරධආ 

හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණුම්;   

ංii) 2016 ර්ඹ වහ ්රිකුණහභරඹ දිස්රික් ධල්ම් 

හර්ඹහරධආ හර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණුම්; ව 

ංiii) 2016 ර්ඹ වහ වම්ඵන්ධතොට දිස්රික් ධල්ම් 

හර්ඹහරධආ හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණුම්. 

එභ හර්තහ අබයන්තය ඳරිඳහරනඹ වහ යහජය ශභනහයණඹ 

පිළිඵ ආංශි අ  ක්ණ හය බහ ධත ධඹොමු ශ තු ම ඹළයි 

භභ ධඹීජනහ යමි.    

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, අබයන්තය ටතු ම, ඹම ංර්ධන 

වහ ංසෘවි ටතු ම අභහතය මභහ  ධුවධන්  2016 ර්ඹ 

වහ ංසෘවි ටතු ම ධදඳහර්තධම්න් මධ  හර්ෂි හර්ඹ 

හධන හර්තහ භභ ඉදිරිඳවී යමි.  

එභ හර්තහ තරුණ, ක්රීඩහ, රහ ව උරුභඹන් පිළිඵ 

ආංශි අ  ක්ණ හය බහ ධත ධඹොමු ශ තු ම ඹළයි භභ 
ධඹීජනහ යමි.    

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, හරිභහර් වහ ජරම්ඳවී 

ශභනහයණ අභහතය මභහ ධුවධන් භභ 2016 ර්ඹ වහ 
හරිභහර් වහ ජර ම්ඳවී ශභනහයණ අභහතයහංලධආ හර්ෂි 
හර්ඹ හධන හර්තහ ඉදිරිඳවී යමි.  

එභ හර්තහ ෘෂිර්භඹ ව ඉඩම් පිළිඵ ආංශි අ  ක්ණ 
හය බහ ධත ධඹොමු ශ තු ම ඹළයි භභ ධඹීජනහ යමි.    

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, ඵන්ධනහහය ්රවිංසයණ, 

පුනරුවීගහඳන, නළත ඳදිංචි කිරීභ වහ  හින්වන ආමි ටතු ම 
අභහතය මභහ ධුවධන් භභ 2016 ර්ඹ වහ ඵන්ධනහහය 

ධදඳහර්තධම්න් මධ  හර්ඹ හධන හර්තහ ඉදිරිඳවී යමි.  

එභ හර්තහ ජහවි ආයක්හ පිළිඵ ආංශි අ  ක්ණ 
හය බහ ධත ධඹොමු ශ තු ම ඹළයි භභ ධඹීජනහ යමි.    

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, තළඳළල්, තළඳළල් ධේහ වහ මුසලිම් 

ආමි ටතු ම අභහතය මභහ ධුවධන් භභ 2016 ර්ඹ වහ 
මුසලිම් ආමි වහ ංසෘවි ටතු ම ධදඳහර්තධම්න් මධ  
හර්ඹ හධන හර්තහ ඉදිරිඳවී යමි.  

එභ හර්තහ තරුණ, ක්රීඩහ, රහ වහ උරුභඹන් පිළිඵ ආංශි 
අ  ක්ණ හය බහ ධත ධඹොමු ශ තු ම ඹළයි භභ ධඹීජනහ 
යමි.  

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය 

ධධශ අභහතය මභහ ධුවධන් භභ 2016 ර්ඹ වහ ආනඹන 

වහ අඳනඹන ඳහරන ධදඳහර්තධම්න් මධ  හර්ඹ හධන හර්තහ 

ඉදිරිඳවී යමි.  

1527 1528 

[රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ] 
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එභ හර්තහ ආර්ථි ංර්ධන පිළිඵ ආංශි අ  ක්ණ 

හය බහ ධත ධඹොමු ශ තු ම ඹළයි භභ ධඹීජනහ යමි.  

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 
 துமநெரர் சற்தரர்மக் குள அநறக்மககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

I 
 

ගරු ඳවිත්රළමද්වි  ලන්නිආරචිික ෙශවයමිය 
(ரண்தைறகு (றயற) தறத்ரசற ன்ணறஆச்ெற)  

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

රු ගහනහඹ මභනි, වියය ංර්ධනඹ ව ඳරිය ව 
සහබහවි ම්ඳවී පිළිඵ ආංශි අ  ක්ණ හය බහ ධත 

ධඹොමු යන රද, “2015 ර්ඹ වහ වියය ංර්ධන වහ 
නජීම අභහතයහංලධආ හර්ඹ හධන හර්තහ”, “2015 ර්ඹ 
වහ නජීම ංයක්ණ ධදඳහර්තධම්න් මධ  හර්ඹ හධන 
හර්තහ” ව “2015 ර්ඹ වහ ජහවි උේභිද උදයහන 

ධදඳහර්තධම්න් මධ  හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ” 
ම්ඵන්ධධඹන් වූ එකී හය බහධ  හර්තහ භභ ඉදිරිඳවී යමි.   

 
වභළමේවය ෙත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
ெதரதேடத்றல் இயக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

II 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ගහනහඹ මභනි, ආර්ථි ංර්ධන පිළිඵ ආංශි 
අ  ක්ණ හය බහධ  බහඳවි මභහ ධුවධන් භභ ආර්ථි 

ංර්ධන පිළිඵ ආංශි අ  ක්ණ හය බහ ධත ධඹොමු 
යන රද, “1979 අං 40 දයන ශ්රී රංහ අඳනඹන ංර්ධන 
ඳනධවී 14 න්විඹ ඹටධවී නිධඹීඹ” ව “1969 අං 1 දයන 

ආනඹන වහ අඳනඹන ංඳහරන  ඳනත ඹටධවී නිධඹී” 
ම්ඵන්ධධඹන් වූ එකී හය බහධ  හර්තහ ඉදිරිඳවී යමි. 

 
වභළමේවය ෙත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
ெதரதேடத்றல் இயக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

මඳවයවේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු  සුවන්ත පංිකනිමේ ෙශතළ (රළජය ඳරිඳළන ශළ 

කෂෙනළකරණ නිමයෝජය අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு சுெந் தைஞ்ெறறனச - ததரது றர்ரக ற்யம் 

தொகரமத்து தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
රු ගහනහඹ මභනි, භභ ඳවත වන් ධඳවීම්  මන 

පිළින්මි. 

(1) ධවීභහභ, රවිරවීත, විස භහත, අං 181/41 දයන 
සගහනධඹහි ඳදිංචි ඩී.ඩේලි .ඩී. භල්ලිහ  භවවීමිඹධන් 
රළබුණු ධඳවීභ;  

(2) අම්ඳහය, විසපුය, අං 78 දයන සගහනධඹහි ඳදිංචි එච්. 
උඳහලි විජඹරවී භවතහධන් රළබුණු ධඳවීභ; ව 

(3) ධවොධයො ඳතහන, ්රිකුණහභරඹ ඳහය ඹන ලිපිනධඹහි ඳදිංචි 
එච්.එම්. භල්ලිහ උපුල්විර භවවීමිඹධන් රළබුණු 
ධඳවීභ. 

 
ගරු අමෝක් අමේසංශ ෙශතළ (ප්රලළශන ශළ සවිේ ගුලන් 
මවේලළ නිමයෝජය අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு அசெரக் அசதெறங்க - சதரக்குத்து ற்யம் 

ெறறல் றரணச் செமகள் தறற அமச்ெர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
රු ගහනහඹ මභනි, කුරුණෆර, ංධොඩ ඳහය, අං 86 

දයන සගහනධඹහි ඳදිංචි ඊ.එම්. ජඹයවීන භවතහධන් රළබුණු 
ධඳවීභක් භභ පිළින්මි. 

 
ගරු ඳළලිත මතලරප්මඳරුෙ ෙශතළ (අභයන්තර ක යුතු  
ලයඹ වංලර්ධන ශළ වංවහකෘතික ක යුතු නිමයෝජය  
අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு தரலி தப்ததய - உள்பக அலுல்கள், 

டசல் அதறறயத்ற ற்யம் கனரெர அலுல்கள் தறற   

அமச்ெர்) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of 
Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs) 

රු ගහනහඹ මභනි, ඉවීතෆඳහන, රතය, ම්භල්දූ ඹන 
ලිපිනධඹහි ඳදිංචි ධක්.තු. විතිතහ ඉන්ද්රහනි භවවීමිඹධන් රළබුණු 

ධඳවීභක් භභ පිළින්මි. 

 
ගරු ගළමිණී මොකුමේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குசக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

රු ගහනහඹ මභනි, පිළිඹන්දර, භහම්ධේ, භවයභ ඳහය, 
භගි භහත, අං 73 දයන සගහනධඹහි ඳදිංචි ඊ.ඩී.අයි. වනල්රික්ෂි 
ධභනවිඹධන් රළබුණු ධඳවීභක් භභ පිළින්මි. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු රක්සභන් ආනන්ද විධේභහන්න භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු විවනය විරභනහඹ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු අ.අයවින්ේ කුභහර් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ගහනහඹ මභනි, ධොශම 01, යහඹ වහ නහවි ටතු ම 

අභහතයහංලධආ ංර්ධන නිරධහරියඹකු ධර ධේඹ යන 
ධක්.බී. දුරිධීභ භවතහධන් රළබුණු ධඳවීභක් භභ 
පිළින්මි. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු සුජිවී ංජඹ ධඳධර්යහ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

ගරු වන්දු ළේ වණ්ඩළරිමගොඩ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதகரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

රු ගහනහඹ මභනි, භභ ඳවත වන් ධඳවීම් ධද 
පිළින්මි. 

(1) වදූ, හඩුළලිපිටිඹ උ මය, "නන්දන" ඹන ලිපිනධඹහි 
ඳදිංචි එන්.එච්.ධක්. නන්දධේන භවතහධන් රළබුණු 
ධඳවීභ; ව 

(2) ඳුයම, ධඳොල්වවිර ඹන ලිපිනධඹහි ඳදිංචි පී.එස.ධක්. 
භයවීන භවතහධන් රළබුණු ධඳවීභ. 

 
ගරු ශර්ණ රළජකරුණළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு யர்ண ரஜகயர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

රු ගහනහඹ මභනි, භභ ඳවත වන් ධඳවීම් ධද 

පිළින්මි. 

(1) ෆඵඩ, ෆඵඩ නළ ධෙනහිය, අං 04 ඹන ලිපිනධඹහි ඳදිංචි 
ධක්.ඒ. නන්දහතී භවවීමිඹධන් රළබුණු ධඳවීභ; ව 

(2) ධ ඹන්ධොඩ, භහළිහතළන්න, අං 319 ඹන ලිපිනධඹහි 
ඳදිංචි යි.එල්.පී. පීරිස භවතහධන් රළබුණු ධඳවීභ. 

 
ඉදිරිඳවය කරන ද මඳවයවේ  ෙශජන මඳවයවේ ිළිතව කළරක 

වභළල  ඳෆලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 
 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் ெரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 1-892/'16-ං1 , රු බුේධි ඳවියණ භවතහ. 

 
ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ගහනහඹ මභනි, භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, සධේල ටතු ම අභහතය මභහ 

ධුවධන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළි මය රඵහ ජභ වහ වි ධද 
හරඹක් ඉල්රහ දුටිනහ. 

 
ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳවය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 2-1112/'16-ං2 , රු චමින්ද විධේදුරි භවතහ. 

ගරු චමින්ද වි මේසරි ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றசஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ගහනහඹ මභනි, භභ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු අමෝක් අමේසංශ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு அசெரக் அசதெறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

රු ගහනහඹ මභනි, එභ ්රලසනඹට පිළි මය රඵහ ජභ වහ භහ 
භහ  මන හරඹක් ඉල්රහ දුටිනහ. 

 
ගරු චමින්ද වි මේසරි ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றசஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ගහනහඹ මභනි, අපි අලුවී භන්ත්රීරු වළටිඹට 

ඳහර්ලිධම්න් මධ  භව ධල්ම් මභහධන් අවරහ, විභරහ, උඳධදස 

අයධන තභයි ධම් ්රලසන ධඹොමු යන්ධන්. භභ ඒ විධිඹට ්රලසන 

ණනහක් ඳහර්ලිධම්න් මධ  Table Office එට ධඹොමු යනහ. 

එළනි අසගහ ජ භභ දිනඹ ව ්රලසනධආ අංඹ තභයි ටු 

ටවනක් වළටිඹට ලිඹහන්ධන්. ඒ වළය, භධ  ්රලසනඹ 

ඳහර්ලිධම්න් මට ඉදිරිඳවී ධන්ධන් ධදිනද කිඹන හයණඹ 

දළනන්න භට  ධනවී ධතොය මයක් නළවළ. අපි ඒ අසගහධ  ජ 

ඇහුහභ කිඹනහ, "ත භහ ධදකින්,  මනකින් ්රලසන 

ඳහර්ලිධම්න් මට ධඹොමු යනහ." කිඹරහ. ඒ වරි ධන්න ඇවි.  

රු ගහනහඹ මභනි, අධේ ්රලසන ඳශමුළනි තහට කුභන 

භහධආ, කුභන දිනධආ ඳහර්ලිධම්න් මධ  ජ අනහද කිඹරහ 

දළනන්න ඹම්කිදු ඹහන්ත්රණඹක් වදරහ ධදන්න කිඹරහ ඉල්ීමභක් 

යනහ. එධවභ ධශොවී ධම් ්රලසනඹ අවල් නිලසචිත දිනධආ ජ 

ඳහර්ලිධම්න් මට ඉදිරිඳවී ධයි කිඹන විලසහඹ අඳට එනහ. 

දළන් අඳට එධවභ විලසහඹක් නළවළ.  

භධ  ඹම්කිදු ධදීඹක් නිහ  ්රලසන වතයක් අතවළයරහ 

විධඵනහ. ඒ ්රලසන නළත එන්ධන් අධීස ම භහධආයි. රු 

ඳශහවී බහ වහ ඳශහවී ඳහරන ඇභවි මභහධන් අවන්න ඕනෆ 

ළදවී ්රලසනඹක් එතළන විධඵනහ. ධම් කිඹන හයණඹ දළන් 

දුේධ ධමින් විධඵනහ.  

භභ හිතන වළටිඹට රු බහධ  වි ය විධඵන camerasර 

ටවන් ම ඇවි දවීත ටි ඵළලුධොවී, ඇවීතටභ අඳට ඒහ නිළයදි 

ය න්න පුළුන්. රු ගහනහඹ මභනි, භට දළන න්න 

රළබුණු ධතොය මයක් අුවයි ධම් කිඹන්ධන්. භභ එහ විධඵන ්රලසන 

භවය ඇභවිරු විභන්න ඹනහ ලු; විධලේධඹන්භ ඳශහවී බහ 

වහ ඳශහවී ඳහරන ඇභවි මභහ. ධම් න ධොට භධ  ්රලසන වතයක් 

අධීස ම භහඹ දක්හ ල් ගිහින් විධඵනහ. ඒ භහ ඉදිරිඳවී ශ 

එභ ්රලසනර ඉසපිලි, ඳහපිලිර ධඳොඩි ළැදේදක් විබුණ නිහ ව 

එභ ්රලසනඹ ඉදිරිඳවී ය විබුණ නිහ. භභ ඒ ළන ඳළවළදිලි 

ශහ. රු ගහනහඹ මභනි, භට ධම් හධ  අහධහයණඹක් න 

නිහ භධ  ්රලසන ධදින ඉදිරිඳවී ධයිද කිඹරහ භට දළන න්න 

අලයයි.  ඔඵ මභහට පුළුන්භක් විධඵනහ නම් රුණහයරහ 

ඒ ළන භහ දළුවවී යන්න.  

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රී මභනි, භභ ඒ ළන හච් හ යන්නම්. 

ඳහර්ලිධම්න් ම නයහඹ පුසතධආ භහ ණනට ඉසධල්රහ 

්රලසන ඳශ ධනහ. හුෙක් ්රලසන නයහඹ පුසතධආ ඳශ නහ.  
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ගරු චමින්ද වි මේසරි ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றசஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ගහනහඹ මභනි, නයහඹ පුසතධආ ඳශ නහ. ඒ 
වරි. අපි ඒ ඵ දන්නහ. නමුවී, අපි ්රලසනඹ ධඹොමු යපු දිනධආ 
දුට ්රලසනඹ ඉදිරිඳවී ධන්ධන් දින කීඹකින්ද කිඹන හයණඹ අපි 

දන්ධන් නළවළ. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එඹ හභහනයධඹන් ධන්ධන්, ්රලසන එන විධිඹටයි. ඒ 
ම්ඵන්ධධඹන් ඹම්කිදු රභධ දඹක් වදන්න පුළුන්ද කිඹරහ භභ 

ධවොඹරහ ඵරන්නම්. 

 

ගරු චමින්ද වි මේසරි ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றசஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ධඵොධවොභ ස මවියි, රු ගහනහඹ මභනි. 

 
ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳවය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 
 

ජළතික වශ ඳෂළවය ඳළවේ ගුරුලරුන්   මෙොනරළග 

දිවහත්රික්කය 
செற ற்யம் ரகரப் தரடெரமன 

ஆெறரறர்கள் :தரணரகமன ரட்டம் 
TEACHERS IN NATIONAL AND PROVINCIAL SCHOOLS: 

MONARAGALA DISTRICT 

1268/'16 

3. ගරු ආර්. ්ේ. ඳද්ෙ උදයළන්ත ගුණමවේකර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குசெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

අධයහඳන අභහතය මභහධන් ඇස ්රලසනඹ - ං1  : 

(අ  ධභොනයහර දිස්රික්ධආ;  

 (i) ජහවි ඳහල්ර ධේඹ යන භසත ගුරුරු 
ංයහ ධොඳභණද; 

     (ii)   ඳශහවී බහට අඹවී ඳහල්ර ධේඹ යන 
භසත ගුරුරු ංයහ ධොඳභණද; 

 (iii)  ඳහල්ර දළනට ඉධුවභ රඵන භසත ශිය 
ංයහ ධොඳභණද; 

 (iv)  එක් එක් විඹඹන් වහ දුටින ගුරුරු ංයහ 
ධන් ධන් ලධඹන් ධොඳභණද; 

    (v)  ඉවත ංiv) අුව එක් එක් විඹඹන් වහ එක් එක් 
ඳහධරහි ඳවින ගුරු හිෙඹ ධන් ධන් 
ලධඹන් ධොඳභණද;   

 ඹන්න එ මභහ ධභභ බහට දන්න්ධනහිද?  

(ආ  ධනොඑධේ නම් ඒ භන්ද? 

 

 கல்ற அமச்ெமக் சகட்ட றணர:  

(அ  தரணரகமன ரட்டத்றன், 

 (i) செற தரடெரமனகபறல் செமரற்யகறன்ந 

எட்டுதரத் ஆெறரறர்கபறன் ண்றக்மக 

ரது; 

 (ii) ரகர ெமதக்குச் தெரந்ரண மண 

தரடெரமனகபறல் செமரற்யகறன்ந 

எட்டுதரத் ஆெறரறர்கபறன் ண்றக்மக 

ரது; 

 (iii) தரடெரமனகபறல் ற்சதரது கல்ற கற்கறன்ந 

எட்டுதரத் ஆெறரறர்கபறன் ண்றக்மக 

ரது; 

 (iv) எவ்தரய தரடத்றற்கும் உள்ப ஆெறரறர்கபறன் 

ண்றக்மக தவ்சநரக  வ்பவு; 

 (v) சற்தடி ංiv) இன் தறகரம் எவ்தரய 

தரடத்றற்கும் எவ்தரய தரடெரமனறலும் 

றனவுகறன்ந ஆெறரறர் தற்நரக்குமந 

தவ்சநரக வ்பவு; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர?  

(ஆ  இன்சநல், ன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total number of teachers serving at 
national schools;  

 (ii) the total number of teachers serving at other 
schools belonging to the provincial council; 

 (iii) the total number of pupils studying at 
schools; 

 (iv) separately the total number of teachers 

available for each subject; and 

 (v) separately the dearth of teachers for each 

subject at each of the schools as per (iv) 
above; 

in the Monaragala District? 

(b) If not, why? 

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ ෙශතළ (අධයළඳන 
අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம் - கல்வி அமைச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
රු ගහනහඹ මභනි, එභ ්රලසනඹට පිළි මය ධභධේඹ. 

(අ  ංi) 699කි. 

 (ii) 5,209කි. 

 (iii) ජහවි ඳහල් - 09   ශිය ංයහ -   16,935 

  ඳශහවී ඳහල් - 285  ශිය ංයහ -   85,587 

  එ ම    - 102,522 

  (එක්රක් ධදදවස ඳන්දුඹ විදුධදකි  

 (iv) ඇමුණුභ 01 ඵරන්න. එහි මුළු එ ම විධඵනහ, 
5908ක්. 

 (v) ඇමුණුභ 02 ඵරන්න. ංඇමුණුම් වභළගත* යමි.  

(ආ  අදහශ ධනොධ . 
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————————— 
*  පවහතකළමස තවළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිධම්න් ම 

ගරු ආර්. ්ේ. ඳද්ෙ උදයළන්ත ගුණමවේකර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குசெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ගහනහඹ මභනි, ධම් ධරහධ  අ මරු ්රලසන කිහිඳඹක් 

භට අවන්නට විධඵනහ. ඒ අතරින් ඳසු ගිඹ හරධආ ජහවි 
ඳහල්ර විබුණු ගුරු හිෙඹ විධලේයි. ඔඵ මභහ වන් ශහ 
හධ  ඳසු ගිඹ හරධආ එක්තයහ පුවී ඳත ඳශධරහ විබුණහ, 
ජහවි ඳහල්ර ඳභණක් 8,212 ගුරු අවිරික්තඹක් විධඵනහඹ 
කිඹරහ. භහ දන්ධන් නළවළ, එඹ නිළැදදිද කිඹරහ. ගුරු පුයේඳහඩු 
ංයහ 6,290ක් කිඹරහ තභයි වන් ධරහ විබුධඩු. ඒ හධ භ 
ඳශහවී බහර ගුරු අවිරික්තඹ 32,910ක් වහ පුයේඳහඩු ංයහ 
56,477ක් කිඹහ වන්ධරහ විබුණහ. භහ අවන ඳශමු අ මරු 
්රලසනඹ ධභඹයි. ධධේ ුවවී, 2015 ධම් යජඹ ඵරඹට ඳළමිියඹහට 
ඳසු ඳළවි පුයේඳහඩු ධුවධන් එක් එක් ර්ඹ  මශ ජ ඒ, ඒ 
දිස්රික් අුව ජහවි ඳහල්ර පුයන රද ගුරු පුයේඳහඩු 
්රභහණඹ පිළිඵ හර්තහක් ඔඵ මභහට ධම් ධරහධ  ඉදිරිඳවී ශ 
වළකිද? 

 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔඵ මභහ ඒ ්රලසනඹ අවරහ විබුණහ නම් භට ඒ විසතය දුඹල්රභ 

දළන් රඵහ ධදන්න විබුණහ. ඔඵ මභහ අවපු නළවි ්රලසනඹට එක් 
එක් දිස්රික් අුව හර්තහ ධදන්ධන් ධොධවොභද? භහ ට ට ධඳයවී 
වන් ශ ඳරිදි ධඳොවනධ  කිඹනහ නම්, තමුන්නහන්ධේරහධ  
ආඩුඩු හරධආභ යපු ළැදදි ගුරු භළරුමම් රභඹ නිහ තභයි 
ධම් ්රලසනඹ උ්රධරහ විබුධඩු. අපි ආඩුඩු බහය නිේ ජ ජහවි 
ඳහල්ර වහ ඳශහවී බහ ඳහල්ර 60,000 ගුරු හිෙඹක් 
විබුණහ. ඒ හධ භ 40,000 ගුරු අවිරික්තඹක් විබුණහ. 
විධලේධඹන්භ ඳශහවී බහර විධඵන අවිධිභවී ගුරු භහරුමම් 
රභඹ ම්ඵන්ධධඹන් ළිනනට් ඳ්රිහකුවී ඉදිරිඳවී ශහ. ඇවීත 
ලධඹන්භ ඒ ්රභහණඹ දළන් පුළුන් තයම් අඩු යමින් ඹනහ. 
ජහවි ඳහල්, ඳශහවී බහ ඳහල් කිඹන ධේදඹකින් ධතොය ඌ 
ඳශහධවී විලහර ලධඹන් භහරු කිරීම් යරහ විධඵනහ. අපි ඳශහවී 
අධයක්රුන් ළවූහ, ඳශහවී ඇභවිරුන් ළවූහ. 

ඔුවන් ධන්හ ධන අපි හච් හක් ඳළළවීුවහ,  ගුරු 
 මරනඹ යන්න. වළඵළයි, ධම් ගුරු  මරනඹ එ තළනකින් එවහට 
යන්න ඵළවළ. රු ගහනහඹ මභනි, භවය අඹ අුවරුවන විදු 
ණන්, විස ණන් එභ තළන ඉරහ දළන් ඒ ධොල්රන්ධ  මුළු 
ජීන යටහභ ඒවී එක් එට එ ම ධරහ විධඵනහ. ඒ 
නිහ අපි පුළුන් තයම් ගුරු  මරනඹ යනහ. දළනටභවී ඒ 
ටතු ම  යමින් ඹනහ. ඒ හධ භ පුයේඳහඩු වහ ඵහ ළතිම්  
යධන ඹනහ. ජහවි ඳහල්ර ගුරු හිෙඹ පිඹන්න 
ගුරුරුන් එක්දවස ණනක් ඵහ න්න ගිඹ විධආ ළට් 
යරහ විබුණහ. 

 

ගරු ආර්. ්ේ. ඳද්ෙ උදයළන්ත ගුණමවේකර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குசெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔඵ මභහ යර ඒ හයණහ ඳළවළදිලි ශහ.  ඒ එක්භ ධභහි 

වන් ධන ආහයඹට  2015, 2016 ව ධම් අුවරුේද ඇ මශත 
ජහවි ඳහල්ර ඳභණක් ගුරු පුයේඳහඩු වඹදවස ණනක් 
විධඵනහ. අටදවස ණන අවිරික්තඹක් විධඵනහ. ධම් ය 
 මධන් ඳවින පුයේඳහඩුලින් ඒ ඒ ධර්  ජ පුයන රද පුයේඳහඩු 
්රභහණඹ ධොඳභණද කිඹරහ දිස්රික් ලධඹන් ධනොුවණවී 
ංයහ ධල්නහවීභ ඔඵ මභහට කිඹන්න පුළුන්ද?  

 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු භන්ත්රී මභනි, ්රභහණහවීභ ධතොය මරු ධදන ධොට 

නිලසචිත පිළි මයක් ධදන්න ඕනෆ. නිම් ආහට ගිඹහට උවීතය 

ධදන්න ඵළවළ.  ඔඵ මභහට භභ එ හයණඹක් කිඹන්න ළභළවියි.  

අපි ෆධවන උවීහවඹක් දයරහ දළන් ෆධවන භහරුමම් ්රභහණඹක්  
යරහ විධඵනහ. ඒ ළන ධවොඹරහ ඵරන්න. ධඵොධවී ඳහල්ර 
ය දවඹට ඩහ ධේඹ ශ  ගුරුරුන් ධනවී ඳහල්රට 
භහරුමම් ය විධඵනහ. යසගහ අුව ගුරුරු භහරු කිරීභ 

භහරුමම් භඩුඩර වයවහ ශ තු ම විධඵනහ. අඳට එයින් පිට 
භහරුමම් යන්න ඵළවළ. භහරුමම් භඩුඩර වයවහ ධභළනි 
ධතොඹක් එය භහරු යන්න පුළුන්භක් නළවළ. ඒ නිහ 

අපි ෘවීතීඹ මිවි දුඹල්රභ ධන්රහ ඳළවළදිලි කි හ,  "අපි 
්රවිඳවීවිභඹ තීයණඹක් අයධන ධභන්න ධම් ධවේ ම භත, ධම් ධම් 
නිර්ණහඹ භත එ ළධර් භහරුමම් යමු" කිඹරහ,  දළන් ඒ හර්ඹ 

ආයම්බ යරහ විධඵනහ. 
 

ගරු ආර්. ්ේ. ඳද්ෙ උදයළන්ත ගුණමවේකර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குசெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ගහනහඹ මභනි,  මන්ළනි අ මරු ්රලසනඹ  රු හසුධේ 

නහනහඹක්හය භළවි මභහ  අවනහ. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු හසුධේ නහනහඹක්හය භළවි මභහ. 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ස මවියි, භධ  ධවීදය භන්ත්රී මභහට. 

ධභඳභණ හරඹක් අධයඹන ධඳොවන වවි ඳත්ර ංඋස ධඳශ  
ධේලඳහරන විදයහ විඹ නිර්ධේලධආ, ''හභහංශි ඉවිවහඹ'' 
කිඹරහ ධොටක් විබුණහ. දළන් ධන ධොට, රු ඇභවි මභහ 
ඹටධවී  එභ ධොට ඒ විඹ නිර්ධේලධඹන් ඉවී ය 
විධඵනහඹ කිඹරහ භට ධතොය මයක් රළබුණහ. ඒ ඇවීතඹ කිඹහ 
භභ විලසහ ධශේ නළවළ. එධවවී, ඔඵ මභහධන් භභ ධම් ්රලසනඹ 
ඇදුඹ තු මයි. 

 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
එධවභ ඉවී ය නළවළ, රු ගහනහඹ මභනි. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ධවොයි. 

ට ශෙට, ්රලසන අං 4 - 1391/'16 - ං1 , රු ඵන්වනර 
ගුණර්ධන භවතහ. 
 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ගහනහඹ මභනි, භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි,   ය වහ ජරජ ම්ඳවී ංර්ධන 

අභහතය මභහ ධුවධන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළි මය  ජභ වහ වි 
ධදක් ල් ඉල්රහ දුටිනහ. 

 

ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳවය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 

1535 1536 
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5. ගරු උදය ප්රභළවය ගේෙන්ිළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

විධේල ැදකිඹහ අභහතය මමිඹධන් ඇස ්රලසනඹ - ං1  : 

(අ  ංi) 2016.12.31 දිනට විධේලඹන්හි ධේහ නිතුක්ත ශ්රී 
රහංකිඹන් ංයහ ධොඳභණද; 

 (ii) 2014.12.31 ව 2015.12.31 දිනට හධේක්, 
2016.12.31 දිනට විධේලඹන්හි ශ්රී රහංකි ධේහ 
නිතුක්විධඹහි ඉවශ ඹෆභ ධන් ධන් ලධඹන් 
ධොඳභණද; 

 ඹන්න එ මමිඹ ධභභ බහට දන්න්ධනහිද? 

(ආ  ධනො එධේ නම්, ඒ භන්ද? 
 
தபறரட்டு சமனரய்ப்தை அமச்ெமக் சகட்ட றணர:  

( அ) (i) 2016.12.31ஆம் றகறறல் உள்பரய 

தபறரடுகபறல் தரறல் தைரறந் இனங்மகர் 

கபறன் ண்றக்மக வ்பதன்தமயும்; 

 (ii) 2014.12.31 ற்யம் 2015.12.31ஆம் றகறகளுக்கு 

எப்தேட்டபறல் 2016.12.31ஆம் றகறறல் 

உள்பரய தபறரடுகபறல் தரறல் தைரறந் 

இனங்மகர்கபறன் ண்றக்மகறன் அறகரறப்தை 

தவ்சநரக ரதன்தமயும்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல்,ன்? 

 

asked the Minister of Foreign Employment: 

(a) Will she inform this House - 

 (i) the number of Sri Lankans who are 

employed overseas as at 31.12.2016; and 

 (ii) the increase of the number of  Sri Lankans 
who are employed overseas as at 

31.12.2016 in comparison with the numbers 

as at 31.12.2014 and 31.12.2015 separately? 

(b) If not, why? 

 
ගරු තතළ අතුමකෝර ෙශවයමිය (විමද් රැකියළ 

අෙළතයතුමිය) 
(ரண்தைறகு (றயற) னர அத்துசகரன - வவளிநாட்டுத் 

தரறல்ரய்ப்தை அமச்ெர்) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
රු ගහනහඹ මභනි, එභ ්රලසනඹට පිළි මය ධභධේයි. 

(අ  ංi) ශ්රී රංහ විධේල ධේහ නිතුක්වි හර්ඹහංලධආ 
ලිඹහඳදිංචි ම ඇවි පුේරයින්ධ  දවීත ව ශ්රී 
රංහ ආභන විභන ධදඳහර්තධම්න් ම භඟින් 
රඵහ ධදන දවීත ළශපීභ අුව, 2016.12.31 දිනට 
විධේලඹන්හි ධේහ නිතුක්ත ශ්රී රහංකියින් 
ංයහ 1,189,359ක් ධ . 

 (ii) ශ්රී රංහ විධේල ධේහ නිතුක්වි හර්ඹහංලධආ 
ලිඹහඳදිංචි ම ඇවි පුේරයින්ධ  දවීත ව ශ්රී 
රංහ ආභන විභන ධදඳහර්තධම්න් ම භඟින් 
රඵහ ධදන දවීත ළශපීභ අුව, 

  * 2014.12.31 දිනට විධේලඹන්හි ධේහ 
නිතුක්ත ශ්රී රහංකිඹන් ංයහ 914,867ක් 
න අතය, 2015.12.31 දිනට විධේලඹන්හි 
ධේහ නිතුක්ත ශ්රී රහංකිඹන් ංයහ 
942,729ක් ධ . 

  * 2014.12.31 දිනට හධේක් 2016.12.31 
දිනට විධේලඹන්හි ශ්රී රහංකි ධේහ 
නිතුක්විධඹහි ඉවශ ඹහභ 274,492ක් න 
අතය, 2015.12.31 දිනට හධේක් 
2016.12.31 දිනට විධේලඹන්හි ශ්රී රහංකි 
ධේහ නිතුක්තධඹහි ඉවශ ඹහභ 246,630ක් 
ධ . 

(ආ  අදහශ ධනොධ . 
 

ගරු උදය ප්රභළවය ගේෙන්ිළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු අභහතය මමිඹනි, භධ  ඳශමුන අ මරු ්රලසනඹ ධභඹයි.  
ශ්රී රංහ භව ඵළංකු හර්තහ අුව 2014 ධදළම්ඵර් 31ළනි දිනට 
හධේක් 2015 ර්ධආ  විධේල ධේහ නිතුක්විධආ ඳවශ 
ඹහභකුයි හර්තහ යන්ධන්. නමුවී, ඔඵ මමිඹධ  හර්තහ අුව 
විධේල ධේහ නිතුක්විඹ රක්ඹට ඩහ ළඩි ණනකින්  2015 
ධර් ඉවශ ගිහිල්රහ විධඵනහ. ශ්රී රංහ භව ඵළංකු හර්තහධ  
ඔඵ මමිඹධ  විඹට අදහශ දක්න ංයහ ධල්න ව 
ඔඵ මමිඹධ  අභහතයහංලධඹන් රඵහ ධදන  ංයහ ධල්න අතය 
විධඵන දළළන්ත ඳයතයඹ ඔඵ මමිඹ ඳළවළදිලි යන්ධන් 
ධොධවොභද? 

 

ගරු තතළ අතුමකෝර ෙශවයමිය  
(ரண்தைறகு (றயற) னர அத்துசகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
එධවභ ධනක් ධන්න ඵළවළ.  භව ඵළංකු හර්තහ ධභතළන 

නළවි නිහ භට ඒ ළන කිඹන්න ඵළවළ. වළඵළයි, අභහතයහංලඹ 
 මළින් කීභක් ඇවි රඵහ ධදන දවීත තභයි භහ ඉදිරිඳවී ය 
විධඵන්ධන්. 

 

ගරු උදය ප්රභළවය ගේෙන්ිළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු අභහතය මමිඹනි, භහ ඔඵ මමිඹධන් ට ට ඩහ ්රලසන 
යන්ධන් නළවළ. භහ ඔඵ මමිඹධන් ඉල්රහ දුටිනහ භව ඵළංකු 

හර්තහ අධයඹනඹ ය ධම් ංයහ ධල්න අතය ඳයසඳයඹ ඇවි 
ුවධඩු ධධේද කිඹන එ ම්ඵන්ධධඹන් ධම් රු බහ 
දළුවවී යන්නඹ කිඹරහ. 

 

ගරු තතළ අතුමකෝර ෙශවයමිය  
(ரண்தைறகு (றயற) னர அத்துசகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ධවොයි. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 6 - 1548/'17 - ං1 , රු ඉම්යහන් භවරුෂස භවතහ. 
 

ගරු ඉේරළන් ෙශරූසහ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு இம்ரன் ஹ்யப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
රු ගහනහඹ මභනි, භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

ගරු ලවන්ත අලුවිශළමර් ෙශතළ (කෘෂිකර්ෙ රළජය 
අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு ெந் அலுறயரச - கத்தரறல் இரஜரங்க  

அமச்ெர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) 

රු ගහනහඹ මභනි, ෘෂිර්භ අභහතය මභහ ධුවධන් භහ 

එභ ්රලසනඹට පිළි මය  ජභ වහ වි ධදක් ල් ඉල්රනහ. 
 

ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳවය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 8 - 893/'16 - ං1 , රු බුේධි ඳවියණ භවතහ. 
 

ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ගහනහඹ මභනි, භභ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, සධේල ටතු ම අභහතය මභහ 

ධුවධන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළි මරු  ජභ වහ වි ධද 
හරඹක් ඉල්රහ දුටිනහ. 

 
ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳවය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 9- 1125/'16 - ං1 , රු චමින්ද විධේදුරි භවතහ. 
 

ගරු චමින්ද වි මේසරි ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றசஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ගහනහඹ මභනි, භභ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, ඳශහවී බහ වහ ඳශහවී ඳහරන 

අභහතය මභහ ධුවධන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළි මරු  ජභ වහ වි 
ධද හරඹක් ඉල්රහ දුටිනහ. 

 

ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳවය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 10- 1270/'16 - ං1 , රු ඳේභ උදඹලහන්ත 
ගුණධේය භවතහ. 

 

ගරු ආර්. ්ේ. ඳද්ෙ උදයළන්ත ගුණමවේකර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குசெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ගහනහඹ මභනි, භභ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ගහනහඹ මභනි, භහ එභ ්රලසනඹට පිළි මරු  ජභ වහ 

වි ධද හරඹක් ඉල්රහ දුටිනහ. ඒ වහ අලය ධතොය මරු 
ඳශහවී හර්ඹහරධඹන් තභ රළිනරහ නළවළ. 

 

ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳවය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 
 

මයෝජිත කුරුඳු වංලර්ධන අකරකළරිය   ප්රගතිය 
உத்செ கயர அதறறயத்ற அறகரெமத : 

தொன்சணற்நம் 
PROPOSED CINNAMON DEVELOPMENT AUTHORITY: 

PROGRESS  

     1394/’16 
11. ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

්රහගමි ර්භහන්ත අභහතය මභහධන් ඇස ්රලසනඹ - ං1 : 

(අ  ංi) 2016 අඹ ළධඹහි අං 167 ධඹීජනහට අුව, 
රුපිඹල් මිලිඹන 50 ්රවිඳහදන ධඹොදහ නිමින් 
කුරුඳු ංර්ධන අධිහරිඹක් පිහිටුව රළබුධ ද;  

 (ii) එධේ නම්, එඹ පිහිටවූ දිනඹ ව සගහනඹ ධර්ද; 

 (iii) කුරුඳු ංර්ධන අධිහරිඹක් පිහිටුමධම් හීමන 
අලයතහඹ ධර්ද; 

 (iv) කුරුඳු ංර්ධන අධිහරිඹක් පිහිටුමභ වහ 
ම්ඵන්ධිත ළරසුම් ළසීධම් කීභ දයන 
අභහතයහංලඹ ධර්ද; 

 (v) එභ අභහතයහංලඹ විදුන් අඹ ළඹ ධඹීජනහ 
්රහධඹීගි ඹගහර්ගඹක් ඵට ඳවීකිරීභ වහ 
2016 ර්ධආ ජ අුවභනඹ යන රද ක්රිඹහභහර් 
ධර්ද; 

 (vi) 2017 අඹ ළඹ ධල්නඹ භඟින්, ධඹීජිත කුරුඳු 
ංර්ධන අධිහරිඹ ඉදිරිඹට ධන ඹෆභ 
ධුවධන් රඵහ වනන් මූරය ්රවිඳහදන ්රභහණඹ 
ධොඳභණද; 

 ඹන්න එ මභහ ධභභ බහට දන්න්ධන්ද? 

(ආ  ධනො එධේ නම්, ඒ භන්ද? 

 

ஆம்தக் மகத்தரறல் அமச்ெமக் சகட்ட றணர:  

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தெனவுத் 

றட்டத்றன் 167ஆம் இனக்க தொன்தரறறன்தடி,  

50 றல்லின் யதரய் றறமப் தன்தடுத்ற 

கயர அதறறயத்ற அறகரெமததரன்ய 

ரதறக்கப்தட்டர ன்தமயும்; 

 (ii) ஆதணறல், அது ரதறக்கப்தட்ட றகற ற்யம் 

இடம் ரதன்தமயும்; 

 (iii) கயர அதறறயத்ற அறகரெமததரன்ய 

ரதறக்கப்தடுற்கரண கரனத்றன் சம 

ரதன்தமயும்; 

 (iv) கயர அதறறயத்ற அறகரெமததரன்மந 

ரதறத்லுடன் தரடர்தைமட றட்டங்கமப 

குப்தற்குப் ததரயப்தரகவுள்ப அமச்சு 

ரதன்தமயும்; 
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2017 ජුනි  20  

 (v) சற்தடி அமச்சு வு தெனவுத் றட்ட 

தொன்தரறறமண ரர்த்ரக்கறக் தகரள் 

ற்கரக 2016ஆம் ஆண்டில் கமடப்தறடித் 

டடிக்மககள் ரம ன்தமயும்; 

 (vi) 2017ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தெனவுத் 

றட்டத்றன் தோனம், உத்செ கயர அதறறயத்ற 

அறகரெமதம தொன்தணடுத்துச் தெல்ற்கரக 

ங்கப்தட்டுள்ப றற ற்தரட்டுத் தரமக 

வ்பவு ன்தமயும்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர?   

(ஆ) இன்சநல், ன்? 

  

asked the Minister of Primary Industries:  
 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a Cinnamon Development 
Authority was established utilizing the 

provisions of Rs.50 million as per proposal 

No. 167 of Budget 2016;  

 (ii) if so, the date on which it was established 
and where it is located; 

 (iii) the timely requirement of establishing a 
Cinnamon Development Authority; 

 (iv) the Ministry vested with the responsibility 
of the establishment of a Cinnamon 

Development Authority and the formulation 

of plans with relevance to that; 

 (v) the measures that have been adopted in the 

year 2016 by the aforesaid Ministry with a 

view to making the said budget proposal a 

practical reality; and 

 (vi) the amount of financial allocations made to 

proceed with the proposed Cinnamon 

Development Authority through Budget 
2017? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, ්රහගමි ර්භහන්ත අභහතය මභහ 

ධුවධන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළි මරු රඵහ ධදනහ. 

(අ  ංi) 2016 අඹ ළඹ ධඹීජනහට අුව කුරුඳු ංර්ධන 
අධිහරිඹක් පිහිටුුව ධනොරළිනිය. 

 (ii) අදහශ ධනොධ . 

 (iii) කුරුඳු ර්භහන්තධආ විබඹන් පිළිඵවී, 
ධධශ ධඳොශ වළදුරීම් ව අනහතඹ පිළිඵවී 
බුේධිභඹ ංහදඹන් ඳහර්ලසරුන් භෙ ඳළළවි 
අතය, ඒ අුව කුරුඳු ර්භහන්තඹ ධඩොරර් ිනලිඹන 
1 ර්භහන්තඹක් දක්හ ඉවශ නළංමභට වළකි 
ඵද, එධේ න්ධන් නම් එඹ ධවී ර්භහන්තඹට 
ඳභණක් ධදන න ඵද තවුවරු විඹ. ධම් අුව, 
කුරුඳු ර්භහන්තඹ වහ ්රවිඳවීවි ව උඳහඹ 
භහර් ළරසුම් ධොට ක්රිඹහවීභ කිරීභට 
ධනභභ ආඹතනඹ අලයතහ වඳුනහධන 
ඇත. 

 (iv)  ්රහගමි ර්භහන්ත අභහතයහංලඹ. 

 (v)  ධම් අුව, මූලිභ කුරුඳු ංර්ධන අංලඹක් 
අභහතයහංලඹ  මශ පිහිටුමභටවී, එහි ජ න 
්රවිඳවීවි, උඳහඹභහර් ව ළඩටවන් 
ක්රිඹහවීභ කිරීභ වහ කුරුඳු ංර්ධන 
අධිහරිඹක් ඉදිරිධආ ජ පිහිටුමභටවී අධේක්ෂිතයි.   

 (vi)  රුපිඹල් මිලිඹන 50කි.   

(ආ   අදහශ ධනොධ .  

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ගහනහඹ මභනි, ජහවි ලධඹන් ළදවී, අඳනඹන 

ධශ ධඳොධශේ ඉවශ වළකිඹහක් විධඵන කුරුඳු ර්භහන්තඹ අධේ 
ඹන්ත රුණහවිර අභහතය මභහධ  ්රධේලඹටවී ඵරඳහන 
ර්භහන්තඹක්. 2016 අඹ ළඹ හර්තහධ  අඹ ළඹ ධඹීජනහර 

ඉතහ ඳළවළදිලි වන් ය විධඵනහ, ඒ ර්ඹ  මශ ධභකී 
අධිහරිඹ පිහිටුනහ කිඹහ. නමුවී අඳ දිගින් දිටභ ධඳන්හ ධදන 
ඳරිදි අඹ ළඹ ධල්නධආ යන ධඹීජනහ හුවන චනලින් කිඹන 

තහ ඳභණයි. එඹ ්රහධඹීගි ක්රිඹහක් ඵට ඳවී න්ධන් 
නළවළ. එභ අධිහරිඹ 2016 ර්ධආ ජ පිහිටුන ඵ කි හ. රු 
ඹන්ත රුණහවිර අභහතය මභනි, ධභඹ ඔඵ මභහධ  

්රධේලඹටවී ඵරඳහන ්රලසනඹක් න නිහ තභයි අඳ ඔඵ මභහ 
වයවහ රු අභහතය මභහට ධම් හයණඹ ධඹොමු ය කිඹන්ධන්, ඒ 
ධඹීජනහ ධවො එක් නිහ, ධන්න ඕනෆ ධදඹක් නිහ කුරුඳු 

ර්භහන්තධආ ධඹධදන අඹට අලුවී ධශ ධඳොශ ජඹ න්න 
පුළුන් න විධිඹට අඩු ණධන් 2017 ර්ධආවී එභ අධිහරිඹ 
පිහිටුන්න භළදිවවී න්න කිඹහ.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි ඒ හයණඹ රු අභහතය මභහට දළුවම් ධදන්නම්. එ මභහ 

කිඹහ විධඵනහ, එඹ ශෙ ජභ පිහිටුන ඵ.  

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

2017 අුවරුේධේ ඳටන් න්නහ කිඹහද?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔ , භවය විට ඊශෙ අඹ ළඹට ඉසය ධරහ යහවි.  

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අුවරුේදක් ්රභහද ධරහ ධවී ඳටන් න්නහ නම් ධවොයි.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අධේ දිස්රික්ධආ තභයි ළඩිභ කුරුඳු හ ධධයන්ධන්.  

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ නිහ ඔඵ මභහවී ධභඹට භළදිවවී න්න, රු අභහතය මභහ.   
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ධවොයි, රු භන්ත්රී මභහ.  

 
 
 

2016 ලර්ය තුෂ ලළර්තළ ව මලඩි තෆබීේ වශ මිනී 
ෙෆරුේ සද්ධීන්   විවහතර 

2016இல் அநறக்மகறடப்தட்ட துப்தரக்கறச் சூட்டு  

ற்யம் ணற தடுதகரமனச் ெம்தங்கள்: றதம் 
INCIDENTS OF SHOOTING AND MURDERS REPORTED IN 2016: 

DETAILS  
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12. ගරු උදය ප්රභළවය ගේෙන්ිළ ෙශතළ 

(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

තිවිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ ංර්ධන අභහතය මභහධන් ඇස 
්රලසනඹ - ං1 : 

(අ  ංi) 2016 ර්ඹ  මශ හර්තහ වූ ධඩි තළබීම් ව මිති 
භළරුම් ංයහ ධොඳභණද; 

 (ii) ර් 2014 ව 2015ට හධේක්, 2016 ර්ඹ 
 මශ ජ ධඩි තළබීම් ව මිති භළරුම් ංයහ 
ධොඳභණ ංයහකින් ඉවශ ධොස විධේද; 

 ඹන්න එ මභහ ධභභ බහට දන්න්ධනහිද? 

(ආ  ධනො එධේ නම්, ඒ භන්ද? 
 

 

ெட்டதொம் எளங்கும் ற்யம் தற்கு அதறறயத்ற 

அமச்ெமக் சகட்ட றணர:  

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண்டில் அநறக்மகறடப்தட்ட 

துப்தரக்கறச் சூட்டுச் ெம்தங்கள் ற்யம் ணற 

தடுதகரமனகபறன் ண்றக்மக வ்பதன் 

தமயும்; 

 (ii) 2014 ற்யம் 2015ஆம் ஆண்டுகளுக்கு 

எப்தேட்டபறல், 2016ஆம் ஆண்டில் துப்தரக்கறச் 

சூட்டுச் ெம்தங்கள் ற்யம் ணற 

தடுதகரமனகள் வ்பவு ண்றக்மகரல் 

அறகரறத்துள்பதன்தமயும்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்? 

 
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of shooting incidents and 

murders reported within the year 2016; and 

 (ii) the increase in shooting incidents and 

murders recorded in the year 2016 in 

numbers in comparison to years 2014 and 
2015?  

(b) If not, why? 

ගරු වළග රවයනළයක ෙශතළ (නීතිය ශළ වළෙය වශ 
දක්ෂිණ වංලර්ධන අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு ெரகன த்ரக்க - ெட்டதொம் எளங்கும் ற்யம் 

தற்கு அதறறயத்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
රු ගහනහඹ මභනි, එභ ්රලසනඹට පිළි මය ධභධේයි. 

(අ   ංi)     ධඩි තළබීම්   -   107 

               මිති භළරුම්    -   502 

      (ii)  

 

(ආ    ඳළන ධනොනඟී. 
 

ගරු උදය ප්රභළවය ගේෙන්ිළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ගහනහඹ මභනි, භධ  ඳශමුළනි අ මරු ්රලසනඹ ධභඹයි. 
මිති භළරුම් ඉවශ ඹහභට ඳහතහරඹ ව ංවිධහනහවීභ අඳයහධ  
ළඩි මධම් ්රණතහක් විධඵනහද? ඳහතහරඹ භර්දනඹ කිරීභ 
වහ ධඳොීමදුඹ විදුන් අුවභනඹ යන රද සුවිධලේෂී ළඩ 
පිළිධශක් දිඹවී ය විධඵනහද? 

 

ගරු වළග රවයනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

රු ගහනහඹ මභනි, භභ කි හ හධ  ධඩි තළබීම් ව මිති 
භළරුම් 2014ට හධේක්, 2015 ජ ධවී 2016 ජ ළඩි ධරහ නළවළ.   

නමුවී, 2015 ර්ඹට හධේක් 2016 ර්ධආ ජ ළඩිමභක් 
විධඵනහ. ධම් පිළිඵ අඳවී  මටු නළවළ. ධම් ම්ඵන්ධ 
"ංවිධහනහවීභ අඳයහධ භර්දන ධොට්ඨහඹ" කිඹරහ අලුවී 
ධොට්ඨහඹක් ළඩ ටතු ම ආයම්බ යරහ විධඵනහ. එතළන 
්රවිංවිධහනඹකුවී දුේධ ුවණහ. අලුවී නිධඹීජය 
ධඳොලිසඳවියධඹකු ඒ  ධොට්ඨහධආ ළඩ ටතු ම බහය වීතහ. 
එතළනට අධේ අධහනඹ ධඹොමු ධරහ විධඵනහ. ළඩ පිළිධශ 
ළන නම් ධභතළනදි භහ ගහ යන්න සදහනම් නළවළ. නමුවී, භභ 
ඳහර්ලිධම්න් මට  කීභකින් කිඹනහ, ධම් ම්ඵන්ධධඹන් ළඩ 
පිළිධශක් විධඵනහ කිඹරහ.  

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 13 - 1549/'17-ං1 , රු ඉම්යහන් භවරෂස භවතහ. 

 
ර්ඹ 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

2014ට වහ 2015ට 
හධේක් ධඩි තළබීම් වහ 
මිති භළරුම් ංයහධ  
2016 ජ  දුවන වූ ළඩි මභ 

        2014ට 
හධේක් 
ළඩිමභ 

2015ට 
හධේක් 
ළඩිමභ 

 ධඩි 
තළබීම් 

 112  98  107 2015  ජ 
ළඩිමභක් 
ධනොභළත. 
14කින් අඩු ම 
ඇත.  2016 ජ 
5කින් අඩු ම 
ඇත. 

 9කින් 
ළඩි ම 
ඇත. 

 මිති 
භළරුම් 

 548  476  502 2015 ජ 
ළඩිමභක් 
ධනොභළත. 
72කින් අඩු ම 
ඇත.  2016 ජ 
46කින් අඩු ම 
ඇත. 

26කින් 
ළඩි ම 
ඇත. 
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ගරු ඉේරළන් ෙශරූසහ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு இம்ரன் ஹ்யப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
රු ගහනහඹ මභනි, භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, ඳශහවී බහ වහ ඳශහවී ඳහරන 

අභහතය මභහ ධුවධන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළි මය  ජභ වහ වි 

ධද හරඹක් ඉල්රහ දුටිනහ. 
 
ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳවය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 15 - 1049/'16-ං1 , රු බුේධි ඳවියණ භවතහ. 

 

ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ගහනහඹ මභනි, භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, මුදල් වහ ජනභහ ධය අභහතය මභහ 

ධුවධන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළි මරු ධදනහ. ධම් ්රලසනඹ අදහශ 
න්ධන් මුදල් අභහතයහංලඹට ධනොධයි කිඹරහ ඒ අභහතයහංලධඹන් 
දන්හ විධඵනහ.  

 

ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ගහනහඹ මභනි, ඇවීතටභ ධම් වහ භහන ්රලසන භභ 
ට ට ලින් ඉදිරිඳවී ශහභ ඒ ්රලසන ධඹොමු ධශේ භවහනය වහ 
ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයහංලඹට. එභ නිහ භභ ඇවීතටභ ධම් 

්රලසනඹවී වදරහ ධඹොමු ධශේ භවහනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන 
ඇභවි මභහධන් අවන්න. ධම් ්රලසනඹ මුදල් අභහතයහංලඹට ධඹොමු 
ුවධඩු ධොධවොභද කිඹරහ භභ දන්ධන් නළවළ. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ධම් හයණඹ ළන භව ධල්ම් මභහට කිඹරහ, එඹ අලය 

තළනට ධඹොමු යන්න භභ ටතු ම යන්නම්. 

 
ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඊට ලිුවවී භභ ධම් වහ භහනභ ්රලසන කීඳඹක් ඇහුහ. ඒ 

්රලසන දුඹල්ර ධඹොමු ුවධඩු භවහනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන 
ඇභවි මභහටයි.  

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒ වහ අලය පිඹය න්නම්. 

ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ නිහ භව ධල්ම් මභහ ධම් හයණඹ ළන ඵරරහ, ළශධඳන 

අභහතයහංලඹට ධම් ්රලසනඹ ධඹොමු යරහ, වි ධදකින්වී භට 

පිළි මයක් රඵහ වනන්ධනොවී ඒ භට යන ධරොකු උද ක් නහ. 

 
ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳවය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළන් ධදන ටඹ. 

 
ෙඩකෂපල-්රළවුර් නල ෙළර්ගමස ඉදිකිීමේ   

කඩිනේ කිීමෙ  
ட்டக்கபப்தை-நரவூர் தைற வீற றர்ரப் 

தறகள் : துரறப்தடுத்ல் 

CONSTRUCTION OF NEW ROAD  BATTICALOA-ERAVUR: 

ACCELERATION OF WORK 

1681/’17 

7. ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශතළ (ගරු මවසයිඩ් අලී වළහීර් 
ෙවුළනළ ෙශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற - ரண்தைறகு தெறட் அலி 

மரயறர் தௌனரணர ெரர்தரக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Seyed 
Ali Zahir Moulana)  

උස අධයහඳන වහ භවහභහර්  අභහතය මභහධන්  ඇස  
්රලසනඹ - ං1 : 

(අ  ංi) භඩරපු - හරච්ධච්න භහර්ඹට භහන්තය 
මුහුවන ධයශ දිධ  භඩරපු ඵහර් ්ර ජඳහහය 
භංන්ධිධආ දුට ල්කුඩහ දක්හ, එයහුවර් පිටමභ 
ධතක් අර්ධ ලධඹන් ඉදි යන රද භහර්ඹක් 
ඳවින ඵවී; 

 (ii) ධභභ භහර්ඹ භඩරපු - හරච්ධච්න භහර්ධආ 
යගහවන තදඵදඹ අඩු යන අතය භඩරපු 
දිස්රික් ධල්ම් හර්ඹහරඹ ව තවී ආඹතන 
කිහිඳඹක් ධභභ භහර්ඹට ආන්නධආ ඉදි ධමින් 
ඳවින ඵළවින් ජනතහට ඳවසුක් න ඵවී; 

 (iii) මුහුවන ධයශ ඔසධේ ධභභ භහර්ධඹන් ඳහදුකුඩහ 
ධඵොක් දක්හ භන් කිරීභ ධේශීඹ ව විධේශීඹ 
ංචහයඹන්ට ඳවසුක් ඵවී; 

 (iv) ළඹුරු මුහුධේ   ය ටතු මර ධඹධදන 
  යඹන්ට ධභඹ ඳවසුක් න ඵවී; 

 (v) ඹළි ඳදිංචි ශ ම්භහනඹක් න විධයයිභඩුහි 
ඳදිංචිරුන්ට ඉන් ්රවිරහබ අවීන ඵවී; 

 (vi) ධභභ භහර්ඹ ධදඳ ංචහය ධවීටල් ව 
ධනවී ආඹතන ඉදිකිරීභට  ආධඹීජඹන් දිරි 
න්ුව ඇවි ඵවී; 

 එ මභහ දන්ධන්ද? 

(ආ  ඉවත වන් යන රද රුණු ව අලයතහ ළරකිල්රට 
නිමින් ධභභ භහර්ධආ ඉදිකිරීම් ඩිනම් යන ධර 
උඳධදස ධදන්ධන්ද ඹන්න එ මභහ ධභභ බහට 
දන්න්ධන්ද? 

(ඇ  ධනො එධේ නම්, ඒ භන්ද? 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

உர் கல்ற ற்யம் தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெமக் 

சகட்ட றணர:  

( அ) (i) ட்டக்கபப்தை தரர் தபறச்ெவீடு ெந்றறலியந்து 

கல்குடர ம கடற்கம ஏரக ட்டக்கபப்தை - 

ரமச்செமண வீறக்கு ெரந்ரண 

வீறதரன்ய நரவூர் ம தகுறபறல் 

றர்ரறக்கப்தட்டுள்பதன்தமயும்; 

 (ii) இந் வீறக்கு அயகரமறல் ட்டக்கபப்தை 

ரட்டச் தெனகம் ற்யம் ெறன மண 

றயணங்களும் றர்ரறக்கப்தட்டு 

யணரல், ட்டக்கபப்தை - ரமச்செமண 

வீறறல் உள்ப சதரக்குத்து தரறெமன இந் 

வீற இனகுரக்கற, ததரதுக்களுக்கு 

ெறரகவுள்பது ன்தமயும்; 

 (iii) இந் வீறறல் உள்ளூர் ற்யம் தபறரட்டு 

சுற்யனர தறகள் கமசரரக தரெறக்குடர 

ம தறப்தற்கு இனகுரகவும், 

ெறரகவுதொள்பது ன்தமயும் 

 (iv) ஆழ்கடல் லணர்கபறன் லன்தடி டடிக் 

மககமப இனகுரக்குற்கு இது 

ெறரகவுள்பதன்தமயும்; 

 (v) றரய்டு கறரத்றல் லபக்குடிர்த்ப்தட்ட 

குடிறயப்தரபர்கள் ன்மமடர் 

ன்தமயும்; அத்துடன் 

 (vi) இந் வீற றச சுற்யனரப் தறகளுக்கரண 

சயரட்டல்கமபயும் மண ரதணங்கமபயும் 

றர்ரறப்தற்கு இது தொலீட்டரபர்கமப 

ஊக்குறக்கும் ன்தமயும்  

 அர் அநறரரர? 

(ஆ) சற்கரண் கல்கமபயும் சமகமபயும் 

கயத்றற்தகரண்டு இந் வீறறன் றர்ரப் 

தறகமப துரறப்தடுத்துற்கரண அநறவுயத்ல்கள் 

தொன்கூட்டிச ங்கப்தடுர ன்தமயும் அர் 

இச்ெமதக்கு தரறறப்தரர? 

(இ) இன்சநல் ன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a road parallel to Batticaloa-Valaichenai 
road along the sea shore from Batticaloa 

Bar Light House junction to Kalkudah 

partly constructed up to Eravur exists; 

 (ii) this road ease traffic congestion on the 

Batticaloa-Valaichenai road and will also be 

convenient to the public, as the Batticaloa 
District Secretariat and some other 

institutions nearby this road are also under 

construction; 

 (iii) it is easy and convenient to the local and 

foreign tourists to travel along the coast up 
to Pasikudah Bay on this road; 

 (iv) it is convenient for deep sea fishermen for 
their fishing activities easily; 

 (v) the residents of re-settled village of 

Thiraimadu will be benefitted; and 

 (vi) this will encourage investors to construct 

tourist hotels and other establishments 

along this road? 

(b) Will he inform this House whether instructions be 

given for the expedition of the construction of this 

road considering the above facts and needs at the 
earliest? 

(c) If  not, why?  
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I table* the answer.   
 

* වභළමේවය ෙත තවන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

ංa) (i) Yes. Section of this road belongs to the 

Batticaloa Municipal Council and the 

balance section belongs to the Eravur Urban 
Council.  

 (ii) Not relevant.  

 (iii) Not relevant.  

 (iv) Not relevant.  

 (v) Not relevant.  

 (vi) Not relevant.  

(b) As this road does not belong to the Road 

Development Authority, my Ministry is not in a 

position to take action in this regard.  

(c) Does not arise.  
 

ෙඩකෂපල දිවහත්රික්කමස ජළතික ඳළවේ: ගුරු 

පරප්ඳළු   

ட்டக்கபப்தை ரட்டத் செறப் 

தரடெரமனகள்:ஆெறரறர் தற்நறடங்கள் 

NATIONAL SCHOOLS IN BATTICALOA DISTRICT:  TEACHER 

VACANCIES  

1686/'17 

14.ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශතළ (ගරු මවසයිඩ් අලී වළහීර් 

ෙවුළනළ ෙශතළ මලනුල ) 

(ரண்தைறகு தைத்றக தற - ரண்தைறகு தெறட் அலி 

மரயறர் தௌனரணர ெரர்தரக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Seyed 
Ali Zahir Moulana)  

අධයහඳන අභහතය මභහධන් ඇස ්රලසනඹ - ං1 : 

(අ  ංi) භඩශපු දිස්රික්ධආ පිහිටි දුඹලුභ ජහවි 
ඳහල්ර නම් ධර්ද; 

 (ii) එභ එක් එක් ජහවි ඳහධරහි දුටින ශිය 
ංයහ, ධරේියඹ අුව ධන් ධන් ලධඹන් 
ධර්ද; 

 (iii) ගුරු ර්ඹ අුව එභ එක් එක් ජහවි ඳහධරහි 
දුටින ගුරුරු ංයහ ධර්ද; 
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[රු බුේධි ඳවියණ භවතහ] 
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 (iv) විඹඹන් අුව එභ එක් එක් ජහවි ඳහරට 
අුවභත ය ඇවි ගුරුරු ංයහ ධර්ද; 

 (v) ගුරු ර්ඹ අුව එභ එක් එක් ජහවි ඳහධරහි 
විධඵන ගුරු පුයේඳහඩු ංයහ ධර්ද; 

 (vi) එභ එක් එක් ජහවි ඳහධරහි ගුරු පුයේඳහඩු 
විධඵන විඹඹන් ධර්ද; 

 (vii) තහක්ණ විදයහහය ව බහහ විදයහහය ළනි 
ඳවසුම් ඳඹහ  ජ ඇවි ජහවි ඳහල් ධර්ද; 

 ඹන්න එ මභහ ධභභ බහට දන්න්ධන්ද? 

(ආ  ංi) ඉවත කී පුයේඳහඩු පියමභ වහ අධයහඳන 
අභහතයහංලඹ ධන ඇවි පිඹය ධර්ද; 

 (ii) ඉවත කී පුයේඳහඩු පුයුව රඵන දිනඹ ධර්ද; 

 ඹන්නවී එ මභහ ධභභ බහට දන්න්ධන්ද? 

(ඇ  ධනො එධේ නම්, ඒ භන්ද? 

 
கல்ற அமச்ெமக் சகட்ட றணர:  

(அ) (i) ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் உள்ப அமணத்து 

செறப் தரடெரமனகபறன் ததர்கமபயும்; 

 (ii) எவ்தரய செறப் தரடெரமனறலுதொள்ப 

ரர்கபறன் ண்றக்மகம அர்கபறன் 

ரரறரகவும்; 

 (iii) எவ்தரய செறப் தரடெரமனறலுதொள்ப 

ஆெறரறர்கபறன் ண்றக்மகம அர்கபறன் 

குற ரரறரகவும்; 

 (iv) எவ்தரய செறப் தரடெரமனறலுதொள்ப 

அங்கலகரறக்கப்தட்ட ஆெறரறர்கபறன் 

தறறம தரடரரறரகவும்; 

 (v) எவ்தரய செறப் தரடெரமனறலுதொள்ப 

ஆெறரறர் தற்நறடங்கபறன் ண்றக்மகம 

அற்நறன் குறரரறரகவும்; 

 ( v i )  எவ்தரய செறப் தரடெரமனறலுதொள்ப 

ஆெறரறர் தற்நறடங்கள் றனவும் தரடங்கபறன் 

ததர்கமபயும்; அத்துடன்  

 (vii) தரறல்தட்த ஆய்வுகூடங்கள் ற்யம் தரற 

ஆய்வுகூடங்கள் ஆகற ெறகள் 

ங்கப்தட்டுள்ப செறப் தரடெரமனகபறன் 

ததர்கமபயும் 

 அர் இச்ெமதக்கு தரறறப்தரர? 

(ஆ) (i) அர் இந் தற்நறடங்கமப றப்தைற்கு 

கல்ற அமச்ெறணரல் சற்தகரள்பப்தட்டுள்ப 

டடிக்மககமபயும்;அத்துடன் 

 (ii) சற்தெரன்ண தற்நறடங்கள் றப்தப்தடும் 

றகறமயும் 

 அர் இச்ெமதக்கு சலும் தரறறப்தரர? 

(இ) இன்சநல் ன்? 

 
asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) names of all the National Schools in 

Batticaloa District;  

 (ii) number of students in each national school, 

grade-wise;  

 (iii) number of available teachers category-

wise in each national school; 

 (iv) approved cadre of teachers, subject-wise in 

each national school; 

 (v) number of teacher vacancies, category-wise 

in each national school;  

 (vi) names of the subjects for which teacher 

vacancies exist in each national school; 
and 

 (vii) names of national schools which have been 

provided with facilities such as technical 

laboratories and language laboratories? 

(b) Will he also inform this House  - 

 (i) the steps that have been taken by the 

Ministry of Education to fill these 

vacancies; and 

 (ii) the date on which the aforesaid vacancy 

will be filled?  

(c) If not, why? 

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ගහනහඹ මභනි, එභ ්රලසනඹට පිළි මය භහ වභළගත* 

යනහ. 
 

* වභළමේවය ෙත තවන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) ඇමුණුභ 01 ඵරන්න.  

 (ii) ඇමුණුභ 02 ඵරන්න.  

 (iii) ඇමුණුභ 03 ඵරන්න. 

 (iv) ඇමුණුභ 04 ඵරන්න.  

 (v) ඇමුණුභ 05 ඵරන්න.  

 (vi) ඇමුණුභ 05 ඵරන්න.  

  ඇමුණුම්* ඵරන්න. 

 (vii) 1.  ඔඩ්ඩභහඩි භධය විදයහරඹ 

  2.  හරච්ධච්නයි නූර් භවහ විදයහරඹ 

  3.  හට්ටන්කුඩි භධය විදයහරඹ 

(ආ  (i) ජහවි ඳහල්ර ඳවින අ.ධඳො.. ංඋස ධඳශ  දුංවර, 

ධදභශ වහ ඉංග්රීදු භහධය ගුරු පුයේඳහඩු වහ ශ්රී රං.ගු.ධේ 3 - 
I (අ  ධරේියඹට උඳහධිධහරින් 1,093ක් ඵහ ළතිභට 

2017.10.20 දිනළවි ළට් නිධ දනඹ භඟින් අඹවනම්ඳවී 
ළන රද අතය, 2017.04.08 දින තය විබහඹ ඳවීන 
ර ජ. 

  විබහ ්රවිපර රළබුණු වහභ 2017 ර්ධආ ජ ධභභ ඵහ 
ළතිම් දුවන කිරීභට නිඹමිතඹ.  ධභභ ඵහ ළතිම්ලින් 
භඩරපු දිස්රික්ධආ ජහවි ඳහල් වහ ධදභශ භහධය 
ගුරුරුන් ඳවී යුව රළධේ. 

  ජහවි ශික්ණ විදයහ ඩිේධරීභහධහරින් 3,780ක් අහන 
විබහඹ වහ ධඳති දුට 2016.06.30 දින දුට සීභහහදු 
පුහුණු වහ පිට ධොස ඇත. 

  එහි ්රවිපර නිකුවී වූ වහභ ශ්රී රං.ගු.ධේ 3 - I (ආ  ධරේියඹට 

ඵහ ළතිම් දුවන යුව රළධේ. 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

  ධභභ ඵහ ළතිම් දුවන කිරීධම් ජ ද භඩශපු දිස්රික්ධආ 
ජහවි ඳහල් වහ ධදභශ භහධය ගුරුරුන් ඳවී යුව 
රළධේ. 

 (ii) 2017 ධදළම්ඵර් භහඹට ධඳය එභ පුයේඳහඩු පියමභට 
අධේක්හ ධධර්. 

(ඇ  අදහශ ධනොධ . 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ගහනහඹ මභනි, - 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අුවය කුභහය දිහනහඹ භළවි මභහ. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ගහනහඹ මභනි, අපි වමුධ  අද තඵරහ විධඵන මුදල් 

අභහතයහංලධආ 2016 හර්ෂි හර්තහ ධධයහි භහ ඔඵ මභහධ  
අධහනඹ ධම් අසගහධ  ජ ධඹොමු යනහ.  

රු ගහනහඹ මභනි, මුදල් අභහතයහංලධඹන් ඉදිරිඳවී ය 

ඇවි, හර්ෂි හර්තහ 2016හි 379 පිටුධ  විණන භතඹ ධර 

විණහධිඳවි මභහ ධභධර ඉදිරිඳවී යරහ විධඵනහ: 

"ධභභ හර්තහධ  2.2 ධේදධආ දක්හ ඇවි රුණු ධවේ මධන් විණන 

භතඹක් වහ ඳදනභක් ළඳය භට ්රභහණවී ව උචිත විණන හක්ෂි 

රඵහ ළතිභට භට ධනොවළකි විඹ. ඒ ධවේ මධොට ධන ධභභ මූරය 

්රහලන පිළිඵ භභ භතඹක් ්රහල ධනොයමි." 

රු ගහනහඹ මභනි, ඹම් අභහතයහංලඹ ධවී ආඹතනඹ 

හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳවී යනධොට විණහධිඳවි මභහ විදුන් 
ඒ හර්තහ පිළිඵ විණන භත ඉදිරිඳවී ශ තු ම විධඵන ඵ 

අපි දන්නහ. එධවභ ුවණහභ තභයි ඒ අංම්පර්ණ හර්තහක් 
ඵට ඳවී ධන්ධන්. දළන් ඳහර්ලිධම්න් මට ඉදිරිඳවී යරහ 
විධඵන හර්තහ ම්ඵන්ධධඹන්  "විණන භතඹක් ඉදිරිඳවී 

යන්න ඵළවළ" කිඹරහ විණහධිඳවි මභහ විදුන් කිඹනහ නම්  

ධම් හර්තහ අංම්පර්ණ හර්තහක් ධනොධයි. 

රු ගහනහඹ මභනි, ඒ නිහ ඳහර්ලිධම්න් ම ධභභ හර්තහ 

පිළිධනොත තු මයි. ධභොද, ඳහර්ලිධම්න් ම  පිළිත තු ම න්ධන් 

අං ම්පර්ණ වූ හර්තහක්. විධලේධඹන්භ ධම් මුදල් 
අභහතයහංලධආ හර්තහයි, රු ගහනහඹ මභනි. ධන 

අභහතයහංල හධ  ධනොධයි, මුදල් අභහතයහංලඹ තභයි අධේ යධට් 

මුදල් ඳහරනධආ ජවී, මුදල් විඹදම් කිරීධම් ජවී, මුදල් එ ම 

කිරීධම් ජවී විලහරභ හර්ඹ බහයඹක් දුවන යන අභහතයහංලඹ. රු 
ගහනහඹ මභනි, ඒ නිහ ඳහර්ලිධම්න් ම ධම් හර්තහ 

පිළිධනොත තු මයි කිඹරහ භහ හිතනහ. ධභඹ අඩක් ම්පර්ණ වූ 
හර්තහක්. ඒ නිහ ධම් හර්තහ ම්පර්ණ ධොට 
විණහධිඳවි මභහධ  භතඹ හිත ඳහර්ලිධම්න් මට ඉදිරිඳවී 
ශ තු මයි. යවී අමුණුභ අභහතය මභහ ඒ පිළිනියි කිඹරහ භහ 

හිතනහ. 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රී මභනි, භභ ධභඹ යජධආ මුදල් පිළිඵ හය 

බහට ධඹොමු යන්නම්.  

 
ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නෆඟී සටිමසය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහනහඹ මභනි, ඔඵ මභහට ඹභක් ්රහල යන්න 

විධඵනහද? 

 
ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ගහනහඹ මභනි, ධභ මභහ කිඹන හයණඹ ඇවීත නම්, 

විණහධිඳවි මභහ  එඹ ඳහර්ලිධම්න් මට දළුවම් ධදන්න විබුණහ. 

He should have informed Parliament. එ මභහ ඳහර්ලිධම්න් මට 

දළුවම් වනන්ධන් නළවළ. විණහධිඳවි මභහ ඉල්රපු ධතොය මරු 
වනන්ධන් නළවීනම්, එ මභහට  ඒ ඵ ඳහර්ලිධම්න් මට දළුවම් ධදන්න 

විබුණහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ධවොයි. I will refer that to the-  
 
ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ගහනහඹ මභනි, ඳහර්ලිධම්න් මට දළුවම් ධදන්ධන් 

නළ ම හර්තහ ධදන්න එ මභහ වරි ්රදුේධයි. He should inform 

Parliament. ඳහර්ලිධම්න් මට දළුවම් ධදන්න ඕනෆ. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ, නළවළ. රු ගහනහඹ මභනි, මුදල් අභහතයහංලධආ 

හර්ෂි හර්තහ 2016හි, 386 න පිටුධ   ධභධේ වන් ය 

විධඵනහ:  

"2.2.5  ඳළර්ලිමේන්තුල මලත ලළර්තළ කිීමෙ  

ශ්රී රංහ ්රජහතහන්්රි භහජහ ජ ජනයජධආ ආඩුඩුරභ යසගහධ  154
ං6  යසගහ ්රහය භහ විදුන් ඳහර්ලිධම්න් ම ධත ඉදිරිඳවී ශ තු ම 

හර්තහ ඹගහ හරධආ ජ නිකුවී යුව රළධේ. 

එච්.එම්. හමිණී විධේදුංව 

විණහධිඳවි" 

ඒ විධිඹට ඳහර්ලිධම්න් මට හර්තහ යරහ විධඵනහ. ඒ නිහ 
ඔඵ මභහ කිඹන ධොටවී-  

1551 1552 

[රු අකිර වියහේ හරිඹම් භවතහ] 

————————— 
*  පවහතකළමස තවළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ ඒ වහ අලය පිඹය න්නම්.  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

විණහධිඳවි මභහ ඒවී හර්තහ යරහ විධඵනහ.  
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඉල්ලූ ධතොය මරු වනන්ධන් නළවීනම් ඒ පිළිඵ 
විණහධිඳවි මභහ ඳහර්ලිධම්න් මට හර්තහ යන්න ඕනෆ.  

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ධවොයි, භභ ඒ වහ අලය පිඹය න්නම්.  
 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 

නෆඟී සටිමසය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඵන්වනර ගුණර්ධන භළවි මභහ. 
 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ගහනහඹ මභනි, ශ්රී රංහ භව ඵළංකු හර්තහධ , 

විණහධිඳවිධ  ්රහලඹ ඳදනම් යධන යජධආ මුදල් පිළිඵ 
හය බහධ  ජ අපි මුදල් අභහතයහංලධඹන් 2016 ර්ධආ දුඹලු 

ගිණුම් හර්තහ ළහ විධඵනහ. විණහධිඳවි හර්තහවී භෙ 
ආඹතන ධදකින් හර්තහ ළහ විධඵනහ. 

ධම් වහ Public Accounts Committee එධන් ව යජධආ 

මුදල් පිළිඵ හය බහධන් උවීතය ළරහ විධඵනහ. රු 
අුවය කුභහය දිහනහඹ භවවීභඹහ කිඹනහ හධ  ධම් ඵයඳතශ 

රුණක්. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ වහ අලය පිඹය අයධන විධඵනහ. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ, නළවළ. රු ගහනහඹ මභනි, භව ඵළංකු හර්තහ 

ළනයි ධභ මභහ කිඹන්ධන්. භහ ධම් රුණු ඉදිරිඳවී යන්ධන් භව 
ඵළංකු හර්තහ පිළිඵ ධනොධයි. රු භන්ත්රී මභනි, ඔඵ මභහ 

මුදල් ඇභවි මභහ ලධඹන් පිළි මරු ධදන්න උවීහව යන්න එඳහ; 

ඔහු ආයක්හ කිරීධම් හර්ඹඹට ඹන්න එඳහ. භහ ධම් රුණු 
ඉදිරිඳවී යන්ධන් ඳළවළදිලිභ මුදල් අභහතයහංලධආ හර්ෂි 
හර්තහ පිළිඵයි. භව ඵළංකු හර්තහ පිළිඵයි ධභ මභහ ගහ 

ධශේ. 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රී මභනි, භභ ධම්වී යජධආ මුදල් පිළිඵ හය 

බහට ධඹොමු යන්නම්. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ධභොක් ධවී හර්තහක් ළන කිඹනධොට එ මභහ ඔධවේ 

නළඟිටිනහ. එධවභ නළඟිටරහ ළඩක් නළවළ. රු 
ගහනහඹ මභනි, ඳළවළදිලි ධරභ මුදල් අභහතයහංලධආ හර්ෂි 

හර්තහ ළන තභයි භහ ධම් රුණු ඉදිරිඳවී යන්ධන්. එභ 

හර්තහ පිළිඵ ්රලසනඹක් තභයි ධභතළන භ මධරහ විධඵන්ධන්. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ වහ අලය පිඹය ළතිභට භභ ධභඹ යජධආ මුදල් පිළිඵ 
හය බහට ඉදිරිඳවී යන්නම්. 

 
ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නෆඟී සටිමසය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹ මභහ. 

 
ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ගහනහඹ මභනි, විණහධිඳවි මභහ තභයි මූලි 

ළැදේද යරහ විධඵන්ධන්. ඉල්රපු ධතොය මයක් වනන්ධන් නළවීනම් 
ඳහර්ලිධම්න් මට හර්තහ යන්න එ මභහට පුළුන්භ විබුණහ. He 

should have reported that to Parliament. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුවරු වරිද, ුවරු ළයදිද කිඹරහ කිඹන්ධන් නළ ම භභ ධම් 

යජධආ මුදල් පිළිඵ හය බහට ඉදිරිඳවී යන්නම්. ඊට 

ඳසධේ ඊශෙ පිඹය න්නම් රු භන්ත්රී මභහ. එධවභ ුවධණොවී 
අඳට ධම් ළන හද යන්න පුළුන් ධන්. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එතධොට අපි දළන් ධම් හර්තහට ධභොක් කිඹරහද 
කිඹන්ධන්? 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඉදිරිඳවී ශහට ඳසු ධන් හර්තහ රඵහ ධදන්ධන්. 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ගහනහඹ මභනි, ඒ කිඹන්ධන් ධම් හර්තහ 

ඳහර්ලිධම්න් මට ඉදිරිඳවී යරහ දළන් අධේ ධම් භත විධඵනහ. 
අපි ධවට දුට ධම් හර්තහ වළඳින්විඹ තු ම න්ධන් 

ඳහර්ලිධම්න් මට ඉදිරිඳවී යන රද හර්තහක් ධරද, එධේ 

නළවීනම් ඳහර්ලිධම්න් මට ඉදිරිඳවී ධොට එඹ අම්පර්ණ නිහ 
ඳහර්ලිධම්න් මධන් හය බහට ඉදිරිඳවී යන රද හර්තහක් 

ධරද? රු ගහනහඹ මභනි, ඉදිරිඳවී යන රද ධභභ හර්තහ 

කුභන හර්තහක් කිඹරහද අපි යටට කිඹන්න ඕනෆ? 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ අසගහුවකර ධභඹ යජධආ මුදල් පිළිඵ හය බහට 

ධඹොමු යනහ. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අපි ධම් හර්තහධන් උපුටහ න්නහ නම්, ධම් හර්තහ 

පිළිඵ යටට භතඹක් කිඹනහ නම්, අපි ධම් හර්තහ ධභතළන් 

දුට වඳුන්ුව රඵන්ධන් කුභන හර්තහක් ධරද? 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹ මභහ. 
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ අම්පර්ණ හර්තහක් ුවධඩු, විණහධිඳවි මභහ නිහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is why I am referring it to the Committee.  
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එ මභහ තභයි - [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Now, please allow me to refer this to the Committee. 

නළවීනම් අඳට ධම් ළන ද පුයහභ හද යන්න පුළුන්. 
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විණහධිඳවි මභහට ධතොය මරු වම්ඵ ුවධඩු නළවීනම්, 

ඳහර්ලිධම්න් මට හර්තහ යන්න විබුණහ. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුවරු වරිද, ුවරු ළයදිද කිඹරහ ධභතළන තීයණඹක් 

යන්ධන් නළවළ. 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භට අහන ලධඹන් ධදඹක් කිඹන්න ධදන්න, රු 

ගහනහඹ මභනි. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අහන ලධඹන් කිඹන්න. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ගහනහඹ මභනි, "ධම් අම්පර්ණ හර්තහක් ඵට 

ඳවී ම විධඵන්ධන් විණහධිඳවි මභහ නිහ"ඹ කිඹහ 
බහනහඹ මභහ ඳහර්ලිධම්න් මධ  ජ කි ධොවී, ඒ ම්පර්ණ 

ළයදියි. ධභොද, විණහධිඳවි මභහ ඔහුධ  හර්ඹ බහයඹ ඉටු 

යරහ විධඵනහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ එ මභහධ  භතඹ ධන්. ඒයි. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඳහර්ලිධම්න් මට රුණු හර්තහ යරහ විධඵනහ. 

ඉදිරිධආ ජවී රුණු හර්තහ යන ඵ වන් යරහ විධඵනහ. ඒ 

හ ධ භ ඳහර්ලිධම්න් මට ඉදිරිඳවී යන හර්තහ  මශ එ මභහ 

විදුන් තභන්ට ධභභ මුදල් හර්තහ පිළිඵ විණන භතඹක් 

ඉදිරිඳවී ශ ධනොවළකියි කිඹන රුණ ඉදිරිඳවී යරහ 

විධඵනහ. ඒ නිහ විණහධිඳවියඹහ වළටිඹට ඔහු ඔහුධ  

හර්ඹ බහයඹ ඉටු ධොට විධඵනහ. වළඵළයි, දළන් බහනහඹ මභහ 

කිඹනහ, ධම් අම්පර්ණ හර්තහක් ඵට ඳවී ම විධඵන්ධන් 

විණහධිඳවි මභහධ  භළදිවවීමභ නිහඹ කිඹරහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ධවොයි. අපි ඉතහ ඉක්භනින් - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒධන් කිඹන්ධන්, ධන ධභොකුවී ධනොධයි. ධම් ධොල්රන් 

ධභොනහ ඹළ වී, විණහධිඳවි මභහ “Okay” කිඹරහ ධදන්න 

කිඹන එ ධන් ධම් කිඹන්ධන්. ඒ තභයි ධම් කිඹන්ධන්.  එධවභ 

තභයි. එධවභ ධනොකිඹපු එ තභයි එ මභහධ  ළැදේද. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹ මභනි, ඔඵ මභහ පිළි මරු ධදන්න. We will 

move on to the next Item. I am referring that to the 

Committee on Public Finance.   

ඳහර්ලිධම්න් මධ  සගහය නිධඹී 23ං2  ඹටධවී ්රලසන. රු 
දිධන්ස ගුණර්ධන භළවි මභහ. 
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මඳෞද්ගලිකල  දෆනුේ දීමෙන් ඇස ප්රහනය 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 

ජන ජීවිතය  වඳළන ගෆ ලු විවඳීෙ වශළ කඩිනේ  
ිළයලර 

க்கபறன் ரழ்மப் தரறக்கும் றடங்கமபத் 

டுப்தற்கரண துரற டடிக்மக 

IMMEDIATE ACTION TO ARREST ISSUES AFFECTING PUBLIC 

LIFE 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ගහනහඹ මභනි, සගහය නිධඹී 23ං2  ඹටධවී භභ 

ධම් ්රලසනඹ ධඹොමු යන්ධන් රු අ්රහභහතය මභහටයි. 

අඳ යධට් ජන ජීවිතඹට ඵරඳහන වහ වහනි ඇවින තවීවීඹන් 
ළරකිල්රට ධන ටතු ම කිරීභ පිිය යජඹ -ඳහර්ලිධම්න් ම-  
විවිධ අසගහර ජ ්රහලඹන් නිකුවී ය ඇත. සබහ ධර්භධආ 

ධනසමම් භත දුවනන ං මය උවනරු, නහඹ ඹෆම් ධභන්භ 

හරගුිය ධනසමම් භත ඇවි න දරුණු ඉධඩීය තවීවී ආදිඹ 
වහ යධට් ජනතහධ  ජීවිතරට ධෞයභඹ ලධඹන් ඵරඳහන 

ධයී ඳළවිරීභ ළශළක්මභට ඇවි ය විධඵන ඹම් ඹම් 
ක්රිඹහදහභඹන් ක්රිඹහවීභ ධනොමභද, ඒහ ඉටු ය ළතිධම් ජ භ මම 

ඇවි වනසයතහ ළනද අධහනඹ ධඹොමු ශ තු ම ඇත.  

එධවයින්,  

01. උ මරු ඳශහතද, යජයට වහ නළ ධෙනහිය ඳශහවීද, කුරුණෆර 
දිස්රික්ධආ භවය ්රධේලද ධම් න විට දරුණු 
නිඹෙඹට ධොවනරු ම ඇවි නිහ එභ ්රධේලර භ මම ඇවි 
ඳහතිඹ ජර ්රලසනඹ  ට, ෘෂිර්භහන්තඹ ඳවීම ඇවි දරුණු 
පීඩහට වහ අසගහයබහඹට විඳුම් ඵරහධඳොධයොවී මධන් 
එභ ජනතහ අයණ තවීවීඹට ඳවී ඇවි ඵ පිළිධන, 
ඒ ළන ඉක්භන් ක්රිඹහ භහර් ළතිභට යජඹ ටතු ම 
යනහද?  

 රු ගහනහඹ මභනි, අලුවීභ හර්තහ අුව උ මරු 
ඳශහධවී, යජයට, නළ  ධෙනහිය ඳශහධවී භවය ්රධේලර 
ළ  දුඹල්ධල්භ ජර භට්ටභ දුඹඹට 30ටවී අඩු 
්රභහණඹක් දක්හ ඳවත ඵළ විධඵනහ.  

02. ඳසු ගිඹ දහ ඇවි වූ දරුණු ං මය වහ නහඹඹෆම් නිහ 
අතළන් ම දුටින දවස ණන් ජනතහවී, ඔුවන්ධ  
යහඳහය ධේහන්, ැදකිඹහ, දරුන්ධ  අධයහඳනඹ, නිහ 
වහ ඉඩම් ඹගහ තවීවීඹට ඳවී කිරීභ වහ ්රහලඹට ඳවී 
ය ඇවි වන රඵහ ජභ ධ වී කිරීභට වදිදු ළඩ 
පිළිධශක් ක්රිඹහවීභ කිරීභට පිඹය න්නහද?   

03.  යට පුයහ ධ ධඹන් ඳළවිය ඹන ධඩංගු ධයීඹ නිහ 
භයණඹට ඳවී ඇවි ංයහ 200ට අධි ඵවී, දළනට 
65,000ට ඳභණ එභ ධයීඹ ළශඳී ඇවි ඵවී, දවස 
ණන් ජනඹහ ෆභ ධයීවරභ පිරී ඇවි ඵවී හර්තහ 
ධනහ.  

 රු ගහනහඹ මභනි, ධභන්න ධම් තවීවීඹ ධඵොධවොභ 
නහටුදහඹයි. ෆභ ධයීවරභ ධයීගීන් පිරිරහ, දළන් 
එළිධආ දුට ඔුවන්ට ්රවිහය යන්න ඳටන්ධන 
විධඵනහ. අධේ රු හසුධේ නහනහඹක්හය 
භන්ත්රී මභහවී කිඹනහ, ධඩංගු ධයීගීන්ධන් ධයීවල් පිරී 
ඇවි නිහ එභ ධයීවල්රට දළනට ධයීගීන් න්ධන් 
නළවි එභ ධයීවල් හ විධඵන ඵ.   

  ඵහහිය ්රවිහය රඵහ ළතිභට දුවන ම ඇවි තවීවීඹට 
භළදිවවී න ක්ිය ක්රිඹහ භහර්ඹක් අලය ඵ 
නදයරුන් ්රහල යේ ජ; ධෞය අංලඹ ්රහල ය 
විිනඹ ජ, ජන ජීවිතඹ ආයක්හ ය ළතිභ වහ න්නහ 
විඳුම් වහ ක්රිඹහ භහර් ධර්ද ඹන්න පිළිඵ 
ඳහර්ලිධම්න් මට ්රහල යනහද?  

04. ඉවත වන් ශ රුණු භත යජඹ භඟින් යන රද 
්රහලඹන් ධ ධඹන් ක්රිඹහවීභ ය ළතිභ වහ 
ඳහර්ලිධම්න් මධ  අදහශ භන්ත්රීරුන්ධ  භළදිවවීමභ රඵහ 
ළතිභට විධලේ ක්රිඹහ භහර්ඹක් දිඹවී යනහද?  

රු ගහනහඹ මභනි, භභ විධලේ ක්රිඹහ භහර්ඹක් කිඹරහ 
වන් යන්ධන් - භභ එදහවී ඔඵ මභහට වන් ශහ - Standing 
Committee එක් ඳවී ශ තු ම ඵයි; there has to be a 

Standing Committee. This is a national disaster. We cannot 
expect all these statements to be made, which are not being 
implemented. Today, the ground situation is very bad. වළභ 

ධයීවරක්භ පිරිරහ. ධඩංගු ළන ධභභ රු බහධ  ජ හච් හ ුවණු 
කිහිඳ තහභ උවීතය වනන්නහ. නමුවී, යජඹ අද ධම් ණන් 
න්ධන් නළවළ; ධදොසතයරුන් ණන් න්ධන් නළවළ; 

භවහචහර්ඹරුන් ණන් න්ධන් නළවළ; ඳළවිරී ඹන ධයීඹ 
ණන් න්ධන් නළවළ.  

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹ මභනි, are you going to reply? 
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ධල්ම් ඳවී යනහ; ඳහුදහට එශනහ. ධභ ළනි ධෞය 

අභහතයහංලඹක් භවජන ජීවිත ධඩංගු ධයීධඹන් ධේයහ න්ධන් 
ධොධවොභද? 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

යජඹ ධුවධන් පිළි මරු ධදන්න අපි රු බහනහඹ මභහට 
අසගහ ධදමු.  

 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අසගහ වනන්නහට යජධඹන් ල් ඉල්රයි. ධන ධභොනහවී 
ධන්ධන්  නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ධභභ ්රලසනඹ අවරහ විධඵන්ධන්, රු අ්රහභහතය මභහධන්. 

එ මභහ ධවට දිනධආ ජ ්රලසන ධදට උවීතය ධදනහ.  
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ධවටද? 
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ධවට රු ගහනහඹ මභනි. [ඵහධහ කිරීම්] 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ධම් වහ උවීතයඹක් රඵහ ධදන්න. මිනිසසු භළධයනහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹ මභනි, ධවට ධම් ම්ඵන්ධධඹන් රු 

අභළවි මභහ උවීතයඹක් රඵහ ධදනහද? 

 
ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු අභළවි මභහ ධන් ්රලසන ධදක් අවරහ විධඵනහ. ඒ 
්රලසන ධදටභ ධවට උවීතය ධදනහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The Hon. Prime Minister will reply tomorrow.  

රු අුවය දිහනහඹ භළවි මභහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

රු බහනහඹ මභහ. [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් රු 
බහනහඹ මභහ ගහ යයි. ඊශෙට රු අුවය දිහනහඹ 
භන්ත්රී මභහ. ඊශෙට රු දිධන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහට-  [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ධභොධශේ අභහරු ධරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The Hon. Prime Minister will reply tomorrow. Is that 

your stand, Hon. Leader of the House? [ඵහධහ කිරීම්] 
ධවොයි. එ මභහට ගහ යන්න අසගහ ධදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මිනිසසු ළන වළඟීභක් නළවළ. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එ මභහට ගහ යන්න අසගහ ධදන්න, රු දිධන්ස 

ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දළන් එ මභහ SAITM එ අවීවළයරහ  ං මය ඵදහධන. එ මභහ 

දළන් SAITM එ ළන අවන්ධන් නළවළ. 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ගහනහඹ මභනි, රු දිධන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ 

විදුන් භ ම ධශේ ළදවී ්රලසනඹක්. රු ගහනහඹ මභනි, දළනට 

විධඵන ධතොය මරු අුව,- [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු දිධන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ, හඩි ධන්න.  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ගහනහඹ මභනි, දළනට විධඵන ධතොය මරු අුව IDH 

එට ධරඩුන් බහය න්ධන් නළවළ. ධයීවධල් ඇ දුටිඹ තුවීධවී 
එ ධරධඩකු ුවවී, භවය ඇන්ර ධදධදධනක් ඉන්නහ; 

ඇන් ඹටවී ඉන්නහ; ඵංකු උඩවී ඉන්නහ. එධවභවී පිධය හට 

ඳසධේ,  දළන් IDH එට ධරඩුන් බහය න්ධන් නළවළ කිඹරහ 
්රහලඹක් යරහ විධඵනහ. ඒ හධ භ, යහභ ධයීවරවී 

ධරඩුන්ධන් පිරී ඉවිරී ගිහින් විධඵනහ. ජඹර්ධනපුය ධයීවරවී 
එධවභයි, රු ගහනහඹ මභනි. ඒ නිහ යට පුයහභ ධයීවල්ර 

විලහර අර්බුදඹක් භ ම ධරහ විධඵනහ; ධම් ංතඹ ඳළවිධයමින් 
ඹනහ.  

රු ගහනහඹ මභනි, විඳක්ධආ භන්ත්රීයධඹක් ධම් ්රලසනඹ 

භ ම යන්න ලින්, ධෞය අභහතය මභහ ඳහර්ලිධම්න් මට ඇවිවී 

ධම් පිළිඵ රුණු ඉදිරිඳවී ශ තු ම විබුණහ. ඒ එ මභහධ  
කීභක්. එ මභහ ''යහඹ'' පුවී ඳතට කිඹරහ විබුණහ "ංර්ධනඹ 
ළඩි ුවණහභ ධඩංගු  ළශධනහලු" කිඹරහ. ඒ නිහ ංර්ධනඹ 
භනින නිර්ණහඹඹ ධඩංගුලු. ධම් හධ  භනසහත ගහ කිඹරහ 
විබුණහ, ''යහඹ'' ඳවීතධර්ට.  

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අුවය දිහනහඹ භන්ත්රී මභහ, අපි ධවට  රු 

අභළවි මභහට පිළි මරු ධදන්න අසගහ ධදමු.    
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
රු ගහනහඹ මභනි, භභ කිඹන්ධන් ධෞය අභහතයයඹහ 

ධම් ඳහර්ලිධම්න් මට ඇවිවී ධම් ළන ්රහලඹක් යන්න  ඕනෆ 
කිඹරහයි. ධභොක්ද ධරහ විධඵන්ධන්- [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
දළන් ධම් ළන හදඹක් ධන ඹන්න ඵළවළ. ධවට අසගහ 

ධදන්නම්.     
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආඩුඩු කිදු කීභක් නළවි වළදුධයන ඵ තභයි ධම්ධන් 

ධඳන්ුවම් යරහ විධඵන්ධන්. ධෞය අභහතයයධඹක් ඉන්නහ. 
නිධඹීජය අභහතයයධඹක් ඉන්නහ. ඒ අඹ ඳහර්ලිධම්න් මට 
ඇවිවී චනඹක් කිඹන්ධන් නළවළ. ඇභළවියඹහ නිම් භහධය 

හච් හ විඹ විඹහ, භහධයඹට ධන ධන ඒහ කිඹ කිඹහ  දෙර 

දෙරහ ඉන්නහ. ඇභළවියඹහධ  කීභ තභයි යධට් ධභළනි 
යනඹක්  විධඵනහ නම්-  [ඵහධහ කිරීම්] 
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ගරු ිළයේ නිළන්ත ද සේලළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் றெரந்  ெறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රී මභහ, ධභොක්ද point of Order එ?   
 

ගරු ිළයේ නිළන්ත ද සේලළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் றெரந்  ெறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

රු ගහනහඹ මභනි,  භභ දකින විධිඹට  අද න විට 

ධෞය ඇභළවි මභහධ  ධෞය තවීවීඹවී ඉතහභ වනර්ර ධරහ 

විධඵන්ධන්. ධභොද, ධේරුර ආනධආ -එ මභහධ  ආනධආ- 

ධඩංගු.  [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ point of Order එක් ධනොධයි.  [ඵහධහ කිරීම්] 

රු හසුධේ නහනහඹක්හය භළවි මභහ point of Order 

එක්ද? දළන් ධම් ්රලසනඹ ඇසුහ, ධවට රු අභළවි මභහ 

පිළි මයක් ධදනහ. 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

සගහය නිධඹී 23 ං2  ඹට ධවී ්රලසනඹක් ඉදිරිඳවී යන්ධන්, 

එහි විධඵන වදිදු ළදවීභ නිහ. ඒ නිහ ධම් අන ්රලසනඹ 
පිළිඵ ආඩුඩු දළුවවී ධනහ, ඳළඹ විදුවතයට ලින්. ඒ 

හධ භ, අභළවි මභහ දළුවවී ධනහ, ධෞය ඇභළවි මභහ 

දළුවවී ධනහ. රළ ගින්නක් හධ  ඳළවිරී ඹන ධම් බඹහන 
තවීවීඹ ධභධේ ඳවිේ ජ අභළවි මභහවී, ධෞය 

ඇභළවි මභහවී ධම්  බහට- 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ධවට අසගහක් රඵහ ධදන්නම්, රු භන්ත්රී මභහ.  
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ධවට ්රභහද ළඩියි. අද ඒ මිනිසුන් ඉන්න තවීවීඹ ඵරන්න. 
ධවට ්රභහද ළඩියි. ඒයි ධම් කිඹන්ධන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
රු ඩ රස ධේහනන්දහ භළවි මභහ ගහ යන්න.  
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ගහනහඹ මභනි,-  
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ධවට පිළි මරු ධදන ඵ කි හ ධන්, රු භන්ත්රී මභහ.  

ධම් හයණඹ ළන අඳට ද පුයහ හද යන්න පුළුන්. ගිඹ 

තහධවී ධභළනි ්රලසනඹක් ඇවි ුවණහ. [ඵහධහ කිරීම්] 
අභළවි මභහ ධවට පිළි මරු ධදනහ නම්, අඳට ධවට ධන  මරු 

ඉන්න ධනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ගහනහඹ මභනි, භභ අවන්ධන් ධම් හයණඹ 

ම්ඵන්ධධඹන් ත තු ම urgent ක්රිඹහ භහර්ඹක් ළන. භභ ඳළඹ 

විදුවතයට ධඳය  ධම් ්රලසනඹ බහය වනන්නහ. අභළවි මභහධ  

ඥහවියඹහධ  ඉරිදහ ''ටයිම්ස'' පුවී ඳධවී ධම් ළන ්රෘවීවි 

දුයසතර ඳශ ය විධඵනහ.  
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ධවොයි.  
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ධවොයි ධනොධයි.  [ඵහධහ කිරීම්] මිනිසසු භළධයනහ. මිනිසසු 
භළධයනහ. ඉවින් ධොධවොභද ධවොයි කිඹන්ධන්.   

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ධවොයි කි ධ  දළන් ගහ ශහ ඇවි කිඹරහයි. [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ධම් අභළවි මභහ එක් විධඵන ්රලසනඹක් ධනොධයි. [ඵහධහ 

කිරීම්] 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රී මභහ, ධවට අභළවි මභහ ධම් ළන පිළි මයක් 

ධදනහ. 

 

ගරු දයළ ගෙමේ ෙශතළ (ප්රළථමික කර්ෙළන්ත අෙළවය යතුෙළ) 
(ரண்தைறகு ர கசக - ஆம்தக் மகத்தரறல் அமச்ெர்) 

(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 

රු දිධන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ, භට විනහඩිඹක් ධදන්න. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

රු ගහනහඹ මභනි, ජනහධිඳවි මභහ ධම් අසගහධ  මුළු 
යධට්භ ඉන්න නිරධහරින් විලහර පිරික් එක් විලහර ැදසමභක් 
ළහ විධඵනහ, ධම් ළන. ධඩංගු භර්දනඹ යන්න පුළුන් වළභ 
ධදඹක්භ අඳවී යරහ විධඵනහ.[ඵහධහ කිරීම්] ඒට මුළු යධට්භ 
ජනතහ එ ම ධන්න ඕනෆ. විරුේධ ඳක්ධආ ඉන්න 
තමුන්නහන්ධේරහ ධම් හයණධඹන් ධේලඳහරන ්රධඹීජන න්න 
එඳහ කිඹරහ භභ විධලේධඹන් ඉල්ීමභක් යනහ. ධම් ්රලසනඹ 
වින්න වළභ ධධනකුධ භ දහඹවීඹ  ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ධභතළන විධඵන්ධන් ධේලඳහරන ්රලසනඹක් ධනොධයි. රු 
ගහනහඹ මභනි, එ මභහ තභයි ධම් හයණඹ ධේලඳහරනඹට 

ම්ඵන්ධ යන්ධන්. අධේ යධට් ධඩංගු වළදිරහ විධඵන අඹධන් 

1561 1562 



ඳහර්ලිධම්න් ම 

දුඹඹට 25ක් ඳහල් ශමුන්. ඒ කිඹන්ධන් වතධයන් ඳංගුක්. ඒ 
්රලසනඹ පිළිඵ ධභතළන ගහ යනධොට, ඒ ධේලඳහරන 

්රලසනඹක් කිඹරහ තමුන්නහන්ධේ කිඹන්ධන් ධොධවොභද?  

රු ගහනහඹ මභනි, ජනහධිඳවියඹහ ධම් ළන අද නම් 

නිරධහරින් ළන්ධන්, අද නම් හච් හ යන්ධන්, අද හච් හ 

යරහ ළඩක් විධඹනහද? මිනිසුන් 65,000ට ධයීඹ වළදිරහ 

විධඹනහ. මිනිසුන් 167ක් මිඹ ගිහින් විධඹනහ. ඉවින් අද 

හච් හ ළරහ වරිඹනහද? ධභච්චය ල් බුදිඹහධන හිටිඹහද? 

[ඵහධහ කිරීම්] එච්චයයි අඳට අවන්න විධඹන්ධන්. [ඵහධහ කිරීම්] 
65,000ට ධයීඹ වළදිරහ, 167 ධදධනක් මිඹ ගිහිල්රහ. අද 

හච් හ ළනහ ලු. තමුන්නහන්ධේරහ ධභොනහද ධභච්චය ල් 
ධශේ? [ඵහධහ කිරීම්] 167 ධදධනක් මිඹ ගිහින්. IDH  ධයීවර 

වරහ, යහභ ධයීවර වරහ. 65,000ට ධයීඹ වළදිරහ. රු 

ගහනහඹ මභනි, ඒධුවවී වතධයන් ඳංගුක් ඳහල් ශභයින් 

නම්,  දරුන් මිඹ ඹනහ නම්, මිනිසුන් ඵධආ ජීවී ධනහ නම් 

අද ද ැදසමම් ළන්ධන්? [ඵහධහ කිරීම්] ධභොක්ද 

තමුන්නහන්ධේරහධ  ආඩුඩු? දළන් ැදසමම් ළනහ ලු. දළන් 

ැදසමම් ළරහ ළඩක් විධඹනහද? රු ගහනහඹ මභනි, දළන් 

ඕනෆ යන්ධන් විඳුභ. දළන් ඕනෆ යන්ධන් තවී ගහ හේපු 

ධනොධයි. දළන් ළන හච් හර ඇවි පරඹ ධභොක්ද? තවී 

දවස ණනක් භළධයන මරු ඉන්නහද හච් හ ළන්න? 

තමුන්නහන්ධේ කිඹනහ, දළන් හච් හ ළනහ කිඹරහ. දළන් 

ළරහ ධභොනහ යන්නද? ඵම්බු වන්නද? 
 
[මූළවනමස අණ ඳරිදි ඉලවය කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

65,000ක් ධරඩ ධරහ; මිනිසුන් භළරිරහ; ධයීවල් වරහ. [ඵහධහ 

කිරීම්] 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීරුනි, රුණහයරහ හඩි ධන්න. -[ධකීහ 

කිරීම්] 

එක්ධී, ඔඵ මභන්රහ ධම් ඳහර්ලිධම්න් මධ  ටතු ම යධන 

ඹන්න අසගහ ධදන්න. නළවීනම්, බහධ  ටතු ම තහහලි 

අවීහිටුරහ, ඳක් නහඹ ැදසමභක් ළරහ භට තීයණඹක් 

න්න ධනහ. -[ධකීහ කිරීම්]- අපි ඳක් නහඹ ැදසමභක් 

ළරහ ඊශෙ තීයණඹ පිළිඵ දළුවවී යන්නම්.  -[ධකීහ 
කිරීම්]-  

Order, please! බහධ  ටතු ම තහහලි අවීහිටුනහ. 
 

රැවහවීෙ ඊ  අනුකල තළලකළලිකල අවය හිටුලන දින්  අ. භළ. 
2.13   නෆලත ඳලවයලන දී. 

அன்தடி அர்வு இமடறயத்ப்தட்டு,  தற. த.  2.13 றக்கு 

லண்டும் ஆம்தரறற்ய.     

Sitting accordingly suspended till 2.13 p.m. and then resumed. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! අද දින හච් හ වූ ඳරිදි, අධේ යධට් ර්තභහන 
ධෞය තවීවීඹ ම්ඵන්ධධඹන් ඳළවළදිලි ය ජභට රු ධෞය 
අභහතය මභහ බහට ඳළමිණීභට නිඹමිතයි. එ මභහ දළනට අවිරු 

ජනහධිඳවි මභහ භෙ හච් හ ධඹ ජ දුටිනහ. ඒ හච් හ 

අන් ධරහ ධභතළනට ඇවිල්රහ එ මභහ විදුන් බහ ඇභතීභට 
නිඹමිතයි. එධතක් අපි දධේ ළඩ ටතු ම ඉදිරිඹට යධන 
ඹහභට අද ඳක් නහඹ ැදසමධම් ජ තීයණඹ ශහ. රු ධෞය 
ඇභවි මභහ ඳළමිියඹහට ඳසු එ මභහ ඳළවළදිලි කිරීභක් යයි.  

ට ශෙට, රු ඩ රස ධේහනන්දහ භන්ත්රී මභහ. 
 
 

II 

 
 ඳළලිආරු ආශ්රිතල සදු ලන නීති විමරෝධී ක යුතු 

ෙෆඩඳෆලෆවයවීෙ 
தரலிரற்நறன் கமசரங்கபறல் இடம்ததயம் 

ெட்டறசர தெற்தரடுகமபத் மடதெய்ல் 
PREVENTION OF ILLEGAL ACTIVITIES CLOSE TO PALIARU 

 
ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் சரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌ ெதரரகர் அர்கசப, லர்ப்தரெண ற்யம் லக 

பதோன தொகரமத்து அமச்ெர் அர்கபறடம் சகள்ற 

சகட்க அதறத்ற்கு ன்நற. 

வுணறர ரட்டத்றன் தைபறங்குபம் தகுறயசக 

உயரக்கம் ததற்ய, டக்கு ற்யம் டசற்கு சரக்கற 

வுணறர, தொல்மனத்லவு, ன்ணரர் ரட்டங்கபறதெடரக 

ன்ணரர் தரக்குலரறமக் கடல் தகுறறல் கனக்கறன்ந, 

னரற்ய ரலறறலும் தைகழ்ததற்ந தரலிரய, டக்கறன் லர்த் 

சமறமண ஏபசதம் தர்த்றதெய்கறன்நது. அமணப் 

தரதுகரப்தற்கரக அன் இய யங்கறலும் தன கறசனரலற்நர் 

தூம் மறல் அெரங்கத்றணரல் கரறகள் 

எதுக்கப்தட்டுள்பண. இந்க் கரறகபறல் தொறம, தரமன, 

கயங்கரலி, யம் சதரன்ந ங்கள் இற்மகரக 

தரரறபறல் பர்ந்து, அம ண்ரறப்தைகள் ற்தடரல் 

தரதுகரத்து யகறன்நறமனறல், ற்சதரது அப்தகுறக்குள் 

தனர் அத்துலநற தமந்து கரட்டு ங்கமப தட்டியும் 

ஆற்நறன் கமசரப் தகுறகமபப் தரரறபறல் 

செப்தடுத்றயும் ெட்டறசரரண தொமநறல் ஆற்யலமப் 

தன்தடுத்றப் தறர்ச்தெய்மககமப சற்தகரண்டும் 

யகறன்நணர். சற்தடி கரறகள் வுணறக்குபம் லர்ப்தரெணத் 

றமக்கபத்றற்குட்தட்டது ண  அமடரபப்தடுத்தும் 

மகறல் லர்ப்தரெணத் றமக்கபத்றணரல் ல்மனக் கற்கள் 

டப்தட்டுள்பசதரறலும் அமணயும் லநறச சற்தடி 

ெட்டறசரச் தெற்தரடுகள் தொன்தணடுக்கப்தட்டு 

யகறன்நண. இன் கரரக சற்தடி ஆய தல்சய 

தரறப்தைகளுக்குட்தட்டுள்பமரல், அமண ம்தறறயக்கறன்ந 

க்களுக்கு லர் பம்  கறமடக்கரல் சதரசரடு, தரரற 

இற்மக அறவுகள் ற்தடக்கூடி அதரம் இயப்தரகவும் 

அம்க்கள் தரடர்ந்து லியுயத்ற யகறன்நணர்.  

டக்மகப் ததரயத்மறல் ற்சதரது அங்கு தரரற 

லர்ப்தற்நரக்குமந ற்தட்டியப்தது தகௌ ெதரரகர் 

அர்களுக்கும் தரறயும். ணச, இந் றடம் தரடர்தறல் 

றமறல் கணம் தெலுத்ப்தட சண்டும். அத்துடன்,  

டக்கறல் அடிக்கடி ட்ெறரண கரனறமன ற்தடுணரல் 

இத்மக லரரங்கமபப் சதறப் தரதுகரக்க சண்டி 

ததரயப்தை இன்நறமரரக இயக்கறன்நது. ணச, 

சற்தடி ெட்டறசரரண தெற்தரடுகள் உடணடிரகத் 

டுத்து றயத்ப்தட சண்டிது அெறரகும்.  
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[රු අුවය දිහනහඹ භවතහ] 
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குநறப்தறட்ட ஆற்நறன் கமசரங்கபறல் இடம்ததற்ய 

யகறன்ந ெட்டறசரச் தெற்தரடுகமப உடன் 

றயத்துற்கும் ற்சதரது அப்தகுறறல் சற்தகரள்பப் 

தட்டுள்ப செங்கமப றர்த்ற தெய்து அமணப் 

தரதுகரப்தற்கும் சலும் இத்மக தெற்தரடுகள் 

அப்தகுறகபறல் ற்தடர மகறல் தரதுகரப்தை ற்தரடுகமப 

சற்தகரள்ற்கும் டடிக்மக டுக்க தொடியுர? 

சற்தடி ணது சகள்றக்கரண தறமன தகௌ அமச்ெர் 

அர்கள் ங்குரர் ன்ய றர்தரர்க்கறன்சநன்.  

 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Member, the reply for that Question will be 
given later. 

 

ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் சரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Okay, thank you.  
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ට ශෙට, අභහතයහංල නිධ දන. අධියණ අභහතය ව 
බුේධලහන අභහතය මභහ. 

  

ශ්රී ංකළමේ අකරකරණමස වහලළධීනවයලය 

ිළිතවල ්ක්වවය ජළතීන්මේ වංවිධළනමස 

විමේ නිමයෝජිත නිකුවය කෂ ලළර්තළල  

අකරකරණ අෙළතයතුෙළමේ ප්රකළය 
இனங்மக லறத்துமநறன் சுந்றம் தற்நற 

.ர. ெமதறன் றசெட தறறறறறணது  

அநறக்மக: லற அமச்ெரறணது கூற்ய 
REPORT ON INDEPENDENCE OF SRI LANKA'S 

JUDICIARY ISSUED BY UN SPECIAL 

RAPPORTEUR: STATEMENT BY MINISTER OF 

JUSTICE 
 

ගරු (ආචළර්ය) විජයදළව රළජඳක් ෙශතළ (අකරකරණ 
අෙළතය වශ බුද්ධළවන අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ - லற 

அமச்ெயம் தைத்ெரெண அமச்ெயம்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 

රු ගහනහඹ මභනි, "ශ්රී රංහධ  අධියණඹ ව තිවිඥ 

ෘවීවිධආ සහ  නවීඹ" පිළිඵ ධොඹහ ඵරහ හර්තහක් 
ළඳය භ වහ එක්වී ජහතීන්ධ  ංවිධහනඹ විදුන් ශ්රී රංහට 
ඳවී ය එන රද විධලේ නිධඹීජිතරිඹ වූ, ධභොනිහ පින්ධට  ී

භළවිනිඹ 2017 භහර් ම 23ළනි දින නිකුවී යන රද හර්තහ 
පිළිඵ ශ්රී රංහ යජඹ ධර අඳධ  ්රවිචහයඹ දළක්මභ අතයලය 
හයණඹක් ඵට ඳවී ඇත. 

එ මමිඹ විධලේ නිධඹීජිතධඹකු ධර 2016 අධ්රේල් භ 
29ළනි දින රංහට ඳළමිණ භළයි 07න දින දක්හ, දින 7ක් ශ්රී 
රංහධ  ත ශ අතය අුවයහධපුය, ඹහඳනඹ ව භවුවය 
නයරට භන් යන ර ජ. ඒ අතය ඇඹ භභද, විධේල ටතු ම 

ඇභවි මභහ වහ තිවිඳවි මභහ ඇ මළු තවී ආඹතන ණනහ 

කි තුවීතන් භෙ හච් හ ඳවීන්නට ධඹවනිය. එභ 

හර්තහධ  ඹම් ඹම් හයණහ ම්ඵන්ධධඹන් හධතිඹ රුණු 
කීඳඹක් ඇතවී, ශ්රී රංහධ  ර්තභහනධආ ඳවින තවීවීඹ 
විෘවි යමින් අධේ යධට් ධෞයඹට ව කීර්වි නහභඹට වහනිය 
න්නහ වූ රුණු ණනහක් එහි ඇ මශවී කිරීභ පිළිඵ අඳධ  

නහටු මුලින්භ ්රහල යමු. 

2016 භළයි භ 07න දින එ මමිඹධ  අධයඹන ංචහයඹ නිභ 

ශ ඳසු ධභළනි හර්තහක් නිකුවී කිරීභ වහ ඇඹ භහ 10 
½ට ළඩි හරඹක් ත ධශේ භන්දළයි ඹන ්රලසනඹ අඳ වට 

ඇඹධන් ඇදුඹ තු ම ඇත. ඇඹධ  හර්තහධ  මුල් ධොටධේ 
ළඩි ලධඹන් වන් ය ඇවීධවී, අධේ යධට් ආඩුඩුරභ 

යසගහධ  න්දර්බඹ ව අධියණ යුවඹ පිළිඵ රුණු ව 

පුේර තිවි පිළිඵ ඳවින නනවි යහමුඹ. භහන හිමිම් 
පිළිඵ ජහතයන්තය ම්මුතීන් යසගහදහඹඹ භඟින් ම්භත ය 

ක්රිඹහවීභ කිරීභ පිළිඵ  මටු විඹ ධනොවළකි ඵ එභ හර්තහධ  
වන් ුවවී, එන් වූ ජහතයන්තය ම්මුතීන් ළඩිභ ්රභහණඹක් 

ක්රිඹහවීභ යන රහඳධආ ්රගභ යට ශ්රී රංහ ඵ ඇඹ අභත 
ය විබීභ ධවී හිතහභතහ වන් ධනොධොට විබීභ පිළිඵ ද අපි 

නහටු ධමු.  

ර් 2012 ව 2013 හර හුව  මශ දුවන වූ 
ධරේසඨහධියණධආ අ විනිසුරු මමිඹ ඉවී කිරීභ ම්ඵන්ධධඹන් 

ඉදිරිඳවී වූ ධදීහභිධඹීඹට අදහශ නහටුදහඹ තවීවීඹ එභ 
හර්තහධ  වන් කිරීභ පිළිඵ අඳ ධදොස ධනොඳයන නමුවී, 

ඉන් ඳසු අධියණධආ සහ  නවීඹ ආයක්හ කිරීභ වහ න්නහ 

රද ඓවිවහදු ව ළදවී ධේලඳහරන ක්රිඹහලිඹ පිළිඵ 
ඇය භක් කිරීභට ඇඹට  කීභක් විබ ඵ අපි අධහයණඹ 

ධොට කිඹහ දුටිමු. 

ආඩුඩුරභ යසගහ බහධ  හභහජිඹන් ළඩි ංයහක් 

ධේලඳහරනඥඹන් මභ පිළිඵ ඇඹ විධ චනහවීභ වනක් ය 
ඇතවී, මුල් අසගහධ  එභ බහධ  හභහජිඹන් වවීධදනකු 

ධේලඳහරනඥඹන් ධනොන තළනළවීතන්ධන් භන්විත විඹ තු ම 

ඵට අඳ ඉදිරිඳවී ශ ධටුම්ඳත ඳසු ධනට බහජන යන 
රේධේ භවජන නිධඹීජිතඹන්ධ  ඉල්ීමභ භතඹ. යට තිවිඹක් 

ඳනුව රඵන්ධන් ඒ යධට් භව ජනතහධ  ශුබ දුේධිඹ ව 
අභිරහඹන් අුව මි විධේශීඹ යහජය ධවී විධේශීඹ ආඹතනර 

නිඹභ කිරීභ භත ධනොන ඵවී, එභ කීභ ඇවි භවජන 
නිධඹීජිතඹන්ධ  භතඹ අුව ඩහවී සුවනසු රභඹ අපි අුවභනඹ 

ශ ඵවී වන් කිරීභට ළභළවීධතමු. ආඩුඩුරභ යසගහ 

බහධ  ඵහුතයඹ ධේලඳහරනඥඹන් ුවවී, එහි ක්රිඹහහරිවීඹ 
පිළිඵ ධභධතක් ධභයට ඵයඳතශ ධර ධදී දර්ලනඹට 

රක්මභක් දුවන ම ධනොභළවි ඵවී, තිවිඹ ඹුව හීමන අලයතහ 
අුව ධනස ධමින් භන් න්නහ වූ ධදඹක් ඵවී, එඹ එ 

තළන ඳල් විඹ තු ම එක් ධනොන ඵවී ්රජහතන්ත්රහ ජ දුඹලුභ 

යටල් පිළින්නහ වූ ඹගහර්ගඹකි.  

අධියණ ධආ විනිලසචඹහයරුන් ඳවී කිරීධම් රභධ දඹ 

පිළිඵ ඉදිරිඳවී ය ඇවි විධ චනඹ ඳදනම් වියහිත, අහධහයණ 
්රහලඹක් න අතය උසමම් ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ තවනයටවී 

ංධලීධනඹ විඹ තු ම ඵ පිළින්නහ අඳට ර්තභහනධආ ඳවින 
තවීවීඹ පිළිඵ එධේ දළඩි විධ චනඹක් ඉදිරිඳවී කිරීභ කුභන 

ඳදනභක් භත දුවන වූක්ද ඹන්න ධවීරුම් ත වළකිඹ.  

ය වතයට යක් විනිලසචඹහයරුන් ධේහ සගහනලින් 
භහරු කිරීධම් රභඹ ඇඹධ  ධදී දර්ලනඹට රක් විබීභ පුවනභ 
වත හයණඹක්ඹ. ධරීධආ ෆභ යටභ මුල් අසගහ 

අධියණර විනිලසචඹහයරුන් ය කිහිඳධඹන් කිහිඳඹට 
භහරු කිරීධම් රභධ දඹ අධියණධආ සහ  නවීඹ ආයක්හ ය 

1565 1566 



ඳහර්ලිධම්න් ම 

ළතිධම් ළඩ පිළිධශක් ධර අුවභනඹ යන ඵළවින්, ධභළනි 

විධ චනඹක් ඉදිරිඳවී කිරීභ ඇඹ එකී රුණු ම්ඵන්ධධඹන් 

ධනොදළුවවීබහධඹන් දුවන ශ ධදඹක් ඵ අපි විලසහ                
යමු. අඳධ  උඳරිභහධියණර -ධරේසඨහධියණධආ ව 

අභිඹහචනහධියණධආ- විනිසුරුන් ආඩුඩුරභ යසගහ බහධ  
අුවභළවිඹ ඇවි ජනහධිඳවියඹහ විදුන් ඳවී කිරීභ  මටුදහඹ 

ධනොන රභඹක් ධර ඇඹ වඳුන්හ  ජ ඇවි නමුවී, ඊට භහන වූ 
රභඹක් භත ධධනට් බහධ  අුවභළවිඹට ඹටවී ඇධභරිහ 

එක්වී ජනඳදධආ ජනහධිඳවියඹහ, එයට ධරේසඨහධියණධආ 

විනිසුරුන් ඳවී කිරීධම් රභඹ ධදී වත ඹළයි ඇඹ 
ධනොඳන්ධන් භන්දළයි අපි ඇඹධන් ්රලසන ය දුටින්ධනමු.  

ධභයට මුල් අසගහ අධියණර විනිලසචඹහයරුන් ඵහ 
ළතිධම් ජ ය  මන ඳශපුරුේදක් භත ඵහ ළතිම් දුවන යන 
ඵ ඇඹධ  හර්තහධ  වන් විබීභ අතය රුණකි. 

අධියණ ධේහ ධොමින් බහ  ය  ඳවට ඩහ 
ෘවීතීඹභඹ ඳශපුරුේදක් ඇවි ව  තිවිඥ  ෘවීතීධආ  ධෞයඹ  
ැද න්නහ වූ  චරිතවී වූ තළනළවීතන් විෘත තය විබහඹට 

ඉදිරිඳවී කිරීධභන් ඳසු ධතීයහුව රඵන අතය  එඹ ඉතහ  
ඳහයදෘලබහඹකින් තු ම දුවන යන්නකි.   

එ මමිඹධ  හර්තහධ  තිවිඳවි ධදඳහර්තධම්න් මධ   

ක්රිඹහරහඳඹ ම්ඵන්ධධඹන් ද  නිළයදි ධනොන්නහ ුව රුණු 
ණනහක්  ඇ මශවී ය ඇත. තිවිඳවියඹහ ඳවී කිරීභ  
ධේලඳහරන තීයණ අුව  දුවන න්නක්  ඵට  රුණු භ ම ය 
විබුණ ද, තිවිඳවියඹහ ඳවී කිරීභ  ආඩුඩුරභ යසගහධ   

්රවිඳහදන අුව  ආඩුඩුරභ යසගහ බහධ  අුවභවිඹ ඇවි  
ජනහධිඳවියඹහ විදුන් දුවන  යුව රඵන  ක්රිඹහලිඹක් ඵ ධවීරුම් 
ළතිභට ඇඹ අධඳොධවොවී ම ඇත.  තිවිඳවි ධදඳහර්තධම්න් මධ  

නඩු ඳළරීභ  ව ඳවීහධන ඹහභ  පිළිඵ   ්රභහදඹක් ඳවින 
ඵ තයඹක් නමුවී එ මමිඹ  ශ්රී රංහධන් පිට ගිඹ  ඳසු ධභභ 
හර්තහ නිකුවී යන දිනඹ දක්හ භහ  දවඹවභහය හරසීභහ  

 මශ නඩු ටතු මර  ්රභහදඹ ළශළක්මභ වහ  අඳ විදුන් ධන 
ඇවි පිඹය  ධඵොධවීඹ.  දුවිල් නඩු විධහන ං්රවඹ  ංධලීධනඹ 
කිරීභ,  භග භඩුඩර ඳනත ංධලීධනඹ  කිරීභ, දිනඳතහ  නඩු 

ඇසීභ වහ  අධියණ ධේහ  ධොමිභ භඟින් චරධල් 
නිකුවීධොට  ක්රිඹහවීභ කිරීභ ඹනහ ජ රුණු  ධභභ  හර්තහධ  
ඇ මශවී ධනොමභ    මශ එ මමිඹධ   ඹල් ඳළන ගිඹ හර්තහ  

ර්තභහන රංහධ  ඳවින තවීවීඹ  ලධඹන්  ධඳන්හ  ජභට 
ඇඹ උවීහව  ළතිභ  ඉතහභ ළයදිවත ව ඵයඳතශ  
හයණඹකි. විධලේධඹන් තිවිඳවි ධදඳහර්තධම්න් මධ  ඳසු ගිඹ  
ය හරඹ   මශ ්රවියුවත කිරීභ  මශ  ්රභහද ම  විබු  නඩු 

විලහර ංයහක් ධම් න විටවී  අන් කිරීභ වහ  පිඹය 
ධන ඇවි ඵ ද වන් කිරීභට ළභළවීධතමි.   තිවිඳවි 
ධදඳහර්තධම්න් මධ  දුටින තිවිඥරුන්ධ  ංයහ  ්රභහණවී 

නළවි ඵට  එ මමිඹධ  හර්තහධ   වන් ුවවී,  ඳසු ගිඹ 
හරසීභහ  මශ තිවිඳවි ධදඳහර්තධම්න් මට අලුවින්  තිවිඥරුන්  
77 ධදධනකු ඵහ ළතිභට ධම්  න විට පිඹය ධන ඇත.   

විධලේධඹන් එ මමිඹධ  හර්තහධ  වන් හයණඹ  න්ධන්  
අඳයහධ නඩු ම්ඵන්ධ තිනිඳවි  ධදඳහර්තධම්න් මට විභර්ලනඹ 
කිරීභට ඵරඹක් ධනොවිබීභ අඩු ඳහඩුක් ඳවින ඵඹ. ධරීධආ 

කිදුවන ්රජහතන්ත්රහ ජ යට අඳයහධ විභර්ලනඹ කිරීධම් ඵරඹක්  
තිවිඳවි ධදඳහර්තධම්න් මට ඳයහ ධනොභළවි අතය  එධේ  
විභර්ලනඹ  කිරීභ වහ   අලය නිධඹී ව උඳධදස රඵහ ජධම්  
ඵරඹක් ඳභණක් තිවිඳවි ධදඳහර්තධම්න් මට ඳළරී  විබීභ 

ජහතයන්තය පිළිවී ම්මුවිඹකි.  

එන් තවීවීඹක් ඹටධවී අඳධ  තිවිඳවි ධදඳහර්තධම්න් මධ  

අඹ ධදී දර්ලනඹට රක් කිරීභ ධවේ මධන් ඇඹ  ම දළුවභ 
පිළිඵ අඳට ්රලසන වතඹ. ඇධභරිහ එක්වී ජනඳදධආ 
තිවිඳවියඹහ ළිනනට් භඩුඩරධආ හභහජිධඹකු න හයණඹ 
පිළිඵ ධභොනිහ පින්ධටී භළවිනිඹට අධඵීධඹක් විබුධඩු 

නම්, ධභන් අතය හර්තහක් අඳ යට ම්ඵන්ධධඹන් ඉදිරිඳවී 
කිරීභට ධනොධඳරධමන ඵ භධ  විලසහඹයි. ඇඹ විදුන් නිකුවී 
ය ඇවි හර්තහ යධට් සනරීබහඹට ඵයඳතශ වහනි ඇවි 

කිරීභට ඉවල් න්නහ වූ ළැදදි ව අතය ධතොය මරුලින් වන 
ම ඇත. උ මරු ව නළ ධෙනහිය ඳශහවී ධදධක් අධියණ 
ඳවීහධන ඹහභ ව නඩු තීන්වන නිකුවී කිරීභ දුංවර බහහධන් 

ඳභණක් දුවන යන ඵවී, එභඟින් ජනතහට අහධහයණඹක් දුවන 
න ඵවී ඇඹ වන් කිරීභ ඵයඳතශ අතයඹක් ඵ භභ වන් 
යනහ.  

අධියණර නඩු තීන්වන ම්ඵන්ධ වන් යන්ධන් නම්, 
උඳරිභහධියණඹ විදුන් දුඹලුභ නඩු තීන්වන ්රහලඹට ඳවී 
යන්ධන් ඉංග්රීදු බහහධන් ඳභිය. එන් තවීවීඹක් ඹටධවී 
බහහභඹ ලධඹන් අහධහයණඹක් දුවනන ධර අඳ රනහ 

නම් දුංවර, දමිශ, මුසලිම් දුඹලු ජන ධොටසරට එඹ 
අහධහයණඹක් ඹළයි ධනකුට තර්ඹක් ධොඩනළඟීභට වළකිඹහ 
විධේ. එධවවී දුඹස ණනහක් විසධේ අධේ යධට් හුරුපුරුවන ම 

ඇවි ධභභ රභඹ දිගින් දිටභ ඳවීහධන ඹහභ ඵයඳතශ 
ළටලුක් ඇවි ඵට ධම් යධට් ජනතහ රහ ධනොභළත. 
තිවිඥරුන් සහ  න ධර නඩු ටතු මරට ධඳති දුටීභට ඹම් 

ඹම් ඵහධහ ඇවි ඵ එහි වන් ුවවී, ඳසු ගිඹ ය ධද 
හරඹ  මශ එන් කිදුවන දුවනමභක් හර්තහ ධනොවූ ඵට වන් 
කිරීභට ළභළවීධතමි.  

ධභයට ඳවින ත්රසතහදඹ ළශළක්මධම් ඳනත ධනස ශ 

තු ම ඵට ඇඹ වන් ශවී, ර්තභහනධආ භහන හිමිම් 

පිළිඵ ළඩි උනන්වනකින් ගහ ශ ඵටහිය යටරට එල්ර ම 

ඇවි බඹහන ත්රසතහ ජ ්රවහය ඉදිරිධආ ඹම් ඹම් යටල් භහන 

හිමිම් ඉතහ දළඩි ධර ඹටඳවී යන්නහ වූ අණඳනවී ඳනමින් 

දුටින ඵ ඇඹ අධහයණඹ ය ත තු ම ඵ වන් යමි. 

ධරීධආ දරුණුතභ ත්රසතහ ජ ංවිධහනඹ ඹටඳවී කිරීභ වහ 

ධභයට ඳළවි තිවිරට ඩහ ඵයඳතශ ණධආ දරුණු තිවි-රීවි 

එභ යටල්  මළින් භ මමධම් ්රණතහ අද ධරො පුයහ දක්නට 

ඇත. ට ට දස ඳවට ධඳය ජඳහනධආ ඳහර්ලිධම්න් ම ම්භත 

යන්නට ධඹවනණු, අඳයහධ කුභන්ත්රණ තිවිඹ - Criminal 

Conspiracy Law - භඟින් ත්රසතහදඹට  මඩු ධදන්නහ වූ අඳයහධ 

277ක් තිවිඹ භඟින් තවනම් ය ම්භත ශ අතය, එභ අඳයහධ 

ම්ඵන්ධධඹන් ධඳොීමදුඹට ඕනෆභ අධඹකු අවී අඩංගුට ළතිධම් 

ඵරඹ රඵහ  ජ ඇත. 

යහජය ආයක්හට තර්ජනඹක් ඇවි න්නහ වූ කුභන ධව  ී

හයණඹක් ම්ඵන්ධ "Facebook" ව "Twitter" ළනි භහජ 
ධේ අඩවිර ඹභක් ඳශ කිරීභ ඳභණක් ධනො, එධේ ඳශ යුව 
රඵන හයණඹට ්රවිචහය දළක්මභ - “Like” කිරීභ - ඳහ වහ 

ධඳොලිස අවී අඩංගුට ළතිභට වළකි අඳයහධඹක් ධර එයට 
තිවිත යන්නට ධඹවනධඩු දින ඳවට ධඳයඹ. එළනි 
තවීවීඹක් ඹටධවී ත්රසතහදඹට එධයහි යධට් ඳවින තිවි 

ලිහිල් කිරීභට යුව රඵන ධඹීජනහ භඟින් දුවන ුවධආ, භහන 
ංවවිඹ ආයක්හ කිරීභ ධනො භහන ංවවිඹ විනහලඹ යහ 
ධන ඹහභ ඵද අද භහන හිමිම් අයිවිහදුම් පිළිඵ උදම් 
ඇනූ යටල් ඳහ පිළින්නට ධඹ ජ ඇත. අඳයහධ නඩු වහ 

ධඳොලිස අවී අඩංගුට ුව රඵන පුේරඹන් ධුවධන් 
තිවිඥරුන්ට ඇවි අයිවිඹ ධභයට ධඳොලිස චරධල්ඹක් භඟින් 
ක්රිඹහවීභ ධමින් ඳතී. එඹ යසගහදහඹඹ භඟින් දුවන ශ 

තු ම ඵට ඳසු ගිඹ හරඹ  මශ  ජර්ක හච් හ ඳවීන්නට 
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ධඹවනණු අතය, ළරුධකු අවී අඩංගුට වී ධභොධවොධවීභ 

තිවිඥයඹන්ට ඔුවන් මුණ ළසී, ඔුවන් ධුවධන් රුණු 
ඉදිරිඳවී කිරීභට අසගහක් දිඹ තු ම ඹළයි එ මමිඹධ  හර්තහධ  ද 
ධඹීජනහ ධොට ඇත. එධවවී, භවහ බ්රිතහනයධආ ඵයඳතශ අඳයහධ 
ධචීදනහක් රවී ළරුකු ධුවධන් තිවිඥ වහඹ රඵහ 

ළතිභ ඳළඹ 36ක් ත ධන ධතක් ්රභහද කිරීභට ඳවින තිවි 
්රවිඳවීවිඹ ධනස යන ධරට ඇඹ භවහ බ්රිතහනයඹට නිර්ධේල 
ධනොයන්ධන් භන්ද කිඹහ අපි ්රලසන යන්ධනමු.  

ධරො ඳවින ඵර මභ ම්මුවිහ ජ ජහතයන්තය ංවිධහනඹ 
න එක්වී ජහතීන්ධ  ංවිධහනඹ ධභළනි හයණඹන් ඉටු කිරීභ 
වහ නිධඹීජිතඹන් ඳවී කිරීධම් ජ ඒ වහ කීභ දළරීභට සුවනසු 
පුේරඹන් ඳවී කිරීභ ඔුවන්ධ  කීභක් ධොට ළරකිඹ තු ම 
ඹළයි භභ අධහයණඹ ධොට කිඹහ දුටිමි.  

තුේධඹ ඳළවි ය විවට ආන්න හරඹ  මශ ළටුම් 
ළශළක්මභ ධවී අභ කිරීභ වහ එක්වී ජහතීන්ධ  ංවිධහනඹ 
ක්රිඹ ධර දහඹ ධනොවූ ඵට අපි දිගින් දිටභ ධචීදනහ ධශමු. 
අඳධ  ධචීදනහ එර පිළිධනොවීතවී, එක්වී ජහතීන්ධ  
ංවිධහනධආ හිටපු භව ධල්ම් ඵළන් කි මූන් භවතහ විරහභ ඹන 
අසගහධ  ජවී, එ මභහ රංහ ම්ඵන්ධධඹන් ඔුවන්ධන් 
ඵයඳතශ අඩු ඳහඩු දුවන වූ ඵ ්රහල කිරීභ ළන අපි  මටු ධමු.  

තද, ඳසු ගිඹ වි කිහිඳඹ  මශ ධභයට දුංවර ව මුසලිම් 
ජනතහ අතය ධේද ඇවි කිරීභ වහ ඹම් ඹම් ඵරධ  
ක්රිඹහවීභමභක් පිළිඵ භභ නහටු ධමි. 

ධභයට ජීවීන දුඹලු ජන ධොටසරට දුඹ බහහ ගහ 
කිරීභට, දුඹ ආභ ඇදහීභට ව තභහධ  ංසෘවි අනනයතහ 
ැද ළතිභට ඇවි අයිවිඹ ආයක්හ කිරීභ ධුවධන් අපි 
නියන්තයධඹන් ළඳ ම ටතු ම ධශමු. ට ට ධඳය අසගහ 
කිහිඳඹ ජ එළනි ළටුම් ඇවි මධම් ්රණතහක් ඇවි වූ 
අසගහධ   අදහශ ඳහර්ලසඹන් භෙ හච් හ ධොට එන් වූ 
අසගහ ඇවි මභ ශක්හ ළතිභට අපි උඳරිභ ධර ළඳ ම 
ටතු ම ධශමු. නමුවී, භහ ශ්රී රංහධන් ඵළවළය දුටි ඳසු ගිඹ 
වි ධද හරඹ  මශ ධඵොවන ඵර ධේනහධ , පජය 
රධොඩඅවීධවී ඥහනහය හිමිඹන් භහ විදුන් ෙහ ධන දුටින 
ඵ ධභයට මුසලිම් අන්තහ ජන් කිහිඳ ධදධනකු භහධය හච් හ 
ඳවීමින් ්රහල නිකුවී කිරීභ පිළිඵ භහධ  නහටු ්රහල 
ය දුටිමි. ඔුවන් එභ ධචීදනහ ඉදිරිඳවී යන්ධන් භහ අධියණ 
අභහතය ුරයධආ ඵරඹ බහවිත කිරීභ භඟින් එළන්නක් දුවන යන ඵ 
වන් යමිනි. 

ඳසු ගිඹ භහ කිහිඳඹට ඩහ ඉතහ ඵයඳතශ ණධආ දුවනමම් දුවන 
වූධආ 2010 දුට 2014 දක්හ හුව  මශඹ.  එභ හරඹ  මශ 
අලුවීභ, දර්හ නයඹ ළනි ්රධේලර ඵයඳතශ ණධආ දුේධි 
හර්තහ ුවවී පජය රධොඩඅවීධවී ඥහනහය හිමිඹන් අවී 
අඩංගුට ළතිභක් ධවී නඩු ඳළරීභක් දුවන ධනොවූධආ භහධ  
පර්හට  ධවීදය රු අභහතය යුවෂස වකීම් භළවි මභහ අධියණ 
අභහතය ුරයඹ දයන භධආ ඔහු විදුන් පජය රධොඩඅවීධවී 
ඥහනහය හිමිඹන් ෙහ ධන දුටි නිහදළයි භභ ්රලසන යමි.  

යධට් දුවන න අඳයහධ ම්ඵන්ධ ළරුන් අවී අඩංගුට 
ළතිධම් ඵරඹ ඇවීධවී අධියණ ඇභවියඹහට ධනො, 
ධඳොීමදුඹටඹ. ධම් න විටවී එළනි ධචීදනහ රවී 14ධදනකු 
ධඳොීමදුඹ භඟින් අවී අඩංගුට ධන තිවිඹ ක්රිඹහවීභ කිරීභ 
වහ පිඹය ධන ඇවි ඵ වන් යමි. ධඵොධවොභ ස මවියි. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! 

ගරු චන්ද්රසරි ගජදීර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ගහනහඹ මභනි, ඳළවළදිලි ය ළතිභක් විධඵනහ. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභවි මභනි, රු චන්ද්රදුරි ජ ජය භන්ත්රී මභහ ඳළවළදිලි 
කිරීභක් ඉල්රහ දුටිනහ. ඔඵ මභහ ළභළවියි ද? 

 

ගරු (ආචළර්ය) විජයදළව රළජඳක් ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ධවොයි. 
 

ගරු චන්ද්රසරි ගජදීර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ඇභවි මභනි, ධභොනිහ පින්ධට  ී භළවිනිඹධ  හර්තහ 

ම්ඵන්ධධඹන් ඔඵ මභහ  ජර්ක විසතයඹක් ධම් ඳහර්ලිධම්න් මට 
ශහ. ඇවීත ලධඹන්භ අපි න්ධතී නහ, අධේ යධට් 

සහ  නවීඹ, අධියණඹ, තිවිඳවි ධදඳහර්තධම්න් ම ව ඒ 
ඳේධතීන් විධ චනඹ කිරීභ පිළිඵ ඔඵ මභහ ධම් හධ  වි්රවඹක් 
කිරීභ ළන.  

දළන් ධම් හර්තහ ඔඵ මභහ ඳහර්ලිධම්න් මට ඉදිරිඳවී යනහ 
හධ  භහන හිමිම් ධොමිභට ඉදිරිඳවී ධශොවී එතළනවී ඹම් 
කිදු චිත්රඹක් ඇවි ධ වි. ධභොද, ඔඵ මභහ ඳළවළදිලි කිඹහ 

විධඵනහ, ධම්  එන්.ජී.ඕ.හයඹන්ධ  ුවභනහක් භත දුවනවූක් 
කිඹරහ. ඒ ඹල් ඳළන ගිඹ අදවස ඉදිරිඳවී කිරීභක්.  ධම් ්රලසනඹ 
අධේ යධට් සහධිඳතය පිළිඵ හයණඹක් නිහ ධභඹ අපි - 

ඳහර්ලිධම්න් ම - හච් හ ශ තු ම ්රලසනඹක් ධන්ද? 

 

ගරු (ආචළර්ය) විජයදළව රළජඳක් ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

රු ගහනහඹ මභනි, පින්ධටො භළවිනිඹ රංහධ  ත ධශේ 
දින 7යි. භභ විධේල ටතු ම අභහතය මභහ ව තිවි ක්ධේත්රඹට 
අදහශ කීඳධදධනකු මුණ ළසුණහ. දස වතක් හධ  හරඹක්  මශ 

ධම් හධ  හර්තහක් ඉදිරිඳවී යන්න -අුවන්ධ  යටට 
ඇවිල්රහ එ ළනි අධඵීධඹක් රඵහ න්න- පුළුන් නම්, ධභොනිහ 
පින්ධටො භළවිනිඹට අඩු ණධන් ක් ධදවිඹන්ධ  ධභොශඹවී 

විධඵන්න ඕනෆ. එභ නිහ ධඵොධවොභ ඳළවළදිලි භභ කිඹනහ, ඒ 
හර්තහ ලි ධ  ධභොනිහ පින්ධටො ධනොධයි කිඹහ. ධඩොරර්ලින් 
ඹළධඳන ඳයපුටු NGO හයධඹී පිරික් ධම් යධට් ඉන්නහ. ඒ 

NGO හයඹන්  ජපු හර්තහ තභයි එක්වී ජහතීන්ධ  භහන 
හිමිම් මිටුට පින්ධටො භළවිනිඹ ඹහ විධඵන්ධන්. රු 
ගහනහඹ මභනි, ධභඹ දළන වී වහභ අපි අධේ යධට් නිඹභ 

සගහයඹ ඳළවළදිලි ය අධේ නිරීක්ණ විධේල ටතු ම 
අභහතයහංලඹ භඟින් අධේ තහනහඳවි ධේඹට රඵහ  ජ විධඵනහ, 
එභ රුණු එක්වී ජහවින්ධ  ංවිධහනඹට ඉදිරිඳවී යන්න 
කිඹහ.  

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ධඵොධවොභ ස මවියි.  

ට ශෙට, අභහතයහංල නිධ දනඹ දුවන කිරීභට නිඹමිත ඇවීධවී, 

ධෞය අභහතය රු යහජිත ධේනහයවීන අභහතය මභහටයි. සගහය 
නිධඹී අුව, එ මභහ ඳළමිධණන ධතක් අඳට මිනිවී ම කීඳඹට 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

බහධ  ළඩ ටතු ම තහහලි අවී හිටුන්න දුවන නහ. 
Does the House agree? 

 

ගරු ෙන්ත්රීලරු  
(ரண்தைறகு உயப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye.  
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Then, we are going to suspend the Sitting -  
 

ගරු තුළර ඉඳුනිේ අෙරමවේන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அசெண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රී මභහ, ධභොක්ද point of Order එ? 
 

ගරු තුළර ඉඳුනිේ අෙරමවේන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அசெண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 රු ගහනහඹ මභනි, ඳසු ගිඹ දිනඹ භභ වනටුහ, රංහධ  
ඳවශ වූ අහර්ගභ ගහනහඹයඹහ ඔඵ මභහ  

 

[මූළවනමස අණ ඳරිදි ඉලවය කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඹළයි වන් යරහ ඳළඟිරි, ශඳටි භන්ත්රී මධභකු භහධය 
හච් හ ජ ්රහලඹක් යනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු 
ගහනහඹ මභනි, භට කිඹන්න අලය න්ධන් ධම් හයණඹයි. 
හරඹක් විසධේ හිටපු -අුවරුවන 20ක්, 25ක්, 30ක් හිටපු- 

භන්ත්රීයඹකුට නම්, ගහනහඹරුන් ණනහක් එක් ළඩ 
යපු පුේරඹකුට නම් ංන්දනඹ යන්න පුළුන්, ඔඵ මභහ 
ධොතළනද, ධනවී අඹ ධොතළනද කිඹහ. අඳ හධ භ ඊධආ 

ධඳධර්දහ ඳහර්ලිධම්න් මට ආ භන්ත්රීයඹකු - 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රී මභහ, ඒ එ මභහධ  භතඹ න්න පුළුන්. භහ එඹ 
ණන් න්ධන් නළවළ.  
 

ගරු තුළර ඉඳුනිේ අෙරමවේන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அசெண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ට ට අුවරුවන කීඳඹට ලින් එ මභහවී භභවී එටයි 
ඳහර්ලිධම්න් මට ආධ .  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ළන විහදඹක් අලය න්ධන් නළවළ. එ මභහධ  භතඹ 
එ මභහ ්රහල ශහ. ඒ භට ්රලසනඹක් ධනොධයි. [ඵහධහ කිරීම්] 
අපි දළන් ඳහර්ලිධම්න් මධ  ළඩ ටතු ම මිනිවී ම කීඳඹට 

තහහලි අවී හිටුනහ. 

රැවහවීෙ ඊ  අනුකල තළලකළලිකල අවය හිටුලන දින්  අ. භළ. 
3.12  නෆලත ඳලවයලන දී. 

அன்தடி அர்வு தற. த. 3.12 றம இமடறயத்ப்தட்டு, 

லண்டுந் தரடங்கறற்ய.  

Sitting accordingly suspended till 3.12 p.m. and then resumed,  

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! අභහතයහංල නිධ දන, රු ංනදය  යහජිත 
ධේනහයවීන භවතහ. 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරවයන ෙශතළ (මවෞඛය  

මඳෝණ ශළ මද්ශීය වලදය අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற செணரத்ண - 

சுகரரம், சதரெம ற்யம் சுசெ யத்து அமச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine)  

රු ගහනහඹ මභනි, රු දිධන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ 
සගහය නිධඹී 23 ං2  ඹටධවී ධම් හධ භ ධම් පිළිඵභ 
භධන් ්රලසනඹක් අවරහ භභ භළයි භහධආ 26ධනි දහ පිළි මරු 

වනන්නහ. අද භට දළුවම්  ජරහ නළවළ, ධම් බහධ  ධම් විධිධආ 
්රලසනඹක් නෙනහ කිඹරහ. ඳසු අද  2.00ට ඳභණ තභයි 
භට ආයංචි ුවධඩු රු අ්රහභහතය මභහධන් ්රලසනඹක් අවරහ 

එ මභහ ඳළඹ 24ක් හරඹ වීතහ කිඹරහ. ධභොද, එ මභහට රු 
ජනහධිඳවි මභහ භෙ විධලේ ැදසමභක් විධඵන නිහ. භභවී දළන් 
ඹන්නට  ඕනෆ. ධභොද, අපි ධොශම දිස්රික්ධආ ඳශහවී ඳහරන 

ආඹතන නිරධහරින් ව ඵසනහහිය ඳශහවී බහධ  භව 
ඇභවියඹහ ළරහ විධඵනහ, ඳශහවී ඳහරන ආඹතන ධම් 
ම්ඵන්ධධඹන් ත තු ම තීන්වන තීයණ ළන ගහ යන්නට.  

රු ගහනහඹ මභනි, අද දින සගහය නිධඹී 23 ං2  

ඹටධවී රු දිධන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ අුව රළබ ්රලසන 
භහරහධ  ධඩංගු ධයීඹ ම්ඵන්ධධඹන් අුව රළබ ්රලසනරට භහ 
පිළි මරු රඵහ ධදනහ. 

 

01. ධොශම දිස්රික්ධආ ්රධහන ධයීවල්ර ්රවිහය රඵමින් 
දුටින ධඩංගු ධනොන ව ඵයඳතශ තවීවීධආ ධනොන 
ධයීගීන් ඳර්ඹන්තධආ ධයීවල්රට භහරු කිරීභ; 
ඳර්ඹන්තධආ ධයීවල්ර ධඩංගු ධයීධආ මූලි 
අසගහධ  දුටින ධයීගීන් වහ ්රවිහය භධයසගහන 
පිහිටුමභ.  

රු ගහනහඹ මභනි, අධේ විධලේ ධඩංගු භර්දන ඒ 

ධදක් විධඵනහ. විධලේඥ නදය විධේවිරභ ඹටධවී IDH 
ධයීවරවී, විධලේඥ නදය රක්කුභහර් ්රනහන්වන ඹටධවී ට මු 
ධයීවරවී විධඵනහ. ධම් විධලේඥ නදයරු ධදධදනහටභ 
තහයිරන්තඹට ඹරහ විධලේ පුහුණුක් රඵහ  ජරහ විධඵනහ, 

ධඩංගු ධයීඹට ්රවිහය කිරීභ පිළිඵ. ඒ එක්භ IDH 
ධයීවධල් ඉඩ ඩ භදි ධමින් විබුණහ. ඒ අුව අපි ශෙභ විධඵන 
තරංභ ධයීවර  ව ෆතය ධයීවර රඵහ වීතහ. ඒ ධයීවල් 

ධද ළුධඵීවිර ධයීවර භෙ ඒහඵේධ යරහ, - එ cluster 
එට දහරහ - දුඹලුභ ධයීගීන් සගහනත යරහ ්රවිහය කිරීභ 
ඳටන් වීතහ.  

 ට මු ධයීවධල් තදඵදඹ අඩු කිරීභ වහ අපි ඳසුගිඹ 
දසර ට මු ධයීවධල් ධනභ ඒඹක් වළවනහ. දළනට අපි 
ඒධක් තභයි ධඩංගු භර්දන ඒඹ සගහනත යරහ විධඵන්ධන්. 

අපි ්ර වහ නහරි නදයරුන් භෙ තහ යරහ ඒ වහ 
විබුණු හට්ටු ධදධන් එක් ධඩංගු ධයීගීන් වහ රඵහ වීතහ. 
ධභොද ඒ හට්ටු ධදධක් ඇන්ර දුඹඹට 50 ඵළඟින් තභයි 

1571 1572 

[රු ගහනහඹ මභහ] 
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ධයීගීන් හිටිධආ. ඒ හධ භ විජඹ කුභහය මං අුවසභයණ 

ධයීවධල් විධඵන හට්ටුවී අපි ධඩංගු ධයීගීන් වහ රඵහ වීතහ. 
ඒ විධිඹට අපි නදය ධේහ පුළුල් ශහ. 

ධොශම ්රධහන ධයීවල්ර දුටින ධඩංගු පිළිඵ පුහුණු 
නදයරුන් එභ ධයීවල්ර ධේඹට අවිධර් ඳර්ඹන්ත 
ධයීවල්ර ්රවිහය වහ ධඹොමු ශහ. ධභොද, භවය 

නදයරු ධම් වහ විධලේ පුහුණුක් රඵහ විධඵනහ. ඒ අඹ ට 
නිඹමිත ධයීවරට අභතය තවී ධයීවල් බහය වනන්නහ, ඒ  
ධයීවල්ර ්රවිහය කිරීධම් ක්රිඹහ භහර් ළනවී ඵරන්න.  

ධඩංගු ධයීගීන්ට ්රවිහය කිරීභ වහ ධවදිඹන් ව 
නදයරුන් ළඩි ලධඹන් පුහුණු කිරීභ යනහ. ධඩංගු 

භර්දනඹ වහභ විධලේ වූ ඳහඨභහරහන්  ජරහ ඔුවන් පුහුණු 
යනහ. ඒ හධ භ පුහුණු හර සීභහ අන් ම ඳවීමම් රඵහ 
 ජභට ඵරහධඳොධයොවී මධන් දුටින  නදයරුන් ව ධවදිඹන් 

ධඩංගු ධයීගීන්ට ්රවිහය කිරීභ වහ ධඩංගු ධයීගීන් දුටින 
ධයීවල්ර ධේඹට අුවතුක්ත යනහ. රඵන විධආ අලුවින් 
batches ධදක් පිට ධනහ. ඒ ධදධොල්රන්භ ධඩංගු ධයීඹ 
ළඩිධඹන්භ ඳළවිධයන ්රධේලර  ධයීවල්රට අුවතුක්ත 

යනහ. 

රු ගහනහඹ මභනි, ට ට අභතය  2016 ධර් රුපිඹල් 
ිනලිඹන 2ක් බහඩුඩහහයධඹන් අයධන වළභ ධයීවරටභ රුධිය 
ඳරීක්ණ කිරීභ වහ auto analysers  රඵහ වනන්නහ. ධභොද, 

ධඩංගු ධයීඹ වඳුනහ ළතිභ වහ  රුධිය ඳරීක්ණඹ යරහ ඳළඹ 
ධදක් ඇ මශත හර්තහ දභරහ, ්රවිහය යන්න ඕනෆ. එතධොට 
ඒ ධයීගිඹහධ  ජීවිතඹ ධේයහ ත වළකියි. ඒ auto analyser 
එධන්  තවීඳය 30ට ධල් හර්තහ 16ක් හර්තහ ධනහ. එළනි 

තවීවීඹක් ලින් විබුධඩු නළවළ. භභ ඒ පිළිඵ ධොශම ජ 
ඳශමුළනි project එ යරහ, යජඹට ගහ යරහ ඒ වහ 
රුපිඹල් ිනලිඹන 2ක් ධන් ය ධන, ඒ විධිඹට ධල් හර්තහ රඵහ 

න්න අද රංහ පුයහභ වළභ යහඹනහහයඹභ auto analysers 
ධඹොදහ විධඵනහ.   ඒ නිහ තභයි  ඇවීතටභ අපි ධම් 
ධයීගීන්ධ   ජීවිත ධේයහ ළතිධම් තවීවීඹ ඵළලුහභ ඉතහභ ඉවශ 

භට්ටභට ගිහිල්රහ විධඵන්ධන්. ඒ කිඹන්ධන් භයණ ංයහ 
්රවිලතඹක් ලධඹන් අඩු ධරහ විධඵනහ.  

ධඳෞේලි යහඹනහහයර ධඩංගු ්රවිධේවජනඹ ඳරීක්හ 
කිරීධම් හස ම රුපිඹල් 1000 දක්හ අඩු කිරීභට ටතු ම ය 
විධඵනහ. ඒ හධ භ ම්පර්ණ රුධිය ඳරීක්හ වහ න 

හස මද රුපිඹල් 250 දක්හ අඩු කිරීභට ටතු ම ය විධඵනහ. 
ලින් රුපිඹල් 3,900ක් අඹ ශ හස ම අද  රුපිඹල් 1000 දක්හ 
අඩු ය විධඵනහ.  අධනක් ඳරීක්ණ හස ම රුපිඹල් 700ක් 

විතය ුවණහ. ඒවී රුපිඹල් 250 දක්හ අඩු ය විධඵනහ. 
ධභොද, අද ධයීගීන් විලහර ංයහක් ධඳෞේලි අංලධආ 
ධයීවල්ලින් ධම් ඳරීක්ණ ය න්න ඹනහ. වළභ උණ 

ධයීගිධඹක්භ ගිහිල්රහ ධම් රුධිය  ඳරීක්ණ යනහ. ඳශමුළනි 
දධේ ඵළලුහට ඳසධේ ධදළනි දධේවී නළතවී ඵරහ න්න 
ඕනෆ; repeat test එ යන්න ඕනෆ. එතධොට තභයි ධඩංගු 
ධයීඹ විධඵනහද නළේද කිඹරහ සථිය න්ධන්. ඒ කිඹන්ධන් ඒ 

වහ  ධම් හධ  ධදගුණඹ මුදරක් ඹනහ. ලින් රුපිඹල් 
7000ක් ධවී 7500ක් ගිඹහ නම්, අද ඒ රුපිඹල් 2000ට ය 
න්නට පුළුන්. ඒ වහ අපි නිධඹී  ජරහ  දළන් ඒ දුවන 

ධනහ.  

රු ගහනහඹ මභනි, ධඩංගු ධයීගීන්ට ්රවිහය කිරීධම් ජ 

යජධආ ධයීවල්ර දුටින ධයීගීන්ධ  රුධිය ඳරීක්හන් ඉතහ 

ඉක්භනින් දුවන කිරීභට ටතු ම යනහ. ඒ හධ භ ෆභ විඹභ 

දුකුයහදහ ධඳය රු 9.30 දුට 10.30 දක්හ භහධය භෙ යට පුයහ 

ධඩංගු භර්දන ළඩ පිළිධශ ක්රිඹහවීභ යනහ.  

වළභ දභ උධේ 9.30 දුට 10.30 දක්හ හරධආ ජ 

තභන්ධ  ඳරියඹ පිරිදුවන කිරීධම් ළඩ පිළිධශ භහධය භෙ 
ජීම ම්ඵන්ධ ධරහ ක්රිඹහවීභ යන්න කිඹරහ අපි යහජය 
ආඹතන දුඹල්රටභ නිධඹී  ජරහ විධඵනහ. අඳට අද ඳස රු 
3.00ටවී ධඩංගු ධයීධආ යහේවිඹ වහ ම්ඵන්ධ ැදසමභක් 

ජනහධිඳවි මභහ භෙ ඳවීන්න විධඵනහ.  

2017 ර්ධආ ධම් දක්හ ධඩංගු ධයීඹ යහේත මභ ශක්හ 
ළතිභට අපි නිවිඳතහ ළඩටවන් ක්රිඹහවීභ ශහ. ඔඵ මභන්රහ 

දළනන්න, ධඩංගු ධයීඹ කිඹන එ ඳළවිරීභට ්රධහන ධවේ මක් 
තභයි, ධේලගුිය හධඹ. භහ ශෙ ට ට අදහශ chart එක් 
විධඵනහ. ධම් යධට් ධේලගුිය විඳර්ඹහ දුවනන වළභ 

අසගහභ ධඩංගු ධයීධආ යහේවිඹ ළඩි ුවණහ. විලහර ධර 
ධඩංගු ධයීඹ යහේත මභ දුවනුවණු අුවරුේද තභයි, 2009 අුවරුේද. 
2009 අුවරුේධේ භයණ 349ක් හර්තහ ුවණහ. ඒ කිඹන්ධන් දුඹඹට 

එක් ධධනකු භළරුණහ. අද ඒ භයණ ංයහ දුඹඹට දලභ 3ට 
අඩු ධරහ විධඵනහ. ඳසුගිඹ හරධආ ඒ දලභ 2ට අඩු ධරහ 
විබුණහ. දළන් දලභඹක් ළඩි ධරහ විධඵනහ. නමුවී, තභවී දලභ 
3 භට්ටභ අඳට ධම් භයණ ංයහ තඵහ න්න පුළුන් ධරහ 

විධඵනහ. ධඩංගු භයණ ංයහ දලභ 3 ඳවීහ ළතිභ 
ම්ඵන්ධධඹන් ධරී ධෞය ංවිධහනඹ අඳට ්රලංහ යනහ. 
ධභොද, ධඩංගු භයණ ්රවිලතඹ අනික් වළභ යටභ ඊට ඩහ 

ළඩියි. ගිඹ අුවරුේධේ භළධල්දුඹහධ  ධඩංගු ධයීගීන් 1,26,000ක් 
වම්ඵ ුවණහ. ඒ ංයහධන් 400ක් මිඹ ගිඹහ. දුංේපරුධ  ධඩංගු 
ධයීගීන් 30,000ක් වම්ඵ ුවණහ. ඒ 30,000න් ෆධවන ්රවිලතඹක් 

මිඹ ගිඹහ. නමුවී, අපි ඒ ්රවිලතඹ අඩු ය ධන විධඵනහ. ඒ 
තභයි ධයීවල්ලින් යන්නට පුළුන් මූලිභ ්රවිහයඹ. ධඩංගු 
ධයීධආ යහේවිඹ ළඩි න්ධන් ං මයවී, අනික් ඳළවීධතන් 

ශ ්රලසනඹවී නිහයි. ඒ ධදභ එ ම ධරහ තභයි ධඩංගු 
ධයීඹට අදහශ ධයී හයඹ ර්ධනඹ යන්ධන්.  

අධිඅදහනම් ්රහභ නිරධහරි ම් ඉරක්ධොට විධලේ භවනරු 

භර්දන ළඩටවන් 4ක් ධම් භහ කිහිඳඹට අපි ක්රිඹහවීභ යරහ 
විධඵනහ. ඒ හධ භ 2017 ර්ධආ භහර් ම භහධආ 29 ව 
අධ්රේල් භහධආ 04 දක්හ අපි විලහර ක්රිඹහන්විතඹක් ධර  ජඳ 
යහේත භවනරු භර්දන විඹක් ක්රිඹහවීභ ශහ. ්රිවිධ වමුදහ, 

ධඳොීමදුඹ, ජනහධිඳවි හර්ඹ හධ ඵරහඹ කිඹන අංල 
ඔක්ධීභ එ ම යරහ ධඩංගු කීටඹන් ධඵී නහද ඹන්න 
ධොඹහ ඵළීමභට ඳරිර රක් 7ක් අපි ඳරීක්හ ශහ. ඒ ංයහධන් 

දුඹඹට 20 ධඩංගු කීටඹන් ධඵීන තළන් විබුණහ. ඒහයින් 
ළඩිභ ්රභහණඹක් විබුධඩු ර්හට ධඳයයි. ඇවීතටභ 
වම්ඵන්ධතොට, ළුතය ව භහතය දිස්රික්ර   ය යහඹන්ර 

භවනරුන් ධඵී න තළන් හුෙක් විබුණහ. ධභොද, ධඵීට්ටුර 
ජරඹ එක් ැදසමභ නිහ. වම්ඵන්ධතොට, ්රිකුණහභරඹ, භන්නහයභ 
ව භඩරපු දිස්රික්ර ෘවසග ඳරිර  මශවී ජරඹ එක් 

ැදසමභ විබුණහ. කින්නිඹහ ්රධේලධආ ව භඩරපුධ  ළිං ආශ්රිත 
ධම් තවීවීඹ විබුණහ. අනික් එ, හභහනයධඹන් ධඩංගු 
නයධආ 1 ව 4 හඩුඩඹන් තභයි රංහධ  ධභධතක් 
ධඩංගුරට විබුධඩු. නමුවී, ධම් ධර් ඇවීතටභ ධඩංගු නය 

2 හඩුඩඹ  අලුධතන් introduce  ධරහ විබු ණහ. ඒ second type 
dengue virus එ රංහට ඇවිල්රහ විබුණහ. එභ හඩුඩර 
ධයීගී තවීවීඹ ලින් විබුණු හඩුඩර ධයීගී තවීවීඹට ඩහ 

ටික් උවීන්නයි. 

අඳට  අලුවින් එභ ළඩ ටතුවීතට රෆසවි ධන්න දුවන ුවණහ. 
ඳහල් ව උස අධයහඳන ආඹතන, යජධආ ව ධඳෞේලි 

ආඹතන, ආමි සගහන, නිහ ඳරිර, ඉදිකිරීම් ඳරිර ව 
ජනභහධය වයවහ අපි ඇවීතටභ ජනතහ දළුවවී කිරීධම් ටතු ම 
දිටභ යධන ඹනහ.  ඉවිවහඹ වී විට 2009 අුවරුේද තභයි 

ධඩංගු ධයීගීන්ධ  ඳළවීධතන් ඵළලුහභ නයභ අුවරුේද. 2009 
අුවරුේධේ ධඩංගු ධයීඹ නිහ භයණ 349ක් දුවන ුවණහ. ්රවිලතඹක් 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

වළටිඹට වී විට එඹ දුඹඹට එ ්රභහණඹක්. ධම් නධොට ඒ 
්රභහණඹ අපි දුඹඹට දලභ 3ක් දක්හ අඩු යධන විධඵනහ. 
නමුවී ඒ ්රභහණඹ ම්ඵන්ධධඹන් අඳට  මටු ධන්න ඵළවළ. අපි 

ධම් වහ ධනොධඹකුවී දළඩි ක්රිඹහ භහර් අයධන විධඵනහ. ධම් 
නධොට ශ ශභනහයණඹවී ධවො භට්ටභට ඇවිල්රහ 
විධඵනහ. නය බහ ව අනික් ඳශහවී ඳහරන ආඹතන ධඳයට 

ඩහ ධම් ටතු මරට භළදිවවී ම දුටිනහ. 

 ඇවීතටභ ධඩංගු ධයීගීන්ධ  ළඩි මභ දළන් තභයි අඳට 

ඵරහධඳොධයොවී ම ධන්න පුළුන්. ං මය ඵළවළරහ ඹනධොට 

තභයි ධඩංගු ධයීගීන්ධ  ංයහ ළඩි ධන්ධන්. එ එ 

තළන්ර  මය එක්හු ුවණහභ ඒ  මය විධඵන තළන්ර තභයි 

භවනරු කීටධඹී ඇවි ධන්ධන්. ට ට අභතය ධයීවල් වහ ධඹොමු 

න ධඩංගු ධයීගීන් අතරින් ධයීවල්ත කිරීභ අලය ධනොන 

ධයීගීන්ට ්රවිහය වහ උඳධදස රඵහ  ජ ඔුවන් නිධස ධත ධඹොමු 

යන අතය, එභ ධයීගීන්ට ඵයඳතශ තවීවීධආ ධයී රක්ණ 

ඳවශ ුවධවොවී වහභ ධයීවර ධත ැදධන එන ධරවී, විධලේ 

ුවන්ටයඹක් වයවහ ඔුවන් ඉතහ ඉක්භනින් ධයීවල්ත කිරීභට 

ටතු ම කිරීභට ක්රිඹහ යන ඵවී ඔඵ මභහට භහ ධම් අසගහධ  ජ 

කිඹන්න ළභවියි, රු ගහනහඹ මභනි. ඒ හධ භ ්රහභ ධේ 

නිරධහරින්ධ  වහ ්රිවිධ වමුදහධ  වධඹීඹ රඵහ නිමින් 

ධෞය නදය නිරධහරි ඵර ්රධේලර අධිඅදහනම් රහඳ 

ආශ්රිත ධඩංගු නිහයණ ළඩටවන් ක්රිඹහවීභ කිරීභ දුවන 

යනහ. 

අපි ජර්භනිධඹන් ධවොභ  වනම් න ඹන්ත්ර 500ක් ධනළල්රහ 

විවිධ  ්රධේලරට ධඵදහ වළයරහ විධඵනහ. ධොධවේවී ඒ වනම් 

න ඹන්ත්රර අඩු ඳහඩුක් නළවළ. ධම් ක්රිඹහන්විතඹ දුවන කිරීභ 

වහ ඵසනහහිය ඳශහතට අලුවින් ධේඹන් 500ක් ඵහධන 

විධඵනහ. ඒ හධ භ නිහර ධඩංගු ධයීඹ ධඵී න සගහන 

ඳරීක්හ කිරීභට ්රිවිධ වමුදහධ  වහඹ රඵහධන විධඵනහ. 

ඳහල් දුසුන් වහ ්රජහ දළුවවී කිරීධම් ළඩටවන් පුළුල් යරහ 

විධඵනහ.  

විධලේඥ නදය වදුත විධේයහ භවතහ තභයි ධඩංගු භර්දන 

ඒධආ අධයක්යඹහ වළටිඹට දිටභ ටතු ම ධශේ. එ මභහ 

ඳසුගිඹ දසර ඕසධේලිඹහට ගිඹහ. ධඩංගු භවනරුන් භර්දනඹ 

කිරීභ වහ ඕසධේලිඹහ අලුවී ඵළක්ටීරිඹහක් ධොඹහධන 

විධඵනහ. ඒ ඵළක්ටීරිඹහ ්රචලිත කිරීභ භඟින් ධඩංගු භවනරුහ 

භර්දනඹ - විනහල - කිරීභ දුවන යනහ.  ඒ ටතුවීත 

ඕසධේලිඹහධ  ඉතහභ හර්ග දුවන යධන ඹනහ. එ මභහ 

හධ භ ඕසධේලිඹහධ  ධෞය ඇභවි මභහවී කිඹරහ විබුණහ, 

"ධෞය ඇභවි මභහ ආයහධනහ ධශොවී රංහට එන්නම්. 

රංහට ඇවිල්රහ ඒ ම්ඵන්ධධඹන් ළඩටවන් ඳවීරහ, ඒ 

ඵළක්ටීරිඹහ රංහට රඵහ ධදන්න ටතු ම යන්නම්." කිඹරහ. 

දළනට අධේ නදය ඳර්ධආණ ආඹතනධඹන් - MRI එධන් - 

ධම් ම්ඵන්ධධඹන් ඳර්ධආණ ටතු ම දුවන යනහ. ඒ ධොල්රන් 

ලහ බක් භවනරුධක් ධවොඹහධන විධඵනහ. ඒ ලහ බක් 

භවනරු කීටඹන් ධඩංගු භවනරු කීටඹන් එ දිට අුවබ යනහ. 

ඒ කීටඹන් ධඵී යරහ  මය ඇවි ඕනෆභ ඳරිරඹට දළම්භහභ 

එහි ඉන්න දුඹලුභ කීටයින් හ දභනහ. අපි දළන් අලුධතන් ඒ ළඩ 

පිළිධශවී ආයම්බ යනහ. ධම් වහ ත වළකි ෆභ ක්රිඹහ 

භහර්ඹක්භ අපි න්නහ. නදය ලහසත්රඹ අුව අලුධතන් 

වඳුන්හ  ජ විධඵන දුඹලුභ ළඩටවන් ධම් යධට්වී ක්රිඹහවීභ 

යනහ.  

භත තඵහ න්න, 2016 ධර් ධඩංගු ධයීඹ ධොයි තයම් 

ඳළවිරුණහද කිඹනහ නම්, ඇධභරිහධන් නිකුවී ශ dengue 
alerts 900න් 400ක්භ නිකුවී යරහ විධඵන්ධන් දකුණු 
ආදුඹහවි යටරට. ඳශමුන තහට ඇධභරිහධ  ෂසධරොරීඩහ, 
ධටක්හස, ළලිධෂීනිඹහ ඇ මළු ්රහන්ත ණනහ ධඩංගු 

ධයීඹ ආයම්බ ධරහ විධඵනහ. ඒ කිඹන්ධන් ධරීධආ වළභ 
තළනභ අලුධතන් ධඩංගු ධයීඹ ආයම්බ ධරහ විධඵනහ. අධේ 
යධටවී දළන් එහි උවීන්න තවීවීඹක් විධඵනහ. අපි ඒට 

මුහුණ ධදන්න ඕනෆ. අධේ නදයරුන්, ධවදිඹන් ඇ මළු හර්ඹ 
භඩුඩරඹ ඒ වහ අලය දුඹලුභ ක්රිඹහ භහර් න්නහ. ඒ 
භෙභ දුඹලුභ ඳශහවී ඳහරන ආඹතන, ්රිවිධ වමුදහ, ධඳොීමදුඹ 

ව ක්ධේත්ර නිරධහරින් ඇ මළු දුඹලුභධදනහ එ ම යධන අපි 
ධම් ළඩ පිළිධශ යධන ඹනහ.  

 

ගරු (වලදය) රමේහ ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) சஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

රු ඇභවි මභනි, ධූභහඹනඹ වහ අලය උඳයණ 
ධන්වූහ කිඹරහ ඔඵ මභහ වන් ශහට ධෞය නදය 
නිරධහරින් ධඵොධවොභ ඳළවළදිලි වන් යනහ, ඒ වහ අලය 

හවන ව රිඹළවනයන් ධනොභළවි මභ ඉතහභ ්රඵර අඩුක් කිඹරහ. 
අඳට ආයංචි ුවණහ, භවය නදය නිරධහරි හර්ඹහරරට 'ඩිධභ  ී
ඵට්ටහ' කිඹන කුඩහ හවනඹ රඵහ  ජරහ විධඵනහ කිඹරහ. වළඵළයි 
ඒ නිරධහරින් ඳළසුහ, ඒ ්රභහණවී නළවළ කිඹරහ. ඔඵ මභහ 

කිඹපු රුණුරට අභතය කීට කනවීඹ -Brito Index එ- 
්රගභ තහට තභයි 50 දක්හ ඉවශ ගිහිල්රහ විධඵන්ධන්. 
ධොශම අට ්රධේලර භවනරුන් වනඹ ඉතහ අධි ධර ළඩි 

ධරහ විධඵනහ. භභ හිතන විධිඹට කන අඳද්රය ඵළවළය කිරීධම් 
රභධ දධආ විධඵන ්රඵර වනර්රතහ ධම්ට ධවේ ම ධරහ 
විධඵනහ. ධම් රුණ පිළිඵ ළරකිලිභවී ධන්න.  

ඊට අභතය ඔඵ මභහට වන් යන්න අලය තවී 
හයණඹක් විධඵනහ. ධඩංගු භවනරුහධන් ධම් ධයීඹ තවී 
ධනකුට ධඵීන්ධන් ධයීගී පුේරඹකුධන් ඒ භවනරුහ රඵහ 

න්නහ රුධියඹ තිධයීගී  පුේරඹහධ  ලරීයත මධභන්. ඳසු ගිඹ 
හරධආ අපි දළක්හ, ධයීවල්ර ධඩංගු ධයීගීන්ට  bed nets රඵහ 
 ජරහ විබුණු ඵ. වළඵළයි දළන් කිදුභ ධයීවර භවනරු ආයණ 
විධඵනහ දකින්න නළවළ. ධම් දළළන්ත ධයීගී තවීවීඹ ඹටධවී 

භවනරු ආයණ -භවනරු දළල්- ෆභ ධයීගිඹකුටභ රඵහ ධදනහ නම් 
ඹම් ්රභහණඹට හවඹහ භඟින් තවී ධධනකුට ධයීඹ 
ඳළවිය ඹහභ ශක්න්න පුළුන්. ඒ නිහ ධම් රුණු ධද 

පිළිඵවී ඔඵ මභහ අධහනඹ ධඹොමු යන්න කිඹරහ ඉල්ීමභක් 
යනහ.  

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරවයන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற செணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ස මවියි, නදය යධම්ස ඳවියණ භළවි මභනි.  

දුඹලුභ වනම් වන ඹන්ත්ර අපි ජර්භනිධඹන්භ ධනහධ . 
ධභොද, ඒ ධොල්රන් කි හ, ඒහ අුවරුවන 20ක් විතය ඳහවිච්චි 
යන්න පුළුන්, අධනක් ඹන්ත්ර හිටපු භන් ළධඩන්න පුළුන් 

කිඹරහ. ඒහට අභතය අපි ඩිධභී ඵට්ටහ යග 50ක් රඵහ  ජරහ 
විධඵනහ. ඒ ධොල්රන්භ තභයි ඉල්ලුධ . ක්ධේත්ර නිරධහරින් 
එක් ගහ ශහභ ඒ ධොල්රන් කි හ, හවන ධවොයි කිඹරහ. 

අපි දළන් ඒ හවන ආනඹනඹ යරහ එයින් 50ක් නිකුවී යරහ 
විධඵනහ. නමුවී රිඹළවනයන් ම්ඵන්ධධඹන් ්රලසනඹක් විධඵනහ. 
ධම් වහ හරඹ තන නිහ රිඹළවනරු licence එ විධඵන 
ධෞය අභහතයහංලධආ හර්ඹහරර දුටින හර්ඹහර හර්ඹ 

වහඹ ව ම්රු පිරි ඳහවිච්චි යන්න කිඹරහ අපි කි හ. 
ඳසු ර ඒ අඹට ඳවීමම් රඵහධදන්න අඳට පුළුන්. 
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ධදුව, bed nets පිළිඵ ්රලසනඹ. අපි වළභ තළනටභ bed 

nets රඵහ ජ විධඵනහ. නමුවී, එ ඇ ධේ ධයීගීන් ධදධදධනක් 

ඳභණ දුටීභ තභයි දළන් විධඵන ්රලසනඹ. එ ඇ ධේ ධදධදධනක් 

දුටින නිහ bed net එක් දහරහ ආයණඹ යන්න ඒ අඹ 

ළභළවි නළවළ. අන්න එතළන තභයි ්රලසනඹ විධඵන්ධන්. ඒ අඹ 

අළභළවි නිහ අඳට ඒ ටතුවීත යන්න ඵළවළ. දළනට විධඵන 

තවීවීඹ අුව වළභ ඇභ ධයීගීන් ධදධදධනක් ඉන්නහ. ඒ 

නිහ තභයි එභ bed nets  ඳහවිච්චි ධන්ධන් නළවීධවී. 

 
ගරු චන්ද්රසරි ගජදීර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ගහනහඹ මභනි,- 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු චන්ද්රදුරි ජ ජය භන්ත්රී මභහ. 

 
ගරු චන්ද්රසරි ගජදීර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ඇභවි මභනි, ධභභ ධයීඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ දළනට 

ධේශීඹ ආතුර්ධ දධආ රභධ දඹක් නළේද? සරබු ධොශ තු 

ඳහවිච්චි යරහ ධඩංගු ධයීඹ ඳහරනඹ යන්න පුළුන් කිඹරහ 

දළන් ්රචහයඹන් දුේධ ධනහ. ඒ විධිධආ අවීවදහ ඵළීමභක් ධව  ී

විධඵනහද කිඹහ භභ දළනන්න ළභළවියි. 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරවයන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற செணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

නදයරුන් විදුන් එළනි අවීවදහ ඵළීමභක් යනහ. ඒ 

පිළිඵ භට ධඳන්ුවහ. ඉතහ ඉක්භනින් ඳරීක්ණ යරහ අඳට 

බහය ධදන්න කිඹරහ දළන් අපි එඹ නහවින්න ඳර්ධආණහඹතනඹට 

බහය ජ විධඵනහ. ධභොද, ඒ පිළිඵද ධන ධොධවේවී  වන් 

ධරහ නළවළ; ඉන්දිඹහධ  ආතුර්ධ දධආවී වන් ධරහ නළවළ. 

ධඩංගු ධයීඹ වළවනණහභ ඳළධඳොල් ධොශධආ තු ඳහවිච්චි ශහභ 

ධවොයි. භභවී එඹ භවය ධයීගීන්ට රඵහ ජ විධඵනහ. ඒ අඹවී 

ධවොයි කිඹරහ කිඹනහ. භවය අඹට ඒ ධවොඳින් ක්රිඹහ යනහ, 

භවය අඹට ධවොඳින් ක්රිඹහ යන්ධන් නළවළ. ධභොද ධවේ ම, 

ඒධන් යන්ධන් platelet count එ ළඩි යන එයි. නමුවී, 

platelet count එභ ධනොධයි ධයීඹ සුමභට ඵරඳහන්ධන්. 

දළනට වම්ඵධරහ විධඵන 4ළනි හඩුඩධආ භවනරුහධන් ඇවිම 

විධඵන උවීන්න තවීවීඹ අුව platelets ළඩි ුවණහ කිඹරහ 

ධනදහ හධ  ඒ භඟින්භ ධඩංගු ධයීධඹන් ධේධයන්න ඵළවළ. 

භවය අඹ platelets ්රභහණඹ ළඩි න විටවී භයණඹට 

ඳවීධනහ. එතළන තභයි ්රලසනඹ විධඵන්ධන්. ඒ නිහ ධඩංගු 

ධයීඹ උවීන්නභ තවීවීධආ නළවි අඹට ඒ ධවො ධේශීඹ 

ඖධඹක්. ඒ ධභධවේ නිසඳහදනඹ කිරීභ භභ ආයම්බ යරහ 

විධඵනහ. එඹ නිසඳහදනඹ කිරීධභන් ඳසු ඉතහ ඉක්භනින් ධධශ 

ධඳොශට නිකුවී යනහ. එධතක් papaya ayurvedic medicine 

එ ඉන්දි ඹහධ  දුට ධන්රහ ඔසුර වයවහ ධඵදහවළරිඹහ. ධභධවේ 

යන නිසඳහදනඹ පිළිඵ රහංකි නදයයධඹක් භට ධඳන්හ 

වනන්නහ. අපි ඒ NMRA එට ඹරහ ඳරීක්ණ යරහ ධධශ 

ධඳොශට නිකුවී යනහ. 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 
නෆඟී සටිමසය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු හසුධේ නහනහඹක්හය භන්ත්රී මභහවී ඳළවළදිලි කිරීභක් 
යන්න ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. ඇභවි මභහට ඳළවළදිලි කිරීභක් 
යන්න පුළුන්ද? 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරවයන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற செணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

පුළුන්. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු හසුධේ නහනහඹක්හය භන්ත්රී මභහ. 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ගහනහඹ මභනි, ධම් පිළිඵ විධලේඥ නදයයධඹක් 

න IDH ධයීවර බහය දුටින ආනන්ද විධේවිරභ භවතහ කිඹහ 

විබුණහ, "ධම්ට විධඵන එභ විඳුභ භවනරු කීටඹන් ඇවින 

සගහන ධොඹහධන ගිහිල්රහ භවනරු කීටඹන් විනහල කිරීභ" කිඹරහ. 

ධන භහර්ඹක් නළවළ. ්රවිහය කිරීභ ධන එක්. දළන් රු 

ඇභවි මභහ කි හ, ධම් වහ ඳරිර එක් රක් ණනක් 

ඳරීක්ණඹට රක් ශහඹ කිඹරහ. 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරවයන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற செணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රක් වතක්. 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රක් වතක් ඳරීක්ණඹට රක් ශහඹ, ඒහධආ දුටි කීටඹන් 
විනහලඹට රක් ශහඹ කිඹරහ රු ඇභවි මභහ කි හ. ්රලසනඹ 
ධම්යි. ධම් කිඹන්නහ වූ දිස්රික්ර, ධඩංගු ධයීගී ංතඹක් 

ළනි තවීවීඹක් ඳළවිරී ඹන තළන්ර ඇවීතටභ අපි ඳරීක්හට 
රක් ශ තු ම ධභළනි ඳරිර ධොඳභණ විධඵනහද,  රක් වතක් 
ඳරීක්ණඹට රක් ශහ. එධේ ඳරීක්ණඹට රක් යපු ඳරිර  මශ 

ඳරීක්ණඹ යපු දධේ ධනොවිබුණු තවීවීඹක් ඊශෙ දධේ ඇවි 
ධනහ. ඒ නිහ අවිවිලහර ජන ඩුඩහඹභක් ධම් වහ අලයයි. 
ධම් වහ එභ ්රධේලලින්භ ්රජහ වබහගිවීඹ එ ම ය 

නිමින් එළනි තළන් ධොඹහ ධන ඹෆභවී, 'බීටීඅයි' ඵළක්ටීරිඹහ ඒ 
තළන්රට ඉසීභවී කිඹන ධම් ටතුවීත නියන්තයධඹන් 
ධනොඩහ යධන ඹන ක්රිඹහදහභඹක් ඵට ඳවී කිරීභට 

ළරළසභක් නළවීනම් අපි ධම් දයන ඳරිරභඹ අධනක් ඳළවීධතන් 
නිධේධ ධරහ ඹනහ. ඒ නිහ ධම් වහ ුවභනහ යන ඒ විලහර 
ජන වබහගිවීඹ එ ම ය ළතිභට වහ  ධභඹට ුවභනහ 

යන්නහ වූ ඒ දළළන්ත ධභධවතුභ වහ ළරළසභක් ඔඵ මභහ 
දළනට සදහනම් ය ධන විධඵනහද, නළවීනම් සදහනම් යන්න 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

රළවළසවිද කිඹරහ භභ ඔඵ මභහධන් අවන්න ළභළවියි. ධභොද, 
තුේධඹක් යනහ හධ යි, ධම් ටතුවීතවී යධන ඹන්න 
විධඵන්ධන්. ඒ හධ භ රංහට  'බීටීඅයි' ඵළක්ටීරිඹහ ධතො 

අන්විභට ධන්වූධආ දහද කිඹහවී භභ අහන ලධඹන් දළන 
න්න ළභළවියි. 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරවයන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற செணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ධන්පු ද භභ දන්ධන් නළවළ. අඳ  ම 'බීටීඅයි' 

ඵළක්ටීරිඹහ හුෙහක් විධඵනහ; stocks විධඵනහ. 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ ධළින්භ ්රලසනඹ අවන්නම්. අුවරුවන ධදකින් විතය 
'බීටිඅයි' ඵළක්ටීරිඹහ රංහට ධනළල්රහ නළවළ කිඹන ගහ - 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරවයන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற செணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ධොධවොභ ධවී අපි ශෙ ධවො stock එක් විධඵනහ. අපි 

ධම් ධ රහධ වී 'බීටීඅයි' ඵළක්ටීරිඹහ වළභ තළනටභ නිකුවී ය 
විධඵනහ. Dr. Hasitha Tissera කිඹරහ, MSD එධක් ඵඩහධ  
විිනරහ තවී stock එක් අපි issue ශහ. 'බීටීඅයි' ඵළක්ටීරිඹහ එ 

 ජර්ක හීමන රංහට ධනළල්රහ ඒ තයම් හර්ගවීඹක් 
ධනොවිබීභට ධවේ ම ධම්යි. ඇවීතටභ කිතුඵහධ  ධශේ, 'බීටීඅයි' 
ඵළක්ටීරිඹහ ගුනින් ඉසීභයි.  එධේ කිරීධභන් 'බීටීඅයි' ඵළක්ටීරිඹහ 
විලහර ්රභහණඹක් විනහල ධනහ; සුළු ්රභහණඹක් තභයි  මය 

විධඵන සගහනරට ළධටන්ධන්. ඉ මරු ටි වරල් ව 
ධනොධඹකුවී තළන්රට ළධටනහ. ඔුවන්ට ඒ ඳහඩු දයහ න්න 
පුළුන්. ධභොද, ඔුවන්ධ  යධට්භ එඹ නිසඳහදනඹ යන නිහ. 

නමුවී, ඒ අධේ යටට එනධොට විලහර මුදරක් ළඹ ධනහ.  

ධදළනි හයණඹ ධම්යි. කිතුඵහ ධම් උවනයට හර්ග 
මුහුණ වනන් යටක්. නමුවී, කිතුඵහවී ධම් වහ දළඩි තිවි 

අුවභනඹ ශහ. ඔුවන් BTI bacteria එධන්භ විතයක් 
 ධනොධයි ධම් උවනය භර්දනඹ ධශේ. කිතුඵහ තීන්වනක් වීතහ, 
ඹම්කිදු ධදය ඇවි  මය ඳරිරඹ ධම් කීටඹන් වම්ඵ ුවධණොවී 

එභ ධදය ධඳොධශොට භතරහ යන්න; ඒ මුළු ඳුවධල්භ අඹ අවී 
අඩංගුට න්න. අන්න ඒ හධ  දළඩි තිවිලින් තභයි කිතුඵහ 
භවජනඹහ ඒ වහ ධඹොමු ධධය ධ . ඒ හධ  ධේල් දස ධද 

 මන television එධන් දකින ධොට මුළු යධට්භ මිනිසුන් එළිඹට 
ඵළවළරහ,  මය විධඵන තළන් ධොඹරහ, රභ වමුදහක් හධ  තභ 
නිධස ආශ්රිත සගහන පිරිදුවන ශහ. එධවභ ධශේ තභන්ධ  නි 
ධේයහළතිභ වහයි. එළනි දළඩි තිවි, ක්රිඹහ භහර් අධේ යධට් 

ක්රිඹහවීභ යන්න ඵළවළ. රු හසුධේ නහනහඹක්හය 
භන්ත්රී මභනි, ඔඵ මභහ කි හ හධ , අඳට ඒ වහ යන්න 
විධඵන්ධන් රභ වමුදහ ළඩි යධන ධම් ධුවධන් ටතු ම 

යන්නයි. ඒට තභයි අදවී ධම් ධනොධඹකුවී දුවිල් ංවිධහන 
ළහ විධඵන්ධන්. ්රහභ නිරධහරි භවවීභඹහවී එක් එ ම 
ධරහ, ්රිවිධ වමුදහවී, ධඳොීමදුඹවී, අනිකුවී ංවිධහනවී එ ම 

යරහ ධම් ළඩ පිළිධශට අඳ දළන් අතීර්ණ ධරහ විධඵන්ධන් 
ඒ අුවයි.  

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ට ශෙට, ්රධහන ටතු ම ආයම්බධආ ජ ඳනවී ධටුම්ඳවී 

පිළිළන්මභ.  

ඊ  ප්රථෙ  ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ මූළවනය  
ඳෆමිමණනලළ ඇති.  

අනතුරුල ගරු කථළනළයකතුෙළ මූළවනමයන් ඉලවය වුමයන්  
නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ [ගරු තිංග සුෙතිඳළ ෙශතළ] 

මූළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்ய அகனச, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் 

[ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன] மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the 

Chair. 

 

ඳනවය මකටුේඳවය ිළිතගෆන්වීෙ 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட ெட்டதோனங்கள் 

BILLS PRESENTED 

 

ජළතිය මගොඩනෆගීමේ වදු (වං  මෝධන) ඳනවය 

මකටුේඳත  
ரட்மடக் கட்டிதளப்தைல் ரற (றயத்ம்) 

ெட்டதோனம் 
NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL 

"2009 අං 9 දයන ජහවිඹ ධොඩනළගීධම් ඵවන ඳනත ංධලීධනඹ කිරීභ 

වහ වූ ඳනවී ධටුම්ඳතකි." 

(අභහතය භඩුඩරධආ අුවභවිඹ දන්හ විධේ.  
 

ිළිතගන්ලන ද්මද් මුදේ ශළ ජනෙළධය අෙළතයතුෙළ මලනුල  ගරු 
ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ විසනි. 

2017 ජලි 04 ලන අඟශරුලළදළ මද ලන ලර කියවිය යුතුයයි ද  ් ය 
මුද්රණය කෂ යුතුයයි ද  අදළෂ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල  
මයොමු කෂ යුතුයයි ද නිමයෝග කරන දී.  

 

றற ற்யம் தகுெண ஊடக அமச்ெர் ெரர்தரக ரண்தைறகு 

கந்  கயரறனக்க அர்கபரல் ெர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2017 யூமன 04, தெவ்ரய்க்கறம  இண்டரம் தொமந 

றப்தறடப்தட சண்டுதணவும் அச்ெறடப்தட சண்டுதணவும் உரற 

துமநெரர் சற்தரர்மக் குளவுக்கு ஆற்யப்தடுத்ப்தட 

சண்டுதணவும் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

Presented by the Hon. Gayantha  Karunatileka, on behalf of the 

Minister of Finance and Mass Media; to be read a Second time upon 

Tuesday,04th July, 2017 and to be  printed; and to be referred  to the 

relevant Sectoral Oversight Committee. 

 

ඳෂළවය ඳළන ආයතන ඡන්ද විෙසීේ (වංමෝධන) 
ඳනවය මකටුේඳත 

உள்ளூர் அறகரெமதகள் சரோ்ல்கள் (றயத்ம்) 

ெட்டதோனம்  
LOCAL AUTHORITIES ELECTIONS (AMENDMENT) BILL 

"(262 න අධිහයඹ වූ  ඳශහවී ඳහරන ආඹතන  න්ද විභසීම් ආඥහඳනත 

ංධලීධනඹ කිරීභ වහ වූ ඳනවී ධටුම්ඳතකි." 

(අභහතය භඩුඩරධආ අුවභවිඹ දන්හ විධේ.  

 
ිළිතගන්ලන ද්මද් ඳෂළවය වභළ ශළ ඳෂළවය ඳළන අෙළතයතුෙළ 

මලනුල  ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ විසනි. 
 
2017 ජලි 04 ලන අඟශරුලළදළ මද ලන ලර කියවිය යුතුයයි ද  ් ය 

මුද්රණය කෂ යුතුයයි ද  අදළෂ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල  
මයොමු කෂ යුතුයයි ද නිමයෝග කරන දී.  

1579 1580 

[රු හසුධේ නහනහඹක්හය භවතහ] 
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ரகர ெமதகள் ற்யம் உள்ளூரட்ெற அமச்ெர் ெரர்தரக 

ரண்தைறகு கந் கயரறனக்க அர்கபரல் ெர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2017 யூமன 04, தெவ்ரய்க்கறம இண்டரம் தொமந 

றப்தறடப்தட சண்டுதணவும் அச்ெறடப்தட சண்டுதணவும் உரற 

துமநெரர் சற்தரர்மக் குளவுக்கு ஆற்யப்தடுத்ப்தட 

சண்டுதணவும் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

Presented by the Hon. Gayantha  Karunatileka, on behalf of the 

Minister of Provincial Councils and Local Government; to be read a 

Second time upon Tuesday, 04th July, 2017 and to be printed; and to be 

referred to the relevant Sectoral Oversight Committee.  

 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

නෆඟී සටිමසය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු දිධන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ. 
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, අුවරුවන ධදකින් ඳශහවී 

ඳහරන  න්දඹ ඳවීහ නළවළ. ධම් ඳනවී ධටුම්ඳත අද ඉදිරිඳවී 
යරහ ම්භත යන්න ඵරහධඳොධයොවී ම න්ධන් දහද, ඳශහවී 
ඳහරන  න්දඹ ඳවීන්ධන් දහද කිඹහ භභ දළනන්න 
ළභළවියි.  

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු බහනහඹ මභහ. 
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අධේ හිටපු ඳශහවී බහ වහ ඳශහවී ඳහරන යහජය ඇභවි මභහවී 

දළන් ධම් රු බහධ  ඉන්නහ. 
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අවිරු ජනහධිඳවි මභහ, අභළවි මභහ ව ශ්රී රංහ නිදවස 

ඳක්ධආවී, එක්වී ජහවි ඳක්ධආවී භන්ත්රීරු දුඹලු ධදනහභ 
එ ම ධරහ ඊධආ යහ්රිධආ හච් හක් ඳළළවීවූහ. එභ 
භළවියණඹ ඉතහ ඉක්භනින් ඳවීන්න අඳ තීයණඹ ශහ, රු 
භන්ත්රී මභනි.  

 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දහද එභ  න්දඹ ඳවීන්ධන්, රු බහනහඹ මභනි? 
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ධොට්ඨහ 8,000 දුට 4,500 දක්හ අඩු යන්නවී අඳ තීයණඹ 

ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] එඹ ඉතහභ ඉක්භනින් ඳවීන්නවී අඳ 
තීයණඹ ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ධඵොධවීවනයට එධවභ ධයි, රු 
දිධන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රී මභනි. 

මඳෞද්ගලික ෙන්ත්රීන්මේ ඳනවය මකටුේඳවය 
ணற உயப்தறணர் ெட்டதோனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

ආනන්ද අලුවයගෙමේ වංලර්ධන  වෙළජ වවයකළරක 
ශළ පණයළධළර ඳදනෙ (වංවහථළගත කිීමමේ) 

ඳනවය මකටුේඳත 
ஆணந் அலுத்கசக அதறறயத்ற, ெதோக செமகள், 

அநக்கட்டமப ன்நம் (கூட்டிமத்ல்) ெட்டதோனம்  
ANANDA ALUTHGAMAGE DEVELOPMENT, SOCIAL SERVICES 

AND CHARITY FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 

ගරු සසර කුෙළර අමේමවේකර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெறெற குர அசதசெக) 

(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, භහ ඳවත වන් ධඹීජනහ 
ඉදිරිඳවී යනහ:  

“ආනන්ද අලුවීභධ  ංර්ධන, භහජ වීහය වහ පුණයහධහය ඳදනභ 
ංසගහත කිරීභ වහ වූ ඳනවී ධටුම්ඳත ඉදිරිඳවී කිරීභට අය දිඹ 

තු ම ඹ." 

 

ගරු ආනන්ද අලුවයගෙමේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
 

විසන් වහථිර කරන දී. 
ஆசரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විෙවන දින් වභළ වේෙත විය. 
ඳනවය මකටුේඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර කියලන දින්  ්ය 

මුද්රණය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී.  
ලළර්තළ කිීමෙ වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිමයෝගය ය මවය ඳනවය 

මකටුේඳත වෙළජ වවිව ගෆන්වීේ ශළ සුභවළධන ශළ කන්ද උඩර  
උරුෙය ිළිතව අෙළතයතුෙළ මලත ඳලරන දී. 

 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி ெட்டதோனம் தொன்தொமந றப்தறடப்தட்டு, அச்ெறடப்தடக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றமனக்கட்டமப இன. 47(5) இன்தடி  ெதோக 

லுவூட்டல்,  னன்தைரற ற்யம் கண்டி தைரறமகள் அமச்ெயக்கு 

அநறக்மக தெய்ப்தடுற்கரகச் ெரட்டப்தட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 

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

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

Minister of Social Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage  

for report. 

 

ළන්ත අමේමවේකර වංලර්ධන  වෙළජ වවයකළරක 

ශළ පණයළධළර ඳදනෙ (වංවහථළගත කිීමමේ)  
ඳනවය මකටුේඳත 

ெரந் அசதசெக அதறறயத்ற, ெதோக செமகள் 

அநக்கட்டமப ன்நம் (கூட்டிமத்ல்) ெட்டதோனம் 
SHANTHA ABEYSEKARA DEVELOPMENT, SOCIAL 

SERVICES AND CHARITY FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL 
 

ගරු ආනන්ද අලුවයගෙමේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, භහ ඳවත වන් ධඹීජනහ 
ඉදිරිඳවී යනහ:  

1581 1582 



ඳහර්ලිධම්න් ම 

“ලහන්ත අධේධේය ංර්ධන, භහජ වීහය වහ පුණයහධහය ඳදනභ 

ංසගහත කිරීභ වහ වූ ඳනවී ධටුම්ඳත ඉදිරිඳවී කිරීභට අය දිඹ 
තු ම ඹ." 
 

ගරු සසර කුෙළර අමේමවේකර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெறெற குர அசதசெக) 

(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
 

විසන් වහථිර කරන දී. 
ஆசரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විෙවන දින් වභළ වේෙත විය. 
ඳනවය මකටුේඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර කියලන දින්  ්ය 

මුද්රණය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී.  
ලළර්තළ කිීමෙ වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිමයෝගය ය මවය ඳනවය 

මකටුේඳත වෙළජ වවිව ගෆන්වීේ ශළ සුභවළධන ශළ කන්ද උඩර  
උරුෙය ිළිතව අෙළතයතුෙළ මලත ඳලරන දී. 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி ெட்டதோனம் தொன்தொமந றப்தறடப்தட்டு, அச்ெறடப்தடக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றமனக்கட்டமப இன. 47(5) இன்தடி  ெதோக 

லுவூட்டல்,  னன்தைரற ற்யம் கண்டி தைரறமகள் அமச்ெயக்கு 

அநறக்மக தெய்ப்தடுற்கரகச் ெரட்டப்தட்டது. 

 Question put, and agreed to. 

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

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

Minister of  Social Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage  

for report. 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ධඹීජනහ පිළිඵ දළුවම්  ජභ ව දිනට නිඹමිත ටතු ම.  

අද දින නයහඹ ඳත්රධආ විඹ අං 1 ව 2 ඉදිරිඳවී කිරීභ, 
ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය ධධශ අභහතය මභහ. 

 

 

ශ්රී ංකළ අඳනයන වංලර්ධන ඳනත  
නිමයෝගය 

இனங்மக ற்யற அதறறயத்றச் ெட்டம்: 

கட்டமப 

SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT ACT: ORDER 
 
ගරු ෙලික් වෙරවික්රෙ ෙශතළ (වංලර්ධන උඳළය ෙළර්ග ශළ 

ජළතයන්තර මලමෂ අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு லிக் ெறக் - அதறறயத்ற உதர தொமநகள் 

ற்யம் ெர்செ ர்த்க அமச்ெர்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 

Hon. Deputy Speaker, I move,  
 

That the Order made by the Minister of Development Strategies and 

International Trade under Section 14 of the Sri Lanka Export 

Development Act, No.40 of 1979 relating to Cess and published in 

the Gazette Extraordinary No. 2011/9 of 21st March 2017,  which 

was presented on 23.05.2017 be approved.  

(Cabinet approval  signified.)" 
 

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු සුජී ධේනදුංව යහජය අභහතය මභහ.  

 
[අ.බහ. 3.39] 

 
ගරු සුජීල මවේනසංශ ෙශතළ (ජළතයන්තර මලමෂ රළජය 
අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு சுஜல செணெறங்க - சர்வதேச வர்த்ேக இராஜாங்க  

அமச்ெர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ 

ජහතයන්තය ධධශ අභහතයහංලඹ ඹටධවී, ශ්රී රංහ අඳනඹන 
ංර්ධන ඳනත ඹටධවී නිධඹීඹ ව එභ අභහතයහංලඹ 
ඹටධවීභ ආනඹන වහ අඳනඹන ංඳහරන  ඳනත ඹටධවී නිධඹී 

අුවභළවිඹ වහ ධම් අසගහධ  ජ ඉදිරිඳවී යුව රඵනහ. 

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ඹව ඳහරනඹ සගහඳනඹ 
යරහ දළනට අුවරුවන ධද හරඹක් නහ. අුවරුවන 20 හධ  
හරඹක්  මශ අධේ යධට් අඳනඹනඹ ම්ඵන්ධධඹන් විලහර ඳවත 

ළටීභක් විධඵනහ. අඳනඹනඹ ම්ඵන්ධධඹන් අධේ යධට් 
යහඹයින් උනන්වන කිරීභට  අපි ඵරහධඳොධයොවී ම නහ. අධේ 
හර්මි ධධශ රහඳ  මළින් අඳට රළධඵන අඳනඹන ආදහඹභ 

ධඩොරර් ිනලිඹන දවඹවභහය හධ  ්රභහණඹක්.  ඒ ධඩොරර් 
ිනලිඹන 20 ඉරක්ඹක් යහ ධන ඹහධම් හර්ඹබහයඹ අඳ ධම් 
න විට ක්රිඹහවීභ කිරීභට ඳටන් ධන විධඵනහ. ධම් 

අසගහධ  ජ අපි ධස ඵේද ම්ඵන්ධධඹන් තීන්වන කිහිඳඹක් 
අයධන විධඵනහ.  

 ධම් න විට අධේ යධට් industrial tyresරට විලහර 

ඉල්ලුභක් රළබී විධඵනහ. අධේ යධට් ටඹර් ධරීධආ ්රධහන 
ධඳධශේ අඳනඹනඹක් ඵට ඉතහ ඉවශ භට්ටභට ධම් න විට 
ඳවීහ ධන ඹනහ. ධභ හි ජ ධභභ අංලඹ තවනයටවී දිතුණු 
කිරීභවී, ධම් ර්භහන්තධආ ධඹ ජ දුටින අධනකුවී යහඹයින් 

උනන්වන යමභවී අධේ ඳයභහර්ගඹයි.  

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ටඹර් නිසඳහදනඹ කිරීභ 
වහ tyre casings අමු ද්රයඹක් ලධඹන් ධන ඒධම් ජ ධස 

ඵේද ඉවී යන්න අඳට ඉල්ීමම් රළිනරහ විධඵනහ. ඒ අුව අපි 
දුඹලු රුණු රහ ඵළීමධභන් ඳසු ටඹර් නිසඳහදනඹ ත තවී 
හර්ග ය ළතිභටවී, එභ නිසඳහදනරුන් උනන්වන කිරීභ 

වහවී ධභභ ධස ඵේද ඉවී කිරීභට තීන්වන යරහ විධඵනහ. 
අපි ඳයණ ටඹර් ධනළල්රහ ඒ ටඹර් අලුවීළඩිඹහ යරහ පිටයට 
ඹළමධම් ර්භහන්තඹටවී ධඹොමු ධරහ හිටිඹහ. අපි ඒ 

අ නධර්ඹවී යරහ, අමු ද්රය ධනළල්රහ ඵරහධඳොධයොවී ම 
ධන්ධන්, අඹ එ ම යරහ - value add යරහ- ටඹර් 
නිසඳහදනඹ යරහ ධම් යටට රළධඵන ආදහඹභ ළඩි ය ළතිධම් 

රභධ දඹක් ළසීභයි. ඒ අුව, එභ tyre casing එ ධන්හ 
ළතිභ වහ ධස ඵේද ඉවී යරහ රංහධ  නිසඳහදන ළඩි 
ය ළතිභටවී, ධභභ අමු ද්රය ධඹොදහ ධන ටඹර් නිසඳහදනඹ ය 
අධේ අඳනඹන ළඩි කිරීභ ව අධේ හභහනය ධධශ ධඳොශටවී 

ධභභ ට ඹර් දළට භටවී, ටඹර් පිට යටින් ධන්හ ළතිභ 
අනධර්ඹවී කිරීභ වහවී ධභභ පිඹය අයධන විධඵනහ.  

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ධදන අංඹ ලධඹන් 

ඹඩ bars ව ඹඩ rods ධන්රහ හවනර වනුව ධභහි 
නිසඳහදනඹ කිරීභට පිඹය අයධන විධඵනහ. භභ දන්ධන් 
නළවළ, "rods" කිඹන චනඹට දුංවධරන් කිඹන චනඹ 

1583 1584 

[රු ආනන්ද අලුවීභධ  භවතහ] 
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ධභොක්ද කිඹරහ. රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි,  වනුව විධඵන 

හවන දළන් අඩුයි කිඹරහ ඔඵ මභහ දන්නහ. ධඵොධව  ී ධ රහට  
එන්ධන් වනුව නළවි air suspension හවන. වළඵළයි, ඳයණ 
හවනරටවී අඳට විලහර ්රභහණඹක් වනුව අලය ධරහ 
විධඵනහ. ධභභ වනුව පිට යටින් ධන්මභ  අනධර්ඹවී කිරීභ 

වහවී, ධභභ අමු ද්රය ධන්රහ වනුව ධභහි නිසඳහදනඹ යරහ, 
රංහධ  යහඹයින්ට ඒ හදුඹ රඵහ  ජභ වහවී ධභභ 
පිඹය අයධන විධඵනහ. අමු ද්රයඹක් ලධඹන් අඹ එ ම 

කිරීධම් ජ ඒධන් ධස ඵේද ඉවී කිරීභටවී, එභ අමු ද්රය පුළු 
පුළුන් විධිඹට රඵහ ධන එභඟින් නිමි බහඩුඩ නිසඳහදනඹ 
යරහ, විලහර ආදහඹභක් රළධඵන ඳරිදි රංහ නිසඳහදන යටක් 

ලධඹන් ඉදිරිඹ ට ධන ඒභටවී අපි ඵරහධඳොධයොවී ම නහ. රු 
නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, අපි ඉන්දිඹහවී භෙ ංන්දනඹ 
ධශොවී, අන්විභ අුවරුවන 20  මශ දකින්න නළවි තයභටභ ධම් යධට් 

කිදුභ නිසඳහදනඹක් අලුධතන් දුවන ුවධඩු නළවළ.  

අුවරුවන විදුඳවට විවට ලින් ඇෙලුම් ර්භහන්තවී, 
අධනකුවී ර්භහන්තවී ආයම්බ ශහට ඳසධේ  ඳසු ගිඹ අුවරුවන 

විස  මශ කිදුභ ර්භහන්තඹක් ධම් යධට් ආයම්බ ුවධඩු නළවළ. 

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි,  අධේ දශ ජහවි නිසඳහදනඹට 
හධේක් 2005 ර්ධආ ජ අධේ අඳනඹන දුඹඹට 34ක් ධර  

විබුණහ. 2015 න විට එඹ දුඹඹට 14 දක්හ දුඹඹට 20 
්රභහණඹකින් අඩු මභක් විධඵනහ. රංහධ  අධේ දශ ජහවි 

නිසඳහදනඹ ළඩි මභ  නිහ ධම් ධන ඇවි ම  විධඵනහඹ කිඹරහ 

හිතන්න පුළුන්. නමුවී එධවභ ධනොධයි ඒ දුේධ ධරහ 
විධඵන්ධන්. ධරී ධධශධඳොධශේ දුඹඹට 0.09ක් වළටිඹට 

විබුණු අධේ අඳනඹනඹ  දුඹඹට 0.04ට ඳවත ළටී විධඵන නිහයි 
එධවභ ධරහ විධඵන්ධන්. රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ධම් 

තවීවීඹ  නිහ තභයි අපි ඉදිරි අනහතධආ ජ අක්ය විදුදහව 
හධ  ්රභහණඹ හර්මි ධධශ ශහඳ ඇවි යරහ, ධම් 

ය ධට්භ  නිසඳහදන යරහ, “Made in Sri Lanka”   කිඹන්න 

පුළුන් තවීවීඹට රංහධ  නිසඳහදනඹට තළනක් රඵහධන, 
රංහ  දකුණු ආදුඹහධ  ්රමු තළනක් ඵට ඳවී යන්න අලය 

ළඩටතු ම ධම් ධනධොට අන් ය විධඵන්ධන්.   

අපි ඉදිරි අුවරුවන ධද  මන  මශ ධඩොරර් ිනලිඹන 10 හධ  

විලහර ආදහඹම් ්රභහණඹක්  ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ.  අධේ රු 
ඇභවි මභහවී, අපිවී ඒ ළන  හච් හ ශහ. ධම් ආධඹීජන ධන 

ඒභ වහ විධලේ ළඩ පිළිධශ කිහිඳඹක් රු ඇභවි මභහ ව 

අධේ අභහතයහංලඹ භගින් ධඹොදහ විධඵනහ.  

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, අධේ ආර්ථිඹ දිතුණු 

යන්නවී, අධේ අඳනඹන දිතුණු යන්නවී  ආධහය ලධඹන් 
වහඩ් විලසවිදයහරඹ ධඩොරර් මිලිඹන 5 හධ  ්රභහණඹක් ධම් 

න විට රඵහ  ජරහ විධඵනහ. ඒ හධ භ තුධයීඳහ ආර්ථි වුවර 

ධඩොරර් මිලිඹන 5 මුදරක් -[ඵහධහ කිරීභක්]  ධම්හ ආධහය. ධම්හ 
ණඹ ධනොධයි. ඉදිරි ංර්ධනඹ වහ අපි ධඹොදන මුදල් 

ආඩුඩුට ඵයක් යන්ධන් නළවළ. විධලේධඹන් ජනහධිඳවි මභහ, 
අභළවි මභහ ඇ මළු අපි දුඹලු ධදනහභ ඵරන්ධන් යධට් ජනතහට 

ඵයක් ධනොම ධම් හර්ඹබහයඹ යන්නයි.  අධේ ධේශීඹ නිසඳහදන 
උනන්වන  යමභවී අධේ ඒ හර්ඹබහයධආ  එක් අංඹක් ලධඹන් 

අපි රනහ.   

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ඒ හධ භ ධම්  මන්න 
අංඹවී ඉතහ ළදවී ධනහ.   මන්ධනි අංඹ  තභයි, low-

density polythene  කිඹන හයණඹ. ධම් ධඳොලිතීන් එක්.  
විධලේධඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ,  ධභඹ biodegradable ඵ.  ධභඹ 

ඉධේභ ඳට එ ම ධන, ධඳොලිතීන් ලධඹන් ඉවිරි න්ධන් 
නළවි, අඳද්රය ලධඹන් ඉවිරි න්ධන් නළවි  ධදඹක්.  ධම්හ 

රංහධ  නිසඳහදනඹ යන්න අභහරුයි. ධම් ධඳොලිතීන් විධලේඹ 

ධඹොදහ න්ධන් වී ආවහය වහ. තණ ධොශ, ඵඩ ඉරිඟු ව 

අධනකුවී ද්රය සුරඵ අසගහර එ ම යධන ඒහයින්  
Animal Feed Act එ ඹටධවී අුවභත  ආවහය  වහ අධනකුවී 

වී ආවහය නිසඳහදනඹ යන්න ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. ඒහ 

භහ වතක් අටක් විඹහ න්න පුළුන්. ධම් මිරණඹ කිරි ඹන්ට 
ව අධනකුවී  මන්ට ආවහයඹට න්න පුළුන්. ධභඹ අඳධවී 

ඹන්ධන් නළවළ.  ධභඹ ඉතහ දුනිඳු  ධඳොලිවින් ර්ඹක්,   ඉධේ 
විනහල න ධඳොලිතීන් ර්ඹක්. ධභයින් ඳරියඹට 

අහිතයබහඹකුවී නළවළ.  රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, 
වී ර්භහන්තඹ  ව අධනකුවී ර්භහන්ත දිතුණු කිරීභට 

දිරි ජධභන් යධට් නිසඳහදනඹ  ළඩි කිරීභ තභයි අපි  විධලේධඹන් ධම් 

වයවහ ඵරහධඳොධයොවී ම ධන්ධන්.  

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි,  වතයන අංඹට අුව   

pump trucks  ම්ඵන්ධ කිඹන්න ඕනෆ. ඔඵ මභහවී දන්නහ 

විධිඹට අධේ යධට් දිටභ ර්ධනඹ න ධදඹක් තභයි, 

construction. ධොඩනළඟිලි ඉදිකිරීභ. ධම් ර්භහන්තඹට අත 

 ජභක්, දිරිභවී කිරීභක්  ලධඹන් අුවරුවන දවඹ දක්හ ඳයණ  pump 

trucks   කිදුභ licence   එකින් ධතොය   ධන්හ ළතිධම් 

නිදව දළන් විධඵනහ.  -ලින් වළකිඹහ විබුධඩු අුවරුවන වත 

දක්හ ඳයණ ඒහ ධන්න්න ඳභණයි- ධම් වයවහ අධේ 

ධොඩනළඟිලි ර්භහන්තඹ තවනයටවී ශීඝ්ර ර්ධනඹක් රඵනහ. 

අධේ යධට් ංචහය ර්භහන්තඹ හධ භ ළඩි ලධඹන් 

ංර්ධනඹ  න ර්භහන්තඹක් තභයි ධොඩනළඟිලි ර්භහන්තඹ. 

ධම් ර්භහන්ත  උනන්වන කිරීභක් ලධඹන් ධම් පිඹය ධන 

විධඵනහ. අුවරුවන දවඹට ඩහ ඳළයිය  ඒ ඹන්ත්ර ධන්නහ නම්  

licence  එක් න්න ඕනෆ, රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි.  

විධලේධඹන්භ ධම් ධනධොට අධේ අභහතයහංලධආ අඳනඹන 

්රවිඳවීවිඹ නිහ ධරී ධධශ වුවධරන් - International Trade 

Centre- තුධයී මිලිඹන ඳව ආධහය ්රභහණඹක් අඳට රළබී 

විධඵනහ. ඒ මුදර මිලිඹන අට දක්හ ළඩි ය ළතිභටවී ටතු ම 

යධන ඹනහ. ධම් දුඹල්ර  මළින් ඵරහධඳොධයොවී ම න්ධන් 

ඉදිරි අනහතධආ ජ අධේ අඳනඹනඹ ම්ඵන්ධධඹන් වරිඹට 

ක්රිඹහවීභ න ඹම් රභධ දඹක් වළ ජභයි. අධේ අඳනඹනඹ 

ිනලිඹන 11ට ශං ධරහයි විධඵන්ධන්. 2020 ර්ඹ ධේ ජ  එඹ 

ිනලිඹන 20 දක්හ ර්ධනඹ ය න්න ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. 

ඒ වහ ධම් න විටවී අපි ටතු ම ධඹොදරහ විධඵනහ.   

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි,  ඒ හධ භ අපි භවීය 
තවනභ ඉවී ය වීතහ. ධම් යධට් දුඹලු ජනතහ ඒ දන්නහ.  

ධම් ඹව ඳහරන ආඩුඩුධ  විධඵන හර්ඹ ශය ඵ නිහ භවීය 
තවනභ ඉවී ය වීතහ. ඒ නිහ අඳට දළන් තුධයීඳඹට භසුන් 
අඳනඹනඹ යන්න පුළුන්. ඒ විතයක් ධනොධයි, බහඩුඩ 

7,000ට ඳභණ විලහර තීරු ඵවන වනඹක් GSP රඵහ ළතිභ වයවහ 
අඳට රළබුණහ. නමුවී රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ධම් 
පිළිඵ අධේ න්නිධ දනඹ ධඳොඩ්ඩක් අඩුයි.  භභ ධොශම 

දිස්රික්ධආ හන්තහ ංවිධහනධආ හන්තහන් 20,000ක්  
අඳනඹන වහ සඹං ැදකිඹහ රභධ දඹට පුහුණු යමින් 
ඳවිනහ.  GSP වනඹ කිඹන්ධන් ධභොක්ද කිඹරහ ධම් 

හන්තහන්ධන් ඇහුහභ, ඔුවන්ධන් දුඹඹට දුඹඹ 
්රභහණඹක් GSP වනඹ කිඹන්ධන් ධභොක්ද කිඹරහ දන්ධන් 
නළවළ. භභ හිතන වළටිඹට ඒ අධේ ආඩුඩුධ  අඩු ඳහඩුක්. අපි ඒ 

ළන ජනතහ දළුවවී යන්න ඕනෆ. දළන් අඳට  GSP වනඹ 
වයවහ බහඩුඩ 7,000ක් ඳභණ තීරු ඵවන යහිත තුධයීඳඹට ඹන්න 
පුළුන්. අඳට ඒ  මළින් ධනවී ධධශ ධඳොශරට ළඩිඹ දුඹඹට 
15, දුඹඹට 20 හධ  ්රභහණඹ ඉවිරි කිරීභක් -හදුඹක්- 

රඵහ න්න පුළුන්.  

1585 1586 



ඳහර්ලිධම්න් ම 

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ධඵොධවී අසගහර  ''ධම් 
ආඩුඩු ධභොක්ද ධශේ" කිඹරහ ධඵොධවී  අඹ අවනහ. ධම් 
ආඩුඩු යපු ධේ තභයි ධම් අවීවිහයභ දළට භ. ඹව ඳහරන 

ආඩුඩු ඉතහ අඳවසුධන් යධට් දිතුණුට අවීවිහයභක් දළම්භහ.  
විධලේධඹන් ධොමින් බහ නඹක් ඇවි ශහ. ධතොය මරු දළන 
ළතිධම් ඳනත ළන ලින් ආඩුඩු ගහ ශහට, ඒ කිදුභ 

ආඩුඩුක් ක්රිඹහහරි ඒ ඳනත ධනහධ  නළවළ. අපි  අධේ ඉදිරි 
භන ළඳ යරහ  අුවරුේදක්  මශ අභහරුධන් එළනි ඳනවී 
ධනළල්රහ, ධොමින් බහ  පිහිටුරහ යධට් ධවො අවීවිහයභක් 

දළම්භහ. විධලේධඹන්  ධරී ඵර මන් වවීධදනහධ  ැදසමධම් ජ 
රංහ වළඳින්වූධ  “Champions of Democracy” කිඹරහ. 
විධලේධඹන් ජනහධිඳවි මභහ, අභළවි මභහ ව ඒ හර්ඹබහයඹට 

උදුව යපු  ධම් ඳහර්ලිධම්න් මධ  භන්ත්රීරු ඇ මළු  දුඹලු ධදනහ  
යටක් ලධඹන් ආඩම්ඵය ධන්න ඕනෆ, අඳට එධවභ අඹක් 
රළබීභ පිළිඵ. ඒ අධආ ්රවිපරඹක් තභයි භවීය තවනභ ඉවී 
ය ළතිභ ව GSP වනඹ රඵහ ළතිභ.  

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි,  2004 ධර් ජ 

ඵං රහධේලධආ ඇෙලුම් ර්භහන්තධආ අඳනඹන ටිනහභ 
ිනලිඹන 2.5යි. රංහධ  ඇෙලුම් අඳනඹන ටිනහභ ිනලිඹන 

3.5යි. දළන් ඵං රහධේලධආ ඇෙලුම් ර්භහන්තධආ අඳනඹන 

ටිනහභ ිනලිඹන 27යි. ඒවී, රංහධ  ිනලිඹන 3.5භයි. ඒ නිහ 

විධලේධඹන්, GSP වනඹ  මළින් අඳට ඇෙලුම් ර්භහන්තධආ 

ආදහඹභ ඳභණක් ධදගුණඹක් ඵට ඳවී ය න්න පුළුන් ධයි 

කිඹරහ ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ.  ඇෙලුම් ර්භහන්තධඹන් රඵන 

ආදහඹභ ඉදිරි අනහතධආ ජ GSP  වනඹ  මළින් ිනලිඹන 8 දක්හ 
ර්ධනඹ ය න්න අපි ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. 

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, අධේ යධට් පිහිටීභ අුව 
රංහට විධලේ අධහනඹක් ධඹොමු ධරහ විධඵනහ.  චීනධආ ෂී 
ජින්පින් ජනහධිඳවි මභහ “One Belt, One Road" කිඹන 
ළඩටවන ඹටධවී ධේද භහර්ඹ නළතවී ආයම්බ කිරීභට -
පුනර්ජීනඹ කිරීභට- රංහ ්රධහන සගහනඹක් -
ධක්න්ද්රසගහනඹක්- ධර ධතීයහ ධන විධඵනහ. ඒ  ඳශමුළනි 

අදිඹය තභයි වම්ඵන්ධතොට යහඹ ම්ඵන්ධධඹන් අඳ වීත 
තීන්වන. ිනලිඹන එ වභහය හධ  ණඹ ්රභහණඹක් අයින් 
යධන, ඒ යහඹ ංර්ධනඹ කිරීභ  මළින් යටට අලය 
ංර්ධනඹ  ධන එන්න පුළුන් අසගහක් අඳට උදහ ධනහ,  
රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි. චීනඹයි, අපියි එ ම ධරහ  
Public-Private Partnership එකින් ධම් ටතුවීත යන්න 
පුළුන් ුවධණොවී, වම්ඵන්ධතොට යහධඹන් රළධඵන ආදහඹභ 
හධ  20 ගුණඹ ආදහඹභක් යට  මශට න්න පුළුන්, රු 
නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි.  ඉවින්, චීනඹ අඳවී එක් එ ම 
ුව ධණොවී අනිහර්ඹධඹන්භ ධම් යහඹ ආශ්රිත ්රධේලඹ දිතුණු 
යනහ. ධනවී භහර්ලින් ඹන චීන නළ  ඳහ අධේ 
වම්ඵන්ධතොට යහඹට, ්රිකුණහභර යහඹට, ධොශම යහඹට 
ධධනන්න ඒ වයවහ අඳට අසගහ උදහ ධනහ. චීනඹ ධම් 
යහඳෘවිඹට ම්ඵන්ධ මභවී භෙ අඳට ධම් යට විලහර 
ංර්ධනඹක් යහ ධන ඹන්න අසගහ රළධඵනහ.  

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, වම්ඵන්ධතොට 
දිස්රික්ධඹන් අක්ය 3000ක්, ධභොණයහර දිස්රික්ධඹන් 
අක්ය 7,000ක්, හල්ර ව භහතය දිස්රික්ලින් අක්ය 2,000 
ණධන් ව ළුතය දිස්රික්ධඹන් අක්ය 2,000ක් ලධඹන්  
ධම් වහ ධන් කිරීභට අපි ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. ඇභළවි මභහ 
ව අපි හච් හ ශහට ඳසු තහයිරන්තධආ "ධයීජනහ" කිඹන 
භහභක් අධේ යධට් ර්භහන්ත ආයම්බ යන්න ළභළවීත 
්රහල යරහ විධඵනහ. ඒ ධයීජනහ කිඹන ආඹතනඹට 
තහයිරන්තධආ හර්මි ධධශ රහඳ 7ක් විධඵනහ. ඔුවන්  

රංහට විධඵන ආදයඹ නිහ, රංහධ  විධඵන ඹව ඳහරනඹ 
නිහ ව රංහධ  යහඳහය කිරීභට සුවනසු හතහයණඹක් විධඵන 
නිහ  ඊශෙ අුවරුේද අන් න විට අක්ය 2,000ක්  මශ 
ර්භහන්ත 200 ධධශ රහඳඹක් ආයම්බ යන්න 
ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ.  

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, විධලේධඹන් ඉන්දිඹහ, 
චීනඹ, භරඹහදුඹහ, තහයිරන්තඹ, දුංේපුරු හධ  යටල් 
එක් ඇවි ය න්නහ ගිවිසුම්  මළින් අපි ධම් ටතු ම           
තවී දිතුණු යන්න ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. ධම්හ   
ජනහධිඳවි මභහටවී, අභළවි මභහටවී, ඇභළවි මභහටවී, භටවී 
හදු රළධඵන, අඳට ඹභක් රළධඵන ධේල් ධනොධයි. ධම් 
යහඳෘවි යධට් ඉදිරි අනහතඹටයි. ධම් ධධශ ගිවිසුම් අවීන් 
ශහට ඳසු අධේ යටට ිනලිඹන 4 1/2 ධධශ ධඳොශක් 
රළධඵනහ. ධම් යධට් බහඩුඩ විලහර ්රභහණඹක් නිසඳහදනඹ 
යරහ තීරු ඵවන යහිත ඒ ිනලිඹන  වතයවභහධර් ධධශ ධඳොශට 
අධශවි කිරීධම් අසගහ අඳට රළධඵනහ. ඒ අසගහ අඳට උදහ 
ය න්න පුළුන්. ඒ අසගහධන් අඳට ්රධඹීජන රඵහ න්න 
පුළුන්, රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි. ධම්  විධේල ආඹතන 
රංහධ  ජ බහඩුඩ නිසඳහදනඹ යරහ, රංහධන් අඳනඹනඹ 
කිරීධම් හර්ඹහලිඹට විලහර උනන්වනක්, ළභළවීතක් ඳශ යරහ, 

ඉදිරි අනහතධආ ජ  ධම් යධට් විලහර ්රභහණධආ ර්භහන්ත ඳටන් 
න්න අපිවී එක් ගහ යරහ විධඵනහ.  

 රු ඇභවි මභහ වන් ශ ආහයඹට oil refinery එක්, 
LNG turbine power plants ධදක්, දුධභන්වි ර්භහන්ත ධද 
 මනක්, නළ  අලුවීළඩිඹහ කිරීධම් ර්භහන්ත ඇවි යන්න 
ඵරහධඳොධයොවී ම නහ. ධභන්න ධම් හර්ඹබහයඹ යධන 
ඹෆධම් ජ විධලේධඹන්භ අපි ලින් ඳළවි තීන්වන ධනස ශහ.  රු 
නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ල් අඟුරු වයවහ ධභහධොට් 500 
විවනලි ඵරහහය ධදක් ෆ ජභට විබුණු ඒ ධඹීජනහ, ධම් යධට් 
ඉදිරි අනහතඹ ධුවධන් අපි ධනස ශහ. ධභොද, අපි 
වම්ඵන්ධතොට ව ්රිකුණහභරධආ  ඒ ල් අඟුරු ඵරහහය ආයම්බ 
ශහ නම්, ඒ අට අධනකුවී ර්භහන්ත වහ අසගහ 

ධනොරළධඵන නිහ. රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, අපි ඒ 
ධඹීජනහ ධනස යරහ ඒ ධුවට LNG ඵරහහය ධදක් 
වදනහ. ඒ  මළින් විලහර නිසඳහදන ජහරඹක් ඇවි යනහ. ඒ 
අුව, ඉදිරි අුවරුවන  මන  මශ ජනතහ ඵරහධන දුටින විලහර 
ංර්ධනඹ ධුවධන් අපි අවීවිහයභ දභරහ වභහයයි.  

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ධම් අුවරුවන ධද  මශ විලහර 

ධනක් ඇවි ුවධඩු නළවළ. ඒ අුවරුවන ධද  මශ අපි ඹව ඳහරන 

ඳදනභ ඇවි යරහ, ලක්විභවී ආඩුඩුක්, ඒ හධ භ ලක්විභවී 

ආර්ථිඹ ඳදනභක් ඇවි ශහ. ඉදිරි අනහතධආ අුවරුවන  මනක් 

ඹනධොට රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි,  ධඩොරර් 4,000ට 

ශෙහ ධරහ විධඵන අධේ ඒ පුේර ආදහඹභ ධඩොරර් 6,000 

දක්හ උස ය න්නවී අපි ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. ඒ 

කිඹන්ධන් ජනතහධ  ජීන තවීවීඹ උස ධනහ කිඹන 

එයි.  ධඩොරර් ිනලිඹන 10 හධ  ්රභහණඹක් අඳට අුවරුවන වතය 

ඳවක් ඇ මශත රළබුධණොවී ධම් දුඹලු ංර්ධන ටතු ම යනහ.  

ඒ හධ භ ඹටිතර ඳවසුම් දිතුණු යනහ. භවුවයට, 

්රිකුණහභරඹට, ඹහඳනඹට අධිධ ගී භහර්  වදනහ. ඒ හධ භ, 

ධොශම ධොන් 10 ඹහ යන ළවළල්ලු ධර්ල්ලු ධේඹක් ආයම්බ 

යනහ. ධම් ආ ජ ටතු මලින් ඉදිරි අනහතධආ ජ ඒ ලක්විභවී 

ආර්ථිඹ ඇවි ය න්න අපි ඵරහධඳොධයොවී ම නහ. ඒ වහ 

අධේ අභහතයහංලඹටවී, අවිරු ජනහධිඳවි මභහටවී, රු 

අභළවි මභහටවී, අධේ ආඩුඩුටවී වළකිඹහ රළධේහයි ්රහර්ගනහ 

යමින් භධ  චන සල්ඳඹ අන් යනහ.  

ධඵොධවොභ ස මවියි. 

1587 1588 

[රු සුජී ධේනදුංව භවතහ] 
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ගරු ්වහ. ශ්රීතරන් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌ தறறச் ெதரரகர் அர்கசப, ற்யற, 

இநக்குறக் கட்டுப்தரட்டுச் ெட்டத்றன் கலழ் ரட்டின் 

ததரயபரரத்ம சம்தடுத்துகறன்ந, ரட்டின் ததரயபர 

ரத்துக்கரண பங்கமபக் தகரண்டுயகறன்ந றடங்கள் 

தற்நறப் சதெப்தடுகறன்ந இந் சத்றல், இந் ரட்டிசன எய 

தகுற க்கள் ங்களுமட கடன் சுமகமபச் தெலுத் 

தொடிரல் அல்னரடுகறன்ந எய சூமன அரணறக்கக் 

கூடிரக இயக்கறன்நது. குநறப்தரக, டக்கறலும் கறக்கறலும் 

ரழ்கறன்ந கறரற க்கபறடம் அர்களுமட ததரயபர 

ரங்கமபச் சுண்டும் மகறசன, த்ற ங்கறறன் 

அதறததற்ந ெறன றயணங்களும் அதறததநர 

றயணங்களும் எய தொமநப்தடுத்ப்தடர கடன்கமப 

ங்குகறன்நண. Leasing அடிப்தமடறல் அல்னது 

microfinance scheme - தண்றறக் கடன் ன்ந அடிப்தமடறல் 

அர்களுக்குக் கடன்கமப ங்கற, அந்க் கடன்களூடரக 

க்கள் ஏட்டரண்டிகபரகப் தட்டிணறரக ரழ்கறன்ந எய 

சூமன உயரக்கறக்தகரண்டியக்கறன்நரர்கள்.  

டக்கு, கறக்கறசன ததயம்தரனரண தரறற்ெரமனகள் 

இல்மன ன்தது இந் ரட்டிசன இயக்கறன்ந எவ்தரய 

மனயக்கும் றகத் தபறரகத் தரறயும். அங்குள்ப க்கள் 

தரறல்களுக்குச் தெல்ற்கரண றதொமநகள் அங்சக 

இல்மன. அங்சக சமனற்ந தட்டரரறகள் தரடர்ந்து 

சதரரட்டம் டத்துகறன்நரர்கள். ங்களுமட கட்ெறறன் 

மனரல் கடந் ரம் "தட்டரரறகளுக்கரண சமனகமப 

ங்குங்கள்" ன்ய இந்ப் தரரளுன்நத்றல் ஏர் 

எத்றமப்தை சமபப் தறசமகூட தகரண்டுப்தட்டது.  

ஆணரல், சமன ரய்ப்தைக்கமப ங்கக்கூடி அபறசன 

ணறரர் துமநகள் அங்கு ெரறரண தொமநறல் றயத்ற 

தெய்ப்தடறல்மன. உரரக, 1983க்கு தொன் இங்கற 

கரங்சகென்துமந ெலதந்துத் தரறற்ெரமன அல்னது 

தந்ணறசன இயந் இெரணத் தரறற்ெரமன, ஆமணறநவு 

உப்தபம், எட்டுசுட்டரன் ஏட்டுத் தரறற்ெரமன, 

ட்டக்கச்ெறறசன இயக்கறன்ந அெறணர் றெரப் தண்ம, 

ரமச்செமண கரகறத் தரறற்ெரமன சதரன்நற்மநக் 

குநறப்தறடனரம். ஆறக்கக்கரணர்கள் தறதைரறந் இந்த் 

தரறற்ெரமனகள், றயணங்கள் ல்னரம் தோடப்தட்டன் 

கரரகவும் யுத்ம் தொடிமடந்து  இதும 7 

ஆண்டுகமபக் கடந்தும் இற்மந லப ஆம்தறப்தற்கரண 

ந் தொற்ெறயும் சற்தகரள்பப்தடரன் கரரகவும்ரன் 

அங்கு சமனறல்னரத் றண்டரட்டம் ன்தது தரரறபறசன 

கரப்தடுகறன்நது.  

யுத்த்றன் கரரக இமபஞர், யுறகள் தனயம் 

இரணுத்றணர் , ததரலிெரர், கடற்தமடறணர் லது 

தகரண்டியக்கறன்ந தம், தயப்தை கரரக அர்கமப 

அந்றப் தமடகபரகப் தரர்ப்தசரடு, அந்ப் தமடகபறசன 

அங்கத்ர்கபரகச் செரோ்ற்கும் அர்கள் க்கம் 

கரட்டுகறன்நரர்கள். கடந் கரனங்கபறல் அவ்ரய தமட 

கபறசன இயந்ர்கமபப் தமடறணச சுட்டுக் தகரன்நது 

அல்னது தமடகபறலியந்து லக்கறது, ற்யம் கட்டர ஏய்றசன 

தெல்ன மத்து சதரன்ந றடங்கபரல் இப்ததரளதும்கூட 

அந் க்கபறடம், குநறப்தரக அங்கறயக் கறன்ந இமபஞர்கபறடம், 

அந்ப் தம் அறகரகச கரப்தடுகறன்நது. இணரல்ரன் 

தன்தகுறறசன இயக் கறன்ந  இமபஞர், யுறகள் தனர் 

ஊர்கரற் தமடறசனர, இரணுத்றசனர, கடற்தமடறசனர, 

ததரலிஸ் தமடறசனர செரோ்கறன்ந அபவுக்குத் றழ் 

இமபஞர்கள் செ தொடிர சூல் கரப்தடுகறநது. அந்ப் 

தைரறல் இன்ணதொம் இந் ரட்டிசன இல்மன ன்தமத்ரன் 

ரன் இந் இடத்றசன தபறரகச் தெரல்ன றயம்தைகறன்சநன்.  

இந் அடிப்தமடறல்ரன் யமயும் சமனறல்னரப் 

தறச்ெறமணயும் இன்மந டக்கு, கறக்கறசன ரழ்கறன்ந 

றர்கபறடம் தரரறபறசன கரப்தடுகறன்நது.   

தகப தறறச் ெதரரகர் அர்கசப, யமயுடதம் 

இவ்ரநரண செரகத்துடதம் ரழ்ந்து யகறன்ந இந் க்கள் 

யுத்த்ரல் அறகரகப் தரறக்கப்தட்டர்கள். குநறப்தரக 

தொல்மனத்லவு, கறபறதரச்ெற ரட்டங்கள், ன்ணரர் 

ரட்டத்றன் டக்குப் தகுறகள், வுணறரறன் டக்குப் 

தகுறகள் ற்யம் ரழ்ப்தரத்றன் டரட்ெற கறக்குப் 

தகுறகபறல் இயந் 4,20,000க்கும் சற்தட்ட க்கள் அந் 

இடங்கபறலியந்து இடம்ததர்ந்து அகறகபரக தொள்பறரய்க் 

கரல்ம தென்ய வுணறரறலுள்ப தொகரம்கபறசன 

ரழ்ந்துரன் லண்டும் ங்களுமட தெரந் இடங்களுக்குச் 

தென்ய குடிசநறணரர்கள். ஆணரல், அர்களுக்கரண வீட்டுத் 

றட்டங்கள் இன்ணதொம் ெரறரக மடதொமநப்தடுத்ப் 

தடறல்மன. அர்கள் ங்களுமட தெரந் இடங்களுக்குச் 

தென்ய தொளமரகக் குடிசநறல்மன. அங்கு கரரல் 

சதரணர்களுமட ததற்சநரர் இன்ய ங்கள் தறள்மப 

களுக்கரக ங்கறக்தகரண்டியக்கறன்நரர்கள்; ெறமநறசன 

இயக்கறன்நர்கள் அங்கு ரடிக் தகரண்டியக் கறன்நரர்கள். 

அந் க்கள் இவ்ரநரண எய ததரற தபறக்குள் அரது 

அெறல் தபறக்குள், ததரயபரர தபறக்குள்ரன் இன்ய 

ரழ்ந்துதகரண்டியக்கறன்நரர்கள். இந் றமனறல்ரன் 

குயங்கடன்கமப ங்குகறன்ந தல்சயதட்ட றற 

றயணங்கள் அங்கு தென்ய தரரற அபறசன இந் க்கமப 

சரக்கறத் ங்களுமட தரய்ச்ெல்கமப றரறத்றயப்தமக் 

கரதொடிகறன்நது. இது றகறக ஆதத்ரணது.  

2009ஆம் ஆண்டுக்குப் தறன்ணர் கறபறதரச்ெற ரட்டத் 

துக்குச் தென்ய குடிசநறத் ங்களுமட றரதர 

றமனங்கமப டத்ற ள ர்த்கர்கள் ற்தகரமன 

தெய்றயக்கறன்நரர்கள். ர தொடிரல், கடன் சுமகமபத் 

ரங்கதொடிரல் ர்த்கர்கள் ற்தகரமன தெய் னரய 

கறபறதரச்ெற ண்றசன கரப்தடுகறன்நது . ெந்மறசன ெறய 

ர்த்கர்கபரக இயந்ர்கள் ட்டுல்ன, ததரற 

ர்த்கர்கபரக இயந்ர்கள்கூட இவ்ரய தரறக்கப் 

தட்டியக்கறன்நரர்கள். இமணறடப் தன ர்த்கர்கள் 

ங்களுமட றரதரம் தொடக்கப்தட்ட றமனறல் றரதரம் 

தெய் தொடிர எய சூலுக்குத் ள்பப்தட்டியக்கறன்நரர்கள். 

குநறப்தரக கறபறதரச்ெறறசன இயந்  412 ர்த்க 

றமனங்கள், தொல்மனத்லவு ரட்டத்றசன இயந் 280க்கும் 

சற்தட்ட ர்த்க றமனங்கள், ன்ணரர் ரட்டத்றன் 

தற்குப் தகுறறலுள்ப டுறசன இயந்  80க்கும் சற்தட்ட 

ர்த்க றமனங்கள் தொற்நரகச அறக்கப்தட்டண. ஆணரல், 

இதும அெரங்கத்றணரல் அந் ரட்டங்கபறசன ரழ்ந் 

ர்த்கர்களுக்கு துற றரக் கடதம் ங்கப் 

தடறல்மன ன்ததுரன் துறஷ்டெரணது .  

றடுமனப் தைலிகபறடறயந் மககமப ெத் ததரன்செகர 

உட்தட சகரத்ரத ரஜதக்ஷ ம டுத்துக்தகரண்டரகக் 

கூநப்தடுகறன்நது. அம அப்சதரறயந் அெரங்கத்றடம் 

இயக்கறன்நர? இப்சதரறயக்கறன்ந அெரங்கத்றடம் 

இயக்கறன்நர? ன்ய தரறரது. அப்சதரறயந் யறந் 

அெரங்கம் றர் தைணர்ரழ்வுக் ககத்றதமட 300 சகரடி 

யதரய்க்கு சற்தட்ட றறம தொடக்கறக்தகரண்டது. அரது, 

றர் தைணர்ரழ்வுக் ககம் ங்கறகபறசன ெட்டரலறரக 

மத்றயந் 300 சகரடி யதரய்க்கு சற்தட்ட றறம 
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அப்சதரறயந் யறந் அசு ரணரகச தறடுங்கறக் 

தகரண்டது. இந்ப் தத்மரது அந் ர்த்கர்களுக்கு 

ங்கறறயந்ரல் அர்கள் ற்தகரமன றமனக்குச் 

தென்நறயக்கரட்டரர்கள். இந் ரட்டிசன இந் றமனம 

தைமசரடிப்சதரறயக்கறன்நது. அர்களுமட தத்மக் 

கூட அர்களுக்கு ங்க தொடிர எய சூல் இன்ய 

கரப்தடுகறன்நது.  

இம ல்னரற்மநயும் கடந்துந்து, தல்ன தல்னத் 

ங்களுமட றனங்கபறசன அர்கள் குடிசநற ரழ்கறன்ந 

ததரளது, ெறயெறய குளக்கபரக அந் க்கமபப் தறரறத்து 

அர்களுக்கு இந் றற றயணங்கள் கடன்கமப ங்கற 

யகறன்நண. அந் மகறல் குநறத் எய றயணத்றணரல் 

எயயக்கு ஏர் இனட்ெம் யதரய் கடன் ங்கறறட்டு, அற்கு 

28 வீம் ட்டி அநறடப்தடும் ன்ய தெரல்னப்தடுகறன்நது . 

ெம்தந்ப்தட்டர் அந் றயணத்துக்கு எய யட தொடிறசன 

ஏர் இனட்ெத்து 28 ஆறம் யதரமச் தெலுத்சண்டி 

றயக்கறன்நது. ஆணரல், ஏர் இனட்ெத்து 28 ஆறத்சரடு அது 

தொடிறல்மன. 52 ரங்கபறல் தொல் இண்டு ரங்களும் 

ட்டி இல்னரல் அர்கபறடறயந்து கடன்கமப 

சூலிக்கறன்நரர்கள். அடுத் 50 ரங்களுக்கும் அநறடுகறன்ந 

ட்டியும் கடதம் ன்ய தரர்த்ரல், கறட்டத்ட்ட 60 வீரண 

தரமக அர்கபறடம் அநறடப்தடுகறன்நது . ஆணரல், குநறத் 

றற றயணம் ங்குகறன்ந கடன்கபறசன தோன்நறல் எய 

தகுறம ததற்யக்தகரண்டரசன அந் றயணத்றற்கு 

இனரதம் ன்ந அடிப்தமடறல்ரன் அந் க்கபறடம் கடன் 

சூலிக்கப்தடுகறன்நது.  

தென்ந ரம் ரன் கறபறதரச்ெறறலுள்ப தன்ணங்கண்டிப் 

தகுறறல் தம் தெய்துதகரண்டியந்சதரது, எய 

ரய்க்கரலில் மத்து தோன்ய தர்கள் எய ததண்றடம் 

ற்கரகசர ெச்ெவு தெய்ம அரணறத்சன். 

அவ்சமபறல் ரன் ணது ரகணத்ம றயத்ற ரர் 

அர்கள்? ன்ய அங்கு றெரரறத்சதரது, அர்கள் கடன் 

ங்குகறன்ந எய ணறரர் றயணத்றணர் ன்யம் அந்ப் 

ததண்ணுக்கு இர்கள் தகரடுத் கடமண ெரறரண றகறறல் 

அர்  கட்டரணரல் அமப் தறன்தரடர்ந்து ந்து , 

ண்லர் தரய்கறன்ந எய ரய்க்கரலில் றயத்ற மத்து அந்க் 

கடமண கட்டுரய அந்தர்கள் கட்டரப்தடுத்றக் 

தகரண்டியக்கறன்நரர்கள் ன்யம் அநறந்சன். இதுரன் இந் 

ரட்டிசன டக்கறன்ந றகக்கூடி அரணத்துக்குரற தெல். 

அங்குள்ப க்களுமட ரழ்ரரம் றகக்கூடி அபறசன 

தரறக்கப்தட்டியப்தணரல்ரன் ரன் இவ்ரய 

தெரல்கறன்சநன்.  

இனங்மக த்ற ங்கற வ்ரய இமணப் 

தரர்க்கறன்நது? கறபறதரச்ெறறசன த்ற ங்கறக்கு எய கறமப 

இயக்கறன்நது. அற்குக் கலச ன்தணன்ண டடிக்மககள் 

சற்தகரள்பப்தடுகறன்நண?  ெறன றற தொகர்கள் கறரங் 

களுக்குச் தென்ய தோன்ய ததண்கமப அமடரபம் 

கரண்தரர்கள். அரது, தொலில் எய ததண்ம அமடரபம் 

கண்டதறன்ணர் அயடன் செர்ந்து இன்தம் இண்டு 

ததண்கமப அமடரபம் கரண்தரர்கள். தறநகு அர்கமப 

ஆய சதரக்குரர்கள். அந் தோன்ய சதயம் ரநறரநறப் 

தறம மத்ரல் அந்க் கடன் ங்கப்தடும். இந் றற 

றயணங்கள் இவ்ரயரன் இர்களுக்குக் கடன் 

தகரடுக்கறன்நண. அந் கடன் உச்ெ தரமகரக இயக்கறன்நது. 

அர்கள் ரந்சரயம் எவ்தரய கடன் களுக்கும் ட்டி 

தெலுத்துற்கரக ங்களுமட ரழ்க்மக மப் 

சதரட்டுமடக்கறன்ந றமனக்குத் ள்பப்தட்டியக் கறநரர்கள்.  

தகௌ தறறச் ெதரரகர் அர்கசப, தொன்ணர் கபறர் 

றகர தறற அமச்ெரக இயந் யறஸ்தைல்னரஹ் அர்கள் 

டக்கு, கறக்கறசன 90,000 தறவுதெய்ப்தட்ட றமகள் 

இயக்கறநரர்கதபன்ய ற்தகணச இந்ச் ெமதறல் 

தெரன்ணரர். டக்கு, கறக்கறசன குடும்தத் மனறகபரக 

உள்ப றமப் ததண்கள் இவ்ரநரண 

கடன்களுக்கூடரகத்ரன் ெறயெறய தரறல்கமபச் தெய் 

தொமணகறன்நரர்கள். ஆணரல், அர்கபரல் ததநப்தடுகறன்ந 

கடன்களுக்கரண ட்டிமக் கட்ட தொடிரல், ஜலறக்க 

தொடிரல் குடும்தங்கள் தயவுக்கு யகறன்ந சூலுக்குத் 

ள்பப்தட்டியக்கறநரர்கள். ததயம்தரனரண ர்த்கர்களுமட 

றமனயும் இதுரன்!குடும்தப் ததண்களுமட றமன, 

குடும்தங்களுமட றமனமகதபல்னரம் றக சரெரக 

ரநறறயக்கறநது.  

யுத்ம் தொடிந் தறற்தரடு ல்கபறசன அரறற - தல்மன 

தட்டுற்கரண தட்டு தெறன்கமப தன 'லீெறங் 

கம்தணற 'கள் தகரண்டுந்து தகரடுத்ண. றெரறகளுக்கு 

சமனரட்கள் இல்னர றமனறல், லீெறங் அடிப்தமடறல் 

அர்கள் தட்டு தெறன்கமப, உவு இந்றங்கமப 

ரங்கறணரர்கள். 2-3 யடங்கபரக தரடர்ந்து அர்கள் 

அற்கரண தத்மச் தெலுத்றந்ரர்கள். அற்கரண 

தொமன கறட்டத்ட்ட அர்கள் கட்டி தொடித்துறட்டரர்கள். 

ட்டிரன் கட்டசண்டி றயக்கறன்நது. இந் றமனறல் அந் 

உவு இந்றங்கமப, தட்டு 'தெறன்'கமபதல்னரம் 

அந்க் கம்தணறகள் தநறத்துச் தென்யறட்டண. இப்ததரளது 

கட்டி கரசும் இல்மன, 'லீெறங்' அடிப்தமடறல் அர்கள் 

ரங்கற தெறதம் இல்மன. ந் அதரணங்களும் 

இல்னரல் அங்கறயக்கறன்ந றெரறகள் தயவுக்கு யகறன்ந 

றமனமரன் இயக்கறன்நது. டக்கு, கறக்கறதமட 

ததரயபரர றமனம இதுரன்! ததரயபரரம் ன்ய 

சதசுகறன்நததரளது, சூல் தரறக்கப்தட்டரலும் தரறல்மன, 

ரதரய மகறல் அங்கறயக்கறன்ந பங்கமபச் 

சுண்டனரர, ன்நரநரண றடங்கள்ரன் 

சரக்கப்தடுகறன்நச ற, டக்கு, கறக்கறசன இயக்கறன்ந 

க்களுமட ததரயபரரத்ம சம்தடுத்க்கூடி 

சமனத்றட்டங்கள் ெரறரண தொமநறல் 

தொன்தணடுக்கப்தடறல்மன ன்தமத்ரன் ரன் இந் 

இடத்றசன றக தொக்கறரகச் தெரல்ன றயம்தைகறன்சநன்.  

இன்மந 'றணக்குல்' தத்றரறமகறல் ததரயபரர 

ஆய்ரபர் அகறனன் கறர்கரர் அர்கள் ளற எய 

கயத்துமம ரன் இங்கு தொன்மக்க றயம்தைகறன்சநன். 

‘இன்மந கடன் சுநரக்கள்’ ன்ந மனப்தறசன அர் எய 

கட்டுமம தொன்மத்றயக்கறநரர். அந் கட்டுமறல் அர் 

ெறன றடங்கமபக் குநறப்தறடுகறன்நரர். ெறய றறத் றட்டங்கள் 

தரடர்தரக உயறரண ட்டி வீத்மக் தகரண்டியப்தற் 

கரண தொன்கர்வுகமப  ரரபர தைத்றஜலறகளும் 

ததரநறறனரபர்களும் றர்க்கறன்நணர் . யடரந் ட்டி 20 

ெவீத்துக்கும் சனரக இயக்கறன்நது. இமணறட, 

றறக்கம்தணறகபறன் கயத்றன் அடிப்தமடறல் ததண்கள்ரன் 

அறகம் தரறக்கப்தடுகறன்நரர்கள். 28 - 69 ெவீம்ம ட்டி 

அநறடப்தடுகறன்நது ன்தம ததரயபரர ஆய்ரபரக 

இயக்கறன்ந அகறனன் கறர்கரர் அர்கள் ன்தமட 

கட்டுமறசன றகத் தபறரகக் குநறப்தறடுகறன்நரர்.  

இனங்மகறசன 1824இல் கூட்டுநவு இக்கங்கள் 

உயரக்கப்தட்டரலும் 1910கபறல்ரன் தொன்தொல் 

இனங்மகறசன கூட்டுநவுச் ெங்கங்கபறன் கடன் ெங்கங்கள் 

உயரக்கப்தட்டண. அரது, 1910கபறல் கூட்டுநவுச் 

ெங்கங்களுக்கூடரக கடன் றட்டங்கள் க்களுக்கு 
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அநறதொகப்தடுத்ப்தட்டண. 50 ஆண்டுகள் கடந்து 1961ஆம் 

ஆண்டு இனங்மகறசன க்கள் ங்கற உயரக்கப்தட்டது. 

அங்கலகரறக்கப்தட்ட றற றயணங்கபரண இந் க்கள் 

ங்கறயும், கூட்டுநவுக் கடன் ெங்கங்களும் க்களுக்கு 

கடன்கமப ங்கறண. அப்ததரளது அந் க்களுக்கு கடன் 

சுமகள் இயக்கறல்மன. சுரகத் ங்களுமட 

ததரயபரரத்மக் கட்டிதளப்தக்கூடி, சுரகத் 

ங்களுமட ததரயபரரத்றசன ங்கற ரளகறன்ந, அம 

பர்க்கக்கூடி ல்னம அர்கபறடம் இயந்து. இந் 

றமனம 1972 ம றக சசனரங்கற இயந்து. அந்க் 

கரனத்றசன அந் க்கள் தரணுக்கரக ரறமெறசன றன்நரலும் 

ள்பறக் கறங்குக்கரக அடிதட்டியந்ரலும் இனங்மகறன் 

ததரயபரரம் ெறநந்ரகத்ரன் இயந்து. குநறப்தரக 

ரழ்ப்தர ண்றன் தங்கரதொம் றபகரயும் 

ட்டக்கபப்தறலியந்து யகறன்ந லன் மககளும் 

றயசகரமனறலியந்து யகறன்ந கடல் பங்களும் 

ரட்டின் மண தகுறகபறல் இயக்கறன்ந பங்களும் 

என்நறமந் மகறல் இனங்மகறன் ததரயபரரம் 

பக்கூடி எய சூல் இயந்து. 1977ஆம் ஆண்டு றநந் 

ததரயபரர தொமநம ற்தடுத்ப்தட்ட தறற்தரடு இங்கறயந் 

க்களுமட  சூல் ரநறது. 1983ஆம் ஆண்டு  கனம் 

டந்ததரளது டக்கு, கறக்கறதமட ததரயபரரம் 

இன்தம் அனதரரபத்துக்குச் தென்நது. இமணச அகறனன் 

கறர்கரர் அர்கள் சுட்டிக்கரட்டுகறநரர்.  

டக்கு, கறக்கு ண்றசன 30 ஆண்டுகபரக யுத்ம் 

டந்து. அந் க்கபரல் யுத் சூலுக்குள் ங்களுமட 

ததரயபரரத்மக் கட்டிதளப்த தொடிறல்மன. ெந்றரறகர 

அம்மரர் தறறல் இயந்ததரளறலும் ெரற, சஜ.ஆர். 

ஜர்ண தறறல் இயந்ததரளறலும் ெரற, தரரற 

ததரயபரரத் மட டக்கு, கறக்கறசன அதொலில் இயந்து. 

ரறமெறல் றன்யம் ெரர எய தற்நநறமக்கூட க்கபரல் 

ரங்க தொடிர எய சூல் இயந்து. ெர்க்கரத்ம ரங்க 

தொடிரல் தணறச்ெங்கரய்கபரலும் தணங்கபறறணரலும் 

உடுப்தைகமபத் சரய்த் னரய அந் ரட்கபறசன 

கரப்தட்டது. அந் மகறல் அங்கு ததரயபரரம் 100 

ெவீம் தொடக்கப்தட்டியந்து. 30 ஆண்டு கரனரக 

அெரங்கத்ரல் றட்டறட்டு ததரயபரரம் 

தொடக்கப்தட்டியந் எய சூலில் யுத்ம் தொடிந் தறற்தரடு 

ங்களுமட ததரயபரரத்ம அர்கபரல் வ்ரய 

கட்டிபர்க்க தொடியும்? இந் றமனறல், இந்ச் ெறயதரமகக் 

கடன்கமப - ெறயறட்டக் கடன்கமப ங்குகறன்ந இந் 

றயணங்கள் இவ்ரய க்கமபச் சுண்டுகறன்நததரளது 

அசகரக ததண் மனமத்துக் குடும்தங்கள் ற்தகரமன 

தெய்யும் றமனமக்குத் ள்பப்தடுகறன்நண; இது றகப் 

தங்கரணது. இமணத்ரன் அண்மறசன டக்கு 

ரகர ெமத உயப்தறணர் தகௌ தசுதறப்தறள்மப 

அர்கள், “ன்தமட கண்களுக்கு தொன்ணரல் தன ததண்கள் 

உறரறக்கும் அதரத்றற்குச் தென்நறயக்கறநரர்கள்” ன்ய 

றகத் தபறரகச் தெரல்லிறயந்ரர். இவ்ரய தனயம் 

சுட்டிக்கரட்டுகறன்நசதரதும் டக்கு, கறக்கறசன ரளகறன்ந 

க்கபறன் ததரயபரர றமனறல் இந்க் கடன் 

றட்டங்கமபக் கட்டரப்தடுத்ற ங்குகறன்ந இந் 

றயணங்கள் தரடர்தரக த்ற ங்கற ன் கணம் 

தெலுத்றல்மன? ன்தம இந் உர்ந் ெமதறசன 

சகட்டுக்தகரள்ப றயம்தைகறன்சநன். 

தகௌ தறறச் ெதரரகர் அர்கசப, இந் க்களுமட 

ததரயபரரம் சம்தடுத்ப்தட சண்டும். அர்களுமட 

ரழ்க்மகறசன ரற்நங்கள் தகரண்டுப்தட சண்டும்.  

இது றக தொக்கறரணது. அர்கள் தயக்கபறசன 

அரமகமபப்சதரல் இயக்கறநரர்கள். அர்களுமட 

ரழ்க்மக கண்லயடன் செர்ந்ரக இயக்கறநது. ற்தகணச 

அெரங்கம் அர்கள் லது ததரயபரரத் மடம 

றறத்றயந்து. அங்குள்ப க்கபறல் த்மணசர சதர் 

றடுமனப் தைலிகபறன் றல மப்தகங்கபறசன அடகுமத் 

மககளுக்கரண தற்யச்ெலட்டுகமப மத்றயக் கறநரர்கள். 

அமணறட, அர்கள் தன ங்கறகபறசன மப்தைச் 

தெய்றயந்ரர்கள். ஆறதம், மப்தைச் தெய்மக்கரண 

ஆங்கமபத் தரமனத்றயக்கறநரர்கள். இணரல் ரங்கள் 

மப்தைச் தெய் மப்தைகமப லபப்ததந தொடிரல் 

இயக்கறநரர்கள். இவ்ரநரண கடுமரண தயக்கடி 

களுக்குள் ரளகறன்ந இந் க்களுமட ததரயபரரத்மச் 

சுண்டுகறன்ந இந்ச் ெறய றயணங்கள் றகக்கூடி அபறல் 

இந் க்கமபப் தரறப்தமடச் தெய்கறன்நண ன்தம ரன் 

இந் இடத்றசன குநறப்தறட றயம்தைகறன்சநன்.  

இன்மந றணம் இந் உர்ந் ெமதறசன தகௌ றற 

அமச்ெர் அர்கள் இல்மனதன்நரலும், றற இரஜரங்க 

அமச்ெர் அர்கள் இங்சக இயக்கறநரர். தகப றற 

இரஜரங்க அமச்ெர் அர்கசப! மண ெறசஷ்ட 

அமச்ெர்கசப!இந் றடத்றல் லங்கள் அமணயம் கூடி 

கணம் டுக்க சண்டும். டக்கு,  கறக்கறசன ரளகறன்ந 

க்கள் ததரயபரர றமனறலும் அெறல் றமனறலும் 

றகறகப் தறன்ங்கற றமனக்குச்  தென்யதகரண்டியக் 

கறநரர்கள். அர்களுமட ததரயபரரம் சம்தடுத்ப்தட 

சண்டும். அர்களுமட தரறற்ெரமனகள் இக்கப்தட 

சண்டும். அர்கள் சுரகத் தரறல்கமபச் தெய்க்கூடி 

மகறல் ரழ்க்மக தொமந ரற்நப்தட சண்டும். 

சமனற்ந தட்டரரறகளுக்கு சமனரய்ப்தைக்கமப 

ங்குற்குரற தொற்ெறகள் சற்தகரள்பப்தட சண்டும். 

அப்ததரளதுரன் இந் ரட்டிசன ததரயபரரரணது 

ெறமனப்தடுத்ப்தட்டரக இயக்கும். அது ற்யறரக 

இயக்கனரம், இநக்குறரக இயக்கனரம்.  

இன்ய யந்தூட்டப்தட்ட தப்தரபறப் தங்கமபயும் 

ரமப்தங்கமபயும்ரன் ரங்கள் ெரப்தறடுகறன்சநரம். 

ங்கபரல் இல்தரக உற்தத்ற தெய்ப்தட்ட கத்ரறக்கரய் 

கமபசர அல்னது கறயறரெறணறகள் தரறக்கப்தடரல் 

சுஅடிப்தமடறல் செண பரக்கறகமபக் தகரண்டு 

உற்தத்ற தெய்ப்தட்ட ததரயட்கமபசர கர தொடி 

றல்மன. கரம், ல்னரச ர்த்கத்ம சரக்கறரக 

இயப்ததுரன். ரழ்ப்தரத்றணது தங்கரம், தெத்ல் 

றபகரய் ற்யம் கறபறதரச்ெறறணதும் ட்டக்கபப்தறணதும் 

தல் இதும ெரறரண தொமநறல் தன்தடுத்ப்தடரல் 

இயப்தற்குக் கரம் ன்ண? இநக்குற தெய்ப்தடுகறன்ந 

அரறெற, தங்கரம், றபகரய் மககள் இந் ரட்டு க்கபறன் 

ததரயபரரத்மப் தறன்ள்ளுகறன்நண. இநக்குறகபரல் 

அந் க்கள் ததரயபரர ரலறரக பர்ச்ெறமட 

தொடிரல் இயக்கறன்நணர். றெரறகள் தறன்ங்கற 

றமனக்குச் தென்யதகரண்டியக்கறன்நரர்கள். கடந் இண்டு 

ஆண்டுகபரக அங்கு கடும் ட்ெற றனவுகறன்நது . இன் 

கரரக தற்தெய்மக கடுமரகப் தரறக்கப்தட்டியக் 

கறன்நது.  

இம்தொமந ெறயசதரக தற்தெய்மகக்கரக கறபறதரச்ெற 

ரட்டத்றசன இமடுக்குபத் றட்டத்றன் கலசயுள்ப 

கரறகபறல் 920 க்கர் கரற ரத்றச ங்கப் 

தட்டியக்கறன்நது. கறபறதரச்ெற ரட்டத்றலுள்ப 40,000 

க்கர் தற்கரறகபறல் 20,000 க்கயக்கு லர் தரய்ச்ெக்கூடி 

ெற இயந்தும், 920 க்கர் கரற ரத்றச ெறயசதரக 

தற்தெய்மகக்கு ங்கப்தடுகறன்நது ன்நரல், ப்தடி அந் 

றெரறகபரல் ர தொடியும்? ெற்ய ெறந்றயுங்கள்! 

கறபறதரச்ெறறல்  இமடுக்குபத் றட்டத்துக்குக் கலழ் 42,000 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

க்கர் கரற இயக்கறன்நது. அறல் 22,000 க்கயக்கு ற்ய 

லர்ப்தரெணம் உட்தட ரய்க்கரல்கபரல் லர் ங்க தொடியும். 

ஆணரல், குபத்றசன ண்லர் இல்னர கரத்றணரல், 

தற்தெய்மகக்கரக 920 க்கர் கரறகளுக்கு ட்டும்ரன் லர் 

ங்கப்தடுகறன்நது. 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Member, you have one more minute.   

 
ගරු ්වහ. ශ්රීතරන් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
இப்தடிதன்நரல், இந் ரட்ட றெரறகள் வ்ரய 

ங்கள் ததரயபரரத்ம பர்த்துக்தகரள்ப தொடியும்? 

வ்ரய இர்கபரல் ர தொடியும்? இச றமனரன் 

ல்னரத்துமநகபறலும் கரப்தடுகறன்நது. இந் ட்ெற 

ரணது, கறபறதரச்ெற, தொல்மனத்லவு ரட்டங்கமபக் 

கடுமரகப் தரறத்றயக்கறன்நது. இனங்மகறசன றக 

நட்ெறரண ரட்டரண ன்ணரர் ரட்டத்மயும் 

கடுமரகப் தரறத்றயக்கறன்நது. இற்கரண றரங்கள் 

உடணடிரகச ங்கப்தடல் சண்டும். நறணரல், இந் 

க்கபறல் அசகரணர்கள் ர தொடிர றமனக்குத் 

ள்பப்தடுரர்கள். 

தகௌ தறறச் ெதரரகர் அர்கசப, ற்யற, 

இநக்குற ன்தற்கு அப்தரல், இது எய ரட்டிதமட 

ததரயபரரத்மத் லர்ரணறக்கறன்ந றடரக இயக்கறன்நது 

ன்தம ரன் இந் இடத்றல் தறவுதெய்து தகரள்ப 

றயம்தைகறன்சநன். ஆகச, வுதெய்து யுத்த்மச் ெந்றத்து 

இத்ம் ெறந்ற, ரழ்க்மகறசன அததறக்கக்கூடர தன 

துன்தங்கமபச் ெந்றத், இந் ரட்டின் ஏர் அங்கரக 

இயக்கறன்ந க்கள் ததரயபரரத்றசன தொன்சணயற்குத் 

மடரக இயக்கறன்ந, அர்களுமட ததரயபரரத்மக் 

தகரள்மபடிக்கறன்ந  இன்மந இந்க் கடன் சுநரக்கமப  

இல்னரல் தெய்யுங்கள்! அகறனன் கறர்கரர் அர்கள் 

குநறப்தறடுதுசதரன, இந் க்கமபச் சுண்டுகறன்ந சுநரக்கள் 

இல்னர றமனமக்கு ரடு தெல்னசண்டும் ணக் கூநற, 

ணது உமம றமநவுதெய்கறன்சநன். ன்நற. 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ට ශෙට, රු ඵන්වනර ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ. 

[අ.බහ. 4.13] 
 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ආර්ථි ංර්ධන පිළිඵ 
ආංශි අ  ක්ණ හය බහධ  ජ භභවී, රු හසුධේ 

නහනහඹක්හය භන්ත්රී මභහවී අඳනඹන ංර්ධනඹ ධඳයදළරි 
යවී ධඹීජනහරට අුවභළවිඹ රඵහ වනන්නහ. ඒ භක්නිහද ඹවී, 
අධේ යධට් අඳනඹන ංර්ධනඹක් දුවන විඹ තු මයි; අඳනඹන 

ඉඳතුම් ළඩි ය ත තු මයි; ඒ  මළින් යධට් නිභළුවභ, ආදහඹභ, 
ධේහ නිතුක්විඹ, මිර භට්ටභ, ධුවම් ධලේඹ, ඉ මරුම් වහ 
ආධඹීජනඹ ඹනහ ජ හර් ආර්ථි විචරයඹන්රට ඹවඳවී 
ඵරඳෆභක් ඇවි ශ තු මයි කිඹන ටි අපි ධදඳහර්ලසඹභ 

්රවිඳවීවිඹක් ලධඹන් පිළින්න නිහ. භට ධඳය ගහ යපු රු 

සුජී ධේනදුංව යහජය අභහතය මභහ වන් ශහ, ඳසු ගිඹ හර 
ඳරිච්ධේදඹ  මශ ජ අධේ යධට් ර්භහන්ත ක්ධේත්රධආ කිදුභ 
ංර්ධනඹක් දුවන ධනොුවණ ඵ. එ මභහ උවී තිවිඥධඹක් නිහ, 
අධේ යධට් ආර්ථි ඉවිවහඹ පිළිඵ ටික් ළඩිපුය කිඹනහ 

නම් ධවොයි.  

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, නිදවදුන් ඳසධේ රංහධ  
1977 න ධතක් ඳළ මධඩු, ආෘත ආනඹන ්රවිඳවීවිඹක්. ඒ 

 මශ අබයන්තයහභිමු ආර්ථි ්රවිඳවීවිඹක් -inward looking 
policy එක්- තභයි ක්රිඹහවීභ ුවධඩු. විධලේධඹන් 1956න් 
ඳසධේ, -ධඳොවනජන තුඹ ඇවි ුවණහට ඳසධේ- අධේ යධට් ධේශීඹ 

ර්භහන්ත, ධේශීඹ යහඳහය ආයම්බ යන්න ඕනෆ කිඹරහ, ඒ 
වහ න විලහර හර්ට  ඳදනභක් භහජහ ජ යටල් භෙ ඇවි 
ුවණහ. ඒ වහ ධීවිඹට් ධේලඹවී, ධරීධආ ධනවී යටලුවී 

අඳට විලහර ලධඹන් ආධහය ශහ. ඒ අුව හධන් ර්භහන්තඹ, 
ටඹර් ර්භහන්තඹ,  මති රෆීම ර්භහන්තඹ, පිෙන් ර්භහන්තඹ වහ 
දුධභන්වි ර්භහන්තඹ ඹනහදි ලධඹන් විලහර ර්භහන්ත 
ඳේධවිඹක් -භව ඳරිභහණ ඵළය ර්භහන්ත යහශිඹක්- රංහධ  

යහජය අංලඹ ඹටධවී ආයම්බ ුවණහ. ඔඵ මභන්රහ දන්නහ, 
පිළිඹන්දර පිෙන් ංසගහ. පිළිඹන්දර පිෙන් ංසගහ භව 
ඳරිභහණධඹන් පිෙන් බහඩුඩ නිසඳහදනඹ යරහ, අඳනඹන 

තවීවීඹට ඳවී ුවණහ. ඉන් ඳසු තභයි, ජඳහනධආ ධනොරිටහධක් 
හධ  භහම් ඇවිල්රහ, අපිවී එක් එ ම ධරහ, වුවල් 
යහඳහයඹක් විධිඹට ඳවීහධන ගිධආ. ධනොරිටහධක් පිෙන් 

බහඩුඩරට ධරී ධධශ ධඳොධශේ මිරක් රඵහ ළතිභ වහ 
ටතු ම දුේධ ුවධඩු ඒ ආහයඹටයි. ඒ අුව 1956න් ඳසධේ 
විධේලඹන්ධන් ආනඹනඹ යන බහඩුඩ ධුවට ධම් යධට් 

නිසඳහදිත ර්භහන්ත ඳේධවිඹක් ඇවි ුවණහ. අදවී ඉන්දිඹහධ  අවී 
ඹන්ත්ර ධේ ර්භහන්තඹ විලහර ධර ධධයනහ. ඒ හරධආ 
අධේ යධට් වළභ භභ හධ  අවී ඹන්ත්ර ධේ ර්භහන්තඹ 

ධරුණහ. ඒධන් ්රහට ඹ සඹං ැදකිඹහ විලහර ්රභහණඹක් ජනිත 
ධරහ විබුණහ. ධම් weaving machine එක් විඹහධන 
ධොධවන් වරි warp එ දහධන ඇවිල්රහ ධයදි විඹරහ- 

 
ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ (විමේ කළර්යභළර 

අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக-  றசெட 

தறப்ததரயப்தைகளுக்கரண அமச்ெர்) 

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

ඒහ යන්න ඵළවළ. ධේශීඹ ධධශ ධඳොශක් නළවළ ධන්.  
 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ධේශීඹ ධධශ ධඳොශක් නළවළ. නමුවී, ඔඵ මභහ දන්නහ ඇවි 

ඵහඵයහ න්ධීනි කිඹන ධයදිපිළි ධභීසතය නිර්භහණ ශිල්පිනිඹ.  
ඇඹට අඳනඹනඹ වහ න අවී ඹන්ත්ර ධයදිපිළි ර්භහන්තඹ භත 
ඳදනම් ුවණු ඉතහ විලහර විධේල ධධශ ධඳොශක් විධඵනහ.  

 
ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ ආර්ථිඹට ඵරඳහන්ධන් නළවළ. 

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නමුවී, ධරොකු ධධශ ධඳොශක් විධඵනහ.  

1595 1596 

[රු එස. ශ්රීතයන් භවතහ] 
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රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, භභ කිඹහධන ආධ  

1956න් ඳසු ර්භහන්ත අංලධආ ර්ධනඹ ළනයි. 1977 ජ විෘත 
ධධශ ධඳොශ ආර්ථිඹ ඇවි ුවණහ. ඉන් ඳසු යහජය ංසගහ, 
යසගහපිත භඩුඩර දුඹල්ර ධඳෞේීමයණඹ ශහ. ධ්රේභදහ 
ජනහධිඳවි මභහධ  අධිධආ ජ, එ මභහ ර්භහන්ත ්රවිඳවීවිඹක් 

වළවනහ. ධම් ්රවිඳවීවිඹ හධ  ධනොධයි. NIC යටක් ධන්න ඉතහ 
පුළුල් ්රවිඳවීවිඹක් ඕනෆ කිඹරහ, "Newly Industrialized 
Country" කිඹරහ ධනභ ළඩ පිළිධශක් වළවනහ. එ මභහ "න 

හර්ට යණ යටක්" මභ වහ අලය න ළඩ පිළිධශ ආයම්බ 
ශහ. නමුවී, අපි අද න ධතක් "Newly Industrialized Country" 
එක් ුවධඩු නළවළ. ධම් ්රලසනඹ  මශ ජහතයන්තය ලධඹන් තය 

ශ වළකි ධශ ධඳොශක් ඇවි ය ළතිභට සුවනසු හතහයණඹ 
අපි ඉන්නහද කිඹන එ අපි පිළින්න ඕනෆ. 

අධේ ්රධහන හම්්රදහයි අඳනඹන ධබීඹක් තභයි ධඳොල්.  

ධඳොල් , තහරර්ඹට අඹවී ක් ඹ; මුහුවන ඵඩ ්රධේලර 
ශ්රී ළධ ; එඹ "ේරු" ඹුවධන් වඳුන්නහ කිඹහ අඳට 
උන්හ විධඵනහ.  ධඳොල් නිසඳහදන වහ අද ධරීධආ ඇවි 
ධරහ විධඵන ධශධඳොශ  එධවභ පිටින්භ  ඳහවිච්චි යන්ධන් 

ුවද? ඒ තහයිරන්තඹ ව ධඳොල් නිඳදන අනික් යටල්.  අද 
ඇධභරිහ  එක්වී ජනඳදඹ ළනි යටල් ධවොඹහධන විධඵනහ, 
ධඳොල්  මය  කිඹන්ධන් 100 per cent natural energy drink 

එක් ඵ.  ඒ   ඉතහභ අඩු මිරට න්න පුළුන් ඵ. ධඳොල් 
 මය  ධඩොරර් ධදවභහයක් ධනහ. එතධොට අුවරුවන දවස 
ණනක් විසධේ රංහධ  ධම් ර්භහන්තඹ ඳවිනහ. නමුවී 

භෆත ජ තභයි ධඳොල්  මය නිසඳහදන අඳනඹනඹ කිරීභ ආයම්බ 
යරහ විධඵන්ධන්.   තහයිරන්තඹ අඳට ඩහ ධොඩක් ල් ඉන් 
ධඳොල්  මය energy drink  එක් විධිඹට විකුණනහ. 

අන්තර්ජහරඹට ගිහින් ඵරන්න, ධඳොල් නිසඳහදන ළන. ඇධභරිහ 
එක්වී ජනඳදධආ ඇෙ දුහින් ධන ධඳවීතක් විධිඹට ඹන්ධන් 
ධඳොල් ධතල්.  

 

ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඕහයින් ආර්ථිඹක් දිතුණු යන්න පුළුන් ද? 
 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ආර්ථිඹ දිතුණු යමින් ඒහ අඳනඹනඹ යන්ධන් නළේද? 
එතධොට ඒ යටල් ධඳොල් නිසඳහදන අඳනඹනඹ යරහ නළේද?  

ඔඵ මභහ පුවනභ ගහක් ධන් කිඹන්ධන්. හම්්රදහයි ධඳොල්  
නළ ම අඳට අඳනඹන ආර්ථිඹ දිතුණු යන්න පුළුන් 
ධභොනහයින්ද? 

 

ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ධරීධආ ආර්ථිඹන් දිතුණු ුවධඩු ධඳොල්  මය විකුණරහ 
ධනොධයි, රු භන්ත්රී මභහ. ඒහ යන්න ධරොකු ර්භහන්ත 
වදන්න ඕනෆ. ධන යටලින් අමු ද්රය ධනළල්රහ වරි ධම් යධට් 
නිසඳහදනඹ යරහ පිටයටට විකුණන්න ඕනෆ.  සුළු ඳරිභහණධආ 

ළඩ දළන් යන්න ඵළවළ.  

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

සුළු ඳරිභහණධආ ළඩ ධනොධයි, දළන් භවහ ඳරිභහණධඹන් 
යරහ  අඳනඹනධආ ධභොක්ද යරහ විධඵන්ධන්?  එධවභ 

යන්න පුළුන් ධභොක්ද? දළන් ධම් යටට  ආධඹීජධඹක්, 

ර්භහන්තරුධක් ධධනන්න පුළුන් ධොන්ධේදුඹ 

ධභොක්ද? ධරීධආ ඔක්ධීභ හර්මි යටර විධඵන ඵළංකු 
ධඳොීම අුවඳහතඹ තමුන්නහන්ධේ පිළින්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

රු ඇභවි මභහ, ධොධවොභවී වම්ඵන්ධතොටට ර්භහන්ත 
ධධනනහ ධන්.  වම්ඵන්ධතොට යහඹක් ව ගුන්ධතොටුධඳොශක් 
වළවනධ  ර්භහන්ත රහඳඹක් වදන්න ධන්.  ඒ වරි. 

භභ කිඹන්ධන් ධම් යධට් ර්භහන්තඹක් සගහනත ධන්න 
අලය යන ආධඹීජඹන් ධන්හ න්න, ධේශීඹ 
ර්භහන්තරුන් ධන්හ න්න ධම් ්රවිඳවීවිඹට ඵළවළ 
කිඹරහයි. භභ රු ඇභවි මභහට වන් යන්න ළභළවියි, අද 
අධේ යධට්  සුළු වහ භධය ඳරිභහණ ර්භහන්තරුහට ව 
ආධඹීජඹන්ට විධඵන ්රධහන ්රලසනඹ ධඳොීම අුවඳහතඹ පිළිඵ 
්රලසනඹ ඵ. එ මභහ යහඳහරිධඹක් ධර දන්නහ, ඕනෆ යටට 
විධඵන  ්රධහන ්රලසනඹ තභයි ්රහ ධනඹ කිඹහ. භළධල්දුඹහ 
වීතවී, දුංේපරු වීතවී, ජඳහනඹ වීතවී, ධොයි යට 
වීතවී ධඳොීම අුවඳහතඹ දුඹඹට 5, 6, 7, 8ට ණඹක් න්න 
පුළුන්. ඊටවී ඩහ අඩුට න්න පුළුන්.  

අද රංහධ  ඵළංකුරුන් තළන්ඳවී ඵහය න්ධන් දුඹඹට 
18 ධඳොලිඹටයි. ඵළංකුරුන් කිඹනහ, තභන්ධ  ඵළංකුර 
තළන්ඳවී යන්න කිඹරහ. දුඹඹට 18ට තළන්ඳවී ඵහය න්නහ 
නම් දුඹඹට 20, 22 ධඳොීම අුවඳහවිඹට ර්භහන්තඹක් ඳටන් 
න්න පුළුන්ද; යහඳහයඹක් ඳටන් න්න පුළුන්ද? යට හර් 
ආර්ථි විචරයඹන්ධ  විධඵන ධඳොීම අුවඳහතඹ තනි ඉරක්ධම් 
ංයහක් ඵට ඳවී යන්ධන් නළවීනම්, කිදුභ යහඳහය 
ආඹතනඹට හර්ග ඉදිරිඹට ඹන්න ඵළවළ. අද භවහ ඳරිභහණ 
ර්භහන්තඹක් යනහට ඩහ තළන්ඳවී යන එ රහබයි. 
ඵළංකුධන් දුඹඹට 18 ධඳොලිඹක් ධදනහ නම්, ඵවන නළවි ශුේධ 
රහබ දුඹඹට 18ක් එනහ නම්, ආධඹීජනඹ යන්ධන් නළවි 
එධවභ ධඳොලිඹක් න්න එ රහබයි. අනි, ධඳෞේලි අංලධආ 
ආධඹීජඹන් යන්න පුළුන් කිඹනධොට අපි ල්ඳනහ 
යන්න ඕනෆ ධේශීඹ ආර්ථිඹ  මශ ජහවි යහඳහරි ඳන්විඹක් 
ඉන්න ඵ. වම්ඵන්ධතොට යහඹ විකුණන්න වදන අසගහධ  ජ 
ඔුවන් ම්පර්ණ ඳවීතය පිටු දළන්මභක් දහරහ ඔඵ මභන්රහධන් 
ඉල්රහ දුටිඹහ, "ධම් අඳට යන්න පුළුන්. අපි ධම් යධට් 
ඉඳදිච්ච, ධම් යටට ආදයඹ යන ධම් යධට් යහඹඹන්. අඳට 
ඒ ටි ධදන්න. අපි එ ම ධරහ ධම් යහඳෘවිඹ යන්නම්." 
කිඹරහ. ධේශීඹ යහඹඹන්ට අධේ යධට් විධඵන ම්ඳවී රඵහ 
 ජරහ, යහජය අුව්රවඹ දක්රහ විනිවිද ධඳධනන ආහයඹට ඳටන් 
න්න කි ධොවී, එධවභ අන්තර්ජහවි ධධශ ධඳොශට ගිහිල්රහ 
භවහ ඳරිභහණධඹන් යන්න පුළුන් ධේශීඹ යහඹඹන් අධේ 
ය ධට් ඉන්නහ. අධේ යධට් ධජීන් කීල්ස භහභ භහරදියිධන් 
ධවීටල් යන්ධන් නළේද? යනහ. දම්ධයී භහභ ඉන්දිඹහට 
ගිහිල්රහ යහඳහය යන්ධන් නළේද? එධවභ යන්න පුළුන් අඹ 
ඉන්නහ. අද සජහවි යහඳහය ධධයහි විලසහඹක් යන්ධන් 
ධොධවොභද? රු භලික් භයවිරභ භළවි මභනි, භභ ධම් 
අංභයි කිඹන්ධන්. මූරය අඳයහධ විභර්ලන ධොට්ඨහඹ, 
"අ්රහභහතය මභහධ  හර්ඹහරඹ ඹටධවී" කිඹන චනඹට මුහ 
ධරහ අද  මුදල් විශුේධියණඹ ව මුදල් ධොඹහ වී ආහයඹ 
පිළිඵ විබහ යන්න කිඹරහ යහඳහරිධඹී ධොයි තයම් 
පිරික් FCID එට ළරහ විධඵනහ ද? මූරය අඳයහධ 
ධොට්ඨහඹට ගිඹහභ ධඳොීමදුධආ ඵංකුක් උඩ හඩි 
යනධොට, ඵංකුක් උඩ හඩි ධරහ ඉන්න ධභොන භහධම් 
බහඳවියඹහ ද ළභළවි ධන්ධන්? කී ධදධනක් අද මූරය අඳයහධ 
විභර්ලන ධොට්ඨහ ඹට අයධන ගිහිල්රහ විධඵනහද? ජීවිධවීට 
ධඳොීමදුඹට ගිධආ නළවි අඳනඹනරුධකුධන් ඇහුධොවී, 
"අඳනඹනඹ යනධොට 'උඩුඩිඹල්' රභඹට ල්ලි ඹරහ 
විධඵනහද; 'වහරහ'  යරහ විධඵනහද?" කිඹරහ, ජහතයන්තය 
ධධශහභ යන ඕනෆභ යහඳහරිධඹක් ධම් අවන ්රලසනරට 
හිරිළටිරහ ඹනහ. ධභොද, ඒ අඹට ඒ පුරුවන නළවළ. පුරුවන නළවි 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

තළනට ගිඹහභ ඒ ධනස හදු වහ මූරය අඳයහධ,-[ඵහධහ 
කිරීභක්] 

 

ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵ මභහ ඔඹ විධිඹට කිඹරහ වරිඹන්ධන් නළවළ. අධේ 

ආර්ථිඹට ඒ නය විධිඹට ඵරඳෆධ  ධොධවොභද? ුවද 
එධවභ ඵංකු හඩි යරහ විධඵන්ධන් කිඹරහ විසතය 
කිඹන්න ධී. 

 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

හසුධේ නහනහඹක්හය භළවි මභහධන් අවන්න ධී, 
එ මභහධ  ධවීදයඹහ අයධන ගිධආ නළේද කිඹරහ. රුණහය 
ධම් ධවීරුම් න්න. යධට් ධභළනි ්රලසනඹක් විධඵනහ. 
තමුන්නහන්ධේට ්රලසනඹක් නළවළ. තමුන්නහන්ධේ මූරය අඳයහධ 
ධොට්ඨහඹට ධනිඹන්ධන් නළවළ. අඳ මූරය අඳයහධ විභර්ලන 
ධොට්ඨහඹට ධන ගිහින් නළවළ. නමුවී, යහඳහරිඹන්ට 
්රලසනඹක් විධඵනහ. යහඳහරිඹන් මූරය අඳයහධ ධොට්ඨහඹට 
 ධන ගිහින් තභන්ධ  මුදල් විශුේධියණඹ වරි, ධනවී අඹගහ 
ක්රිඹහ වරි, මුදල් ුව-ධදුව කිඹරහ වරි ්රලසන යනහ. 
යහඳහරිඹන් කිඹන්ධන් එධවභ අඹ ධනොධයි. භවහ ඳරිභහණ 
භහම්ර බහඳවිරු ජීවිධවීට ගිඹපු නළවි තළන්රට ඒ අඹ 
ධන ගිධආ නළේද කිඹරහ එධවභ රළයිස මක් ධනළල්රහ 
ආයක් ඇභවිධන් අවන්න. ඔඵ මභහ දන්ධන් නළවි ුවණහට 
යධට් එධවභ ධනහ. ඔඵ මභන්රහ ඉන්ධන් ධන ධරීඹ ධන්. 
භව ධඳොධශොධ  ඹගහර්ගඹට ඵළවළරහ ඵරන්න. අධේ අඳනඹන 

ංර්ධනඹ යන්න ඕනෆ. ජහවි යහඳහය ඳන්විඹට ඔඵ මභන්රහ 
ධනොදළුවවී ධඵොධවී ධේ දුේධ ධනහ. භහ ශෙ විධඵන 
ධල්නඹ ධද ඵරන්න. ධම් ධල්නධආ ඉදිරිඳවී යරහ 
විධඵනහ, ඩී.ආර්. විධේර්ධන භහත පිළිඵ. භභ ධධශ, 
අධරවි ංර්ධන, මූඳහය වහ ඳහරිධබීගි ධේහ අභහතයයඹහ 
ලධඹන් දුටි හරධආ ජ ධතො, යහජය හියජ විවිධ තිවිත 
ංසගහ ව අධනකුවී යහජය ආඹතන  ම යහජය ධේධඳොශ 
ධඩොරකින්වී අඩු යන්න ම්භහදම් ධච්ච නළවි 
ඇභවියධඹක්. භලික් භයවිරභ ඇභවි මභහවී පිළින්නහ,  
ඩී.ආර්. විධේර්ධන භහත "ධල්ක්වුවස" එ ශඟින් ඳටන් 
අයධන  ඳයණ හමිිය ධවීල් එ ශඟින් ඉය ධන, ධේධර් ළ 
ශෙ විධඵන්ධන් ධීටි ්රධීටි ංයහත ඉතහ ටිනහභක් හිත 
ධේධඳොශක් ඵ. ඒ ධේධඳොශ අං: 56, අං: 70 ව අං: 127, 
ඩී.ආර්. විධේර්ධන භහත, ධොශම 2.  Owner - Cooperative 
Wholesale Establishment -CWE-  එ. Land එ අක්ය 
3.1යි. Invest යන්න ඹන්ධන්, J Hotels (Pvt.) Limited, 
Chennai, India. Proposed Plan - Mixed development. 
Structure Details: Mixed-use Development, 75 floors; 
Apartment Complex, 60 floors. - [Interruption.].  

 

ගරු ෙලික් වෙරවික්රෙ ෙශතළ   
(ரண்தைறகு லிக் ெறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

රු භන්ත්රී මභනි, තභ ධම්හට අුවභළවිඹ  ජරහ නළවළ. 
 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භභ ධම් කිඹන්ධන් අුවභළවිඹ ධදන්න ස යරහ විධඵන 

ඒහ ළනයි. භභ ධම් ධල්නඹ වභළගත කරන්නේ. දළන් ධම් 

ඇධභරිහුව ධඩොරර් මිලිඹන 657ක් ධනහ. 

ගරු ෙලික් වෙරවික්රෙ ෙශතළ   
(ரண்தைறகு லிக் ெறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔඹ එක්වී තභ අුවභත යරහ නළවළ; approval එ 
ඇවිල්රවී නළවළ.  

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එතධොට ුවද Cabinet Paper එ ස යරහ 

විධඵන්ධන්?  

 
ගරු ෙලික් වෙරවික්රෙ ෙශතළ   
(ரண்தைறகு லிக் ெறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Proposal එක් ඇවිවී විධඵනහ. අපි තභ ඒ අුවභත ය 
නළවළ. අදවී අපි ඒ ළන හච් හ ශහ. ඒ ඒ විධිඹට 
ධධයන්ධන් නළවළ. ඒ ඵරරහ ධන රභඹට තභයි යනහ 

නම් යන්ධන්. ඔඵ මභහ කිඹපු විධිඹට නම් ධනොධයි යන්ධන්. 

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔඵ මභහ කිඹනහ නම් ඒ විධිඹට යන්ධන් නළවළ කිඹරහ භභ 
ඒ ළන ස මවින්ත ධනහ. ධභොද ඔඵ මභහ දන්නහ ඇවි, 

Havelock Town එධක් ළුර විබුධඩු විලහර ධොඩනළඟිල්ර 
ඵ. ඒ හරධආ යධට් අන්විභ නය තුේධඹ විධඵන අසගහධ  ජ 
ධොශම ආයක්හ වහ ධඳොීමදුඹ දභන්න එතළන අලයයි 

කිඹරහ ආයක් ධල්ම්යඹහ කි හභ භහ ඒට ඉඩ වනන්නහ. 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵ මභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි. 

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ධම් ගහ විතයක් කිඹරහ විනහඩි 2කින් භධ  ගහ භභ 

අන් යනහ. Town Hall එ ශෙ, ඔසු රට එවහ ඳළවීධවී 
 ධතො ්රධහන ධොඩනළඟිල්ර විබුණහ. ධොශම නයධආ 
ධඵීම්ඵ පුපුයන  හරධආ, ඒ ධොඩනළඟිල්ර ධඳොීමදුඹට අලයයි 

කි හ. භහ ඒ වනන්නහ. ඊට ඳසධේ කි හ, "ධල්ක්වුවස" එට 
එවහ ඳළවීධවී විධඵන CWE එධක් ධොටක් අලයයි කිඹරහ. 
ඒවී වනන්නහ. ඔඵ මභන්රහ ධභධවභ යනහ නම් -

ම්පර්ණධඹන්භ ධනස යහඳෘවිඹට  ඩී.ආර්. විධේර්ධන 
භහත ධදනහ නම්,-  වළභධදනහටභ කිඹරහ ්රදුේධිධආ ධඹීජනහ 
ළන්න. දිල්ලිධආ, ල්ටහර  අය  ධවීල්ඩිංස භහභ 

කිඹරහ proposals වදන්ධන් නළ ම, අලුවී ආධඹීජඹන් 
ළන්න. ඒ ළන ආධඹීජඹන්ධ  ඩහභ ධවො ධඹීජනහ 
ධවීරුධ  නළවීනම් - [ඵහධහ කිරීභක්] භහ ඒ ළන ඔඵ මභහට 
ස මවින්ත නහ. එළනි  ධඹීජනහ ම්ඵන්ධධඹන් ඇවි ධම් 

ධල්න භභ ධම් අසගහධ  ජ වභළගත* යනහ. එතධොට 
ඔඵ මභහට ඵරන්න පුළුන්.  

1599 1600 

[රු ඵන්වනර ගුණර්ධන භවතහ] 

————————— 
*  පවහතකළමස තවළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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එ එ අභහතයරුන් ධභධවභ ධඹීජනහ ඉදිරිඳවී ශහභ 

ඒධන් දුේධ ධන්ධන් යටට වහනිඹක්.  

යධට් විධඵන පරදහය  ම්ඳවී, උඳනූඳන් ඳයම්ඳයහරට 
හිමිධන්න ඕනෆ ජහවි ස ම, ඩහ පරදහය  ධර ධඹොදහ ළතිභ 
වහ භළදිවවී - 

 

ගරු දයළ ගෙමේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ர கசக ) 

(The Hon. Daya Gamage) 

රු භන්ත්රී මභනි, ඔඵ මභහ කිඹන එ නිළැදදියි. ඳසු ගිඹ 

ආඩුඩු හරධආ තභයි එළනි proposalsරට projects විලහර 

්රභහණඹක් යරහ විබුධඩු. දළන් අලුවින් proposal එක් 

ආපුවභ ළිනනට් භඩුඩරධඹන් කිඹහ විධඵන්ධන් ඒ "Swiss 

Challenge"  රභඹට දභන්න කිඹරහයි. හධන් ධවී proposal 

එක් ආධොවී, අපි එඹ "Swiss Challenge" රභඹට දභනහ. 

එතධොට ඕනෆභ ආධඹීජඹකු, ඕනෆභ යහඹඹකු ඒ මුදරට 

ඩහ අඩු මුදරට යනහ නම්, අපි අසගහක් ධදනහ, ඒ මුදරට 

යනහ නම් යන්නඹ කිඹරහ. එධවභ නළවීනම් අඩුභ මුදරක් 

වන් යපු එක් ධනහට තභයි අපි ධදන්ධන්. ඒ හධ  

විනිවිදබහඹකින් තභයි දළන් ධම් ළඩ ටි යධන ඹන්ධන්.  

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ඵන්වනර ගුණර්ධන භන්ත්රී මභනි, ඔඵ මභහට නිඹමිත 
හරඹ අහනයි. 

 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ proposal එ එන්න ඕනෆ, ළිනනට් ඳ්රිහක් 
ලධඹන්ද? ළිනනට් ඳ්රිහක් ලධඹන් ආහට ඳසධේද, අය 
කිඹන "Swiss Challenge" රභඹට ඹන්ධන්? 

 
ගරු දයළ ගෙමේ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு ர கசக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ධඹීජනහක් ඉදිරිඳවී යන්න පුළුන්.  

 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නළවළ, නළවළ. 

 

ගරු දයළ ගෙමේ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு ர கசக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ුවරුන් ධවී proposal එක් ඉදිරිඳවී  ධශොවී, ඒ  proposal 

එ ළිනනට් භඩුඩරඹට ඉදිරිඳවී ශහට, ළිනනට් එධන් 

ඕනෆභ එට අුවභළවිඹ ධදන්ධන් ඒ "Swiss Challenge" 

රභඹට දභන්න කිඹරහයි. එතධොට අනිහර්ඹධඹන්භ "Swiss 

Challenge" රභඹට දභන්න ඕනෆ. ධභොද, ආධඹීජඹන් 

ආපුවභ ඒ ආධඹීජඹන් ඳරහ වරින්න අලයතහක් නළවළ. 

එතධොට ඊට ඩහ රහබ විධිඹට අපි ඒ යන්න ඵරනහ. 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ඵන්වනර භන්ත්රී මභනි, ඔඵ මභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි. 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එ මභහ කි  හයණඹට විතයක් උවීතයඹක්  ජරහ භධ  ගහ 
අන් යන්නම්. ආධඹීජඹන් ඳරහ වරිනහ ධනොධයි. 
ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය ධධශ අභහතය මභහ 

දන්නහ, 2015 - 2016 ර්ධආ Foreign Direct Investments අඩු 
ුවණහ; විධේල ආධඹීජන අඩු ුවණහ කිඹරහ. ආධඹීජන අඩු ුවධඩු 
ධභොද කිඹරහ අවරහ, පරදහය  ධර ආධඹීජනඹ ළඩි යළතිභ 

වහ එළනි විනිවිද ධඳධනන ්රවිඳවීවිඹක් අුවභනඹ 
යන්නඹ කිඹන ඉල්ීමභ තභයි භහ යන්ධන්. එධේ කිඹමින් භධ  
චන සල්ඳඹ අන් යනහ. 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊශෙට, රු යවී අමුණුභ අභහතය මභහ. 

 
[අ.බහ. 4.30] 

 

ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ (විමේ කළර්යභළර 

අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக-  றசெட 

தறப்ததரயப்தைகளுக்கரண அமச்ெர்) 

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

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, භධ  හිතවී ඵන්වනර 
ගුණර්ධන භළවි මභහට භහ ධඵධවවින් ස මවින්ත නහ. ධභොද, 

එක් එක් යජඹන්හි ඳසු ිනභ  මළින් එ මභහ තර් ඉදිරිඳවී ශහ, ධම් 
්රලසනඹට, ඒ කිඹන්ධන් ආනඹන අඳනඹන ්රලසනඹට එශධමන්ධන් 
ධධේද කිඹරහ.  

අර්ග ලහසත්රඹ අුව ඵළලුධොවී අඳට ධඳධනනහ, 

විධලේධඹන් යට ංර්ධනඹට අලය ්රහ ධනඹ, භහජ ශුබ 
හධනඹට අලය ්රහ ධනඹ රඵහන්න විධඵන්ධන් රභ  මනයි 
කිඹරහ. එ රභඹක් තභයි, ණඹ ළතිභ. අලය ඹටිතර ඳවසුම් 

වහ ධටි හීමන ්රහ  ධනඹ ධොඹහ න්න පුළුන්. ඇවීත 
ලධඹන් ධනවී ධනවී යටලින් ණඹ ධන ඒ ළඩ යන්න 
පුළුන්. ඳසු ගිඹ යජඹවී ධඵොධවී වනයට ඒ උඳහඹ භහර්ඹ අුව 

තභයි ටතු ම ධශේ. එඹ ධටි හීමන හදුවත ුවණවී,  ජර්ක 
හීමන ණඹ උගුරට යට ඹටවී යනහ. ධභොද, ඒ වන 
හරඹ ඉය ුවණහට ඳසධේ ඒ පිළිවී ණඹ රභඹ අුව මුල් 

්රහ ධනඹ විතයක් ධනොධයි, එඹට ධඳොලිඹකුවී ධන්න දුේධ 
නහ. දළන් රංහධ  ්රලසනඹ, ණඹ ඵය ළඩිමභ නිහ අද අඳට ඒ 
භහර්ඹට ගිහින් ණඹ ධන ංර්ධනඹට ඹන්න පුළුන් 

අහලඹ ඉතහ අඩුයි. ඉසය විලහර මුදල් ්රභහණඹක් න්න 
පුළුන් ුවණහට දළන් ඒ අහලඹ අඩුයි. ජහතයන්තය මූරය ආඹතන 
ධන්න පුළුන්, ඵළංකු ධන්න පුළුන්, ඒ ධොල්රන් අධේ යටට 
ණඹ ලධඹන් න්න ඉඩ ධදන ්රභහණඹ සීමිතයි.  

ධදළනි රභඹ තභයි, අබයන්තය ලධඹන් ඵවන ළසීභ. ඇවීත 
ලධඹන්භ එධවභ යන්න ඳසු ගිඹ යජඹ ළභවිවී නළවළ; අධේ 
යජඹ ළභළවිවී නළවළ. අබයන්තය ලධඹන් ඵවන ළසීභ  මළින් ඒ 

්රහ ධනඹ අලය ්රභහණඹට අඳට රඵහ න්නවී ඵළවළ, රු 
භන්ත්රී මභනි. අධනක් එ, එයින් භහජය ඹ ්රලසනවී ඇවි ධනහ. 
ධභොද, මිනිසසු ුවරුවී ළභවි නළවළ, ඵවන ධන්න. ධොධවොභ 

ුවණවී ධම් යධට් ධනඳවි ධොට ලධඹන් විලහර ්රභහණඹක් 
නළවළ. ඒ නිහ ඒ ඵවන භහර්ධඹන් ගිහිල්රහවී අඳට අලය 
්රහ ධනඹ ධවොඹහ න්න අභහරුයි. එ ඳළවීතකින්, ණඹ න්න  

්රණතහවී අඳට දළන් සීභහ ධරහ විධඵනහ. අධනක් ඳළවීධතන්, 
ධේශීඹ ඵවන ළතිභ ඳසු ගිඹ අුවරුවන ධද  මශ විලහර ලධඹන් 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

ළඩියි. එඹ දුඹඹට 18කින් ළඩි යරහ විධඵනහ. භධ  අදව 
වළටිඹට ඒ ඳහධයවී ත ළඩි වනය ඹන්න ඵළවළ. ජහතයන්තය මූරය 
අයමුදර ධභොනහ කි වී, ධන ධන අඹ ධභොනහ කි වී ඒ 

භහර්ධආ අඳට ළඩි වනය ඹන්න ඵළවළ, භහජය ඹ ්රලසන ඇවි 
ධනහ. අධනක් එ, ඒ තයම් මුදල් ්රභහණඹකුවී නළවළ. එධවභ 
නම් අඳට ඹන්න ධනහ,  මන්ළනි විල්ඳඹට. ධභොක්ද  ඒ 

 මන් ළනි විල්ඳඹ?  

රු භන්ත්රී මභනි, භභ ධඵොධවොභ න්ධතී ධනහ, 
ඔඵ මභහධ  ්රහලඹ ළන. ඳක් ධේදඹක් නළ ම අඳට 

ඔඵ මභහධ  ඒ ්රහලඹ පිළින්න ධනහ. අධේ අඳනඹනඹන් 
දිතුණු කිරීභ තභයි අඳට විධඵන එභ විල්ඳඹ. ධන ඳක්ඹක් 
කිඹන්න පුළුන්, "අපි ධඳොධශොධ  ඳස හධන ඹන්තම් ජීවී 

ධන්න පුළුන් භහජඹක්" කිඹරහ. ඉසය හරඹ කි හ, "ධම් 
යධට්භ වහල් නිසඳහදනඹ යධන, ධම් යධට්භ නිසඳහදනඹ යන 
ලුණු ටික් එක් ධඳොල් ම්ධඵීරඹක්  වදහධන හරහ අඳට 
ජීවී ධන්න පුළුන්" කිඹරහ. ඒට කිඹන්ධන් "්රහගමි 

භහජහදඹ" කිඹරහ. ්රහගමි භහජහදඹ ළන එ හරඹ 
යටල් ගහ ශහ. නමුවී අද නූතන පුයළදුඹන් ඒට එෙ 
ධන්ධන් නළවළ. අපි දුඹලු ධදනහටභ රු භන්ත්රී මභහධ  ්රහලඹට 

එෙ ධන්න පුළුන්. භභ ධඵොධවොභ ස මවින්ත ධනහ, අධේ 
ඵන්වනර ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහට. එ මභහ ඒ ඹගහර්ගඹ පිළිවීතහ. 

අපි ධම් යධට් නිසඳහදනඹ යරහ පිට යටරට බහඩුඩ 

විකුණන්න ඕනෆ. නමුවී, එතධොට එ ්රලසනඹක් ඇවි ධනහ. 

ධම් යධට් අලය ම්ඳවී විධඵනහද, ඒ භවහ ඳරිභහණධආ මුදල් 

රඵහ න්න? එක්ධී, ධම් යධට් විධඵන ම්ඳවී අපි ඉවශ 

භට්ටභ නිසඳහදනඹට ධනළවිවී විකුණන්න ඕනෆ. එධවභ 

නළවීනම් ධන විල්ඳ භහර්ඹට ඹන්න ඕනෆ. ධනවී 

යටලින් ධවී අමු ද්රය ධනළල්රහ ධම් ය ට  මශ නිසඳහදනඹ ය 

අඹ ළඩි යරහ - value add යරහ - දිතුණු ුවණු ආර්ථිඹට 

ඹන්න ඕනෆ. ඒ භහර්  මධනන් එක් තභයි අඳට ධතීයහ න්න 

ධන්ධන්, රු භන්ත්රී මභනි. එක්ධී, ණඹ න්න ඕනෆ; එධවභ 

නළවීනම්, යධට් මිනිසුන්ට ඵවන වන්න ඕනෆ; එධවභ නළවීනම් 

අඳනඹනඹ ළඩි යන්න ඕනෆ. දළන් අපි ධතීයහධන විධඵනහ, 

ඒ අඳනඹනඹ ළඩි කිරීධම් ජ යන්න ඕනෆ ධභොනහද කිඹරහ. 

භවය දූඳවී යහජයඹන් වීධතොවී -දුංේපරු වීධතොවී, 

ධවොංධොං වීධතොවී, රංහ වීධතොවී- ඒහධආ ධේශීඹ ම්ඳවී 
ඒ තයම්භ නළවළ, භවහ ඳරිභහණධආ ආදහඹභක් න්න. භභ 
ඔඵ මභහධ  ගහ පිළින්නහ. විධඵන ම්ඳවී ඳහ අපි වරිඹට 

උඳධඹීගි ය න්ධන් නළ මහ ධන්න ඇවි. අධේ භූත ම්ඳවී 
විධඵනහ; හය ම්ඳවී විධඵනහ. ඒහ  අපි ්රධඹීජනඹට 
න්න ඕනෆ. නමුවී ඒ විධඵන ම්ඳවී භතභ අපිට ඔඹ හිතන 

ආර්ථි පිම්භ වන්න ඵළවළ. එධවභ නම් අඳට විධඵන ධරොකුභ 
ම්ඳත ධභොක්ද? ධරොකුභ ම්ඳත තභයි අධේ යධට් භූධීීමඹ 
පිහිටීභ.  

රු භන්ත්රී මභනි, ඔඵ මභහවී ගහ ශහ, cost of production 
එධක් ළදවීභ පිළිඵධ හධ භ ධඳොීම අුවඳහතඹ ළඩි මභ 
නිහ විධඵන ඒ ්රලසන ළන. ්රලසන විධඵනහ. නමුවී අඳට 
විධඵනහ, ම්ඳතක්. අධේ ම්ඳත තභයි, ධම් යධට් පිහිටීභ; 

ධක්න්ද්රීඹ සගහනඹ.  

ඇවීත ලධඹන්භ ඳසු ගිඹ යජඹවී, ධම් යජඹවී අතයවී 
ධනක් නළවළ. ඳසු ගිඹ යජඹන්ර අඹ ළඹ ගහ කිඹන ධොට 

ඳළවළදිලිභ විධඵනහ, ධම් ධක්න්ද්රීඹ ංල්ඳඹ ළන. රංහ 
ධක්න්ද්රීඹ පිහිටීභ මුල් යධන අඳනඹන ආර්ථිඹට ඹන්න 

ඕනෆඹ කිඹරහ ුවරුවී පිළින්නහ. ඔඵ මභහ කි හ හධ  ඒට 

ක්රිඹහවීභ ධන්න නම්  ඒ වහ අලය යහඹ වදන එ, ගුන් 
ධතොටුධඳොශල් වදන එ අතයලයයි කිඹන එ භභ නම් 
පිළින්නහ.  

 යට ඇ මධශේ විධඵන ඹටිතර ඳවසුම් ළඩි කිරීභ 

අතයලයයි. ඒ ඳශමු පිඹයට ඹන්ධන් නළවි ධදළනි පිඹයට 
ඹන්න ඵළවළ. ඒ මුල් පිඹයට - infrastructure development 
වහ - ගිධආ නළවීනම්, ඒ ධක්න්ද්රීඹ අලයතහ, වළකිඹහ, 

ම්ඳත දිතුණු ය න්න ඵළවළ. ඒ යරහ විධඵනහ. අපි 
ඵරන්න ඕනෆ, ධම් ඳහවිච්චි යරහ අධේ යටට ධවො ආදහඹභක් 
රඵහ ධදන්ධන් ධොධවොභද කිඹරහ.  

රු ඵන්වනර ගුණර්ධන භළවි මභහ කි හ ධවී, යඵර්, ධඳොල් 
ළන. ඉසය ඉරහභ ධවී, යඵර්, ධඳොල් තභයි අධේ යධට් 
අඳනඹන ආර්ථිඹ ුවධඩු. නමුවී, ඔඵ මභහ 2016 භව ඵළංකු 

හර්තහ ඵළලුධොවී ඒධක් ඳළවළදිලිභ කිඹනහ, විධලේධඹන් 
ෘෂිර්භ අඳනඹනඹන් අධේ අඳනඹන ආදහඹධභන් වතධයන් 
ඳංගුක් විතයයි කිඹරහ. තමුන්නහන්ධේරහ ධම් හර්තහ 
කිඹන්න. ධම් හර්තහ අුව ඳසු ගිඹ අුවරුේධේ අධේ ධවී 

අඳනඹනඹ අඩු ධරහ විධඵනහ.  ඒ හර්තහධන් භභ ධම් 
ධොට කිඹන්නම්.  

''්රධහන ලධඹන් මුළු අඳනඹන ආදහඹධභන් වතධයන් එක් 
ඳභණ න ෘෂිහර්මි අඳනඹන ආදහඹභ අඩුමභ භසත 

අඳනඹන ආදහඹභ ඳවශ ඹහභට ධවේ ම විඹ.''  

ධම් හර්තහට අුව 2009 ධයන් ඳසු ධවී අඳනඹන 
ආදහඹභ වහ හර්තහ වූ අඩුභ අඹ ඳසු ගිඹ අුවරුේධේයි හර්තහ 
ධරහ විධඵන්ධන්. ඒ හර්තහධ  තවනයටවී ධම් විධිඹට වන් 
නහ.  

 ''ධවී නිසඳහදනඹ ධභන්භ ඉල්ලුභ අඩුමභ ධවේ මධන් මුළු ධවී 
අඳනඹන ඳරිභහ කිධරී්රෆම් මිලිඹන 289ක් දක්හ, දුඹඹට 

5.9කින් ඳවශ ගිධආඹ.''  

ඒ අුව, ඳසු ගිඹ හරධආ අධේ අඳනඹන ආර්ථිධආ ධවී 
ර්භහන්තඹ වහ විබුණු තළන දළන් නළවි ධ ධන ඹනහ.  

ධදළනි හයණඹ තභයි, - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ඇභවි මභහ, ම්්රදහයි ධවී, යඵර්, ධඳොල් ර්භහන්ත භත 
යන්න කිඹනහ ධනොධයි. ඒහ විවිධහංගීයණඹ වහ නමයණඹ 
යරහ, එ ම ශ අඹක් හිත ධනස යන්න; ධධශ 

ධඳොශ ධනස යන්න- 

 

ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භභ දන්නහ ඔඵ මභහ කිඹන්න වදන ධේ. භභ හද යන්න 
වදනහ ධනොධයි. නමුවී ඒ ්රභහණඹ භදි. ඒයි භභ කිඹන්ධන්. 

ම්්රදහයි අධේ අඳනඹනඹන් -ඇෙලුම් ර්භහන්තඹ ඇ මළු- 
ත ටික් අඳට ඉසයවට ධනිඹන්න පුළුන්; value addition 
යන්න පුළුන්. නමුවී ඒ ඔක්ධීභ ශවී, ධවොභ scenario 
එ විබුණවී, ඒ  මළින් අඳට අධේක්ෂිත ආදහඹභ න්න ඵළවළ. 

ඒ ංයහ ධල්න පිළිඵ ්රලසනඹක්. ඒ නිහ අඳට න 
ළරළසභට ඹන්න දුේධ ධනහ. න ළරළසභට ඹන ධොට 
අඳට ඵරන්න ධනහ, දළන් අධේ විධඵන ම්ඳවී -ධේශීඹ 

1603 1604 

[රු ංආචහර්ඹ  යවී අමුණුභ භවතහ] 
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ම්ඳවී, විධලේධඹන්භ infrastructure-  මළින් අපි පිම්භක් 

ඳනින්ධන් ධොධවොභද කිඹරහ. 

අධේ රු අභළවි මභහයි, භලික් භයවිරභ ඇභවි මභහයි, භභයි 

චීනඹට ගිඹ ධරහධ  චීනධආ අභළවි මභහයි ධම් හයණඹ  කි ධ . 

''ඔඵ මභන්රහ ධභධතක් ල් ගහ යපු ම්්රදහයි අඳනඹන 

ධන්නවී පුළුන්; එධවභ නළවීනම් දළන් දුහින භන IT services 

ම්්රදහඹ ධන්නවී පුළුන්; ධේහ අංලඹ ධන්නවී පුළුන්. ඒ 

ධදවී ධවොයි, යධන ඹන්න'' කිඹරහ එ මභහ කි හ. නමුවී, 

නිඹභ යටක් වළටිඹට දිතුණු ධන්න අලය නම් ර්භහන්ත 

ක්ධේත්රඹට ඹන්න ඕනෆ ඵ එ මභහ වන් ශහ. ඕනෆභ 

ආර්ථිඹ පිට ධොන්ද, ලක්විඹ විධඵන්ධන් ඒ අඹට සුළු, භධයභ 

ව උස නධආ ර්භහන්තරට ඹන්න පුළුන් නම් ඳභණයි. 

උස -ඉවශභ- ර්භහන්ත ක්ධේත්රඹට ඹහභ අධේ යජධආ උඳහඹ 

භහර්ඹ ධනහ. ඒ ධභොනහද? නළ  ෆ ජභ ව repair කිරීභ, LG 

plants, ඒ හ ධ භ විධලේධඹන්භ ධතල් ඵඩහ ය විකිණීභ, යහඹ 

ධේහන්, ඒ හධ භ අවස ඹහත්රහ ධක්න්ද්රසගහනඹක් වළටිඹට ඉවශ 

භට්ටධම් - upper bracket- ධේහන්රට අපි ඹන්න ඕනෆ. 

විධලේධඹන්භ, ඳරිධබීජන අලයතහ -consumer items- ඳභණක් 

ම්පර්ණ යන, ඳවශ භට්ටධම් ඒහට ඹන්න අභහරුයි. ධභොද, 

තයඹ ධොඩක් ළඩියි. රු ඵන්වනර ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ, ඒ 

භවහ ඳරිභහණධආ ර්භහන්ත අඳට න්න පුළුන්ද, ඵළරිද කිඹරහ 

ඵරන්න. ඔඵ මභහ ධවො ධදඹක් කි හ. 1956 ජවී ඒ දුහිනඹ 

විබුණහ. 

 විධලේධඹන් ටී.බී. සුඵදුංව භළවි මභහ ර්භහන්ත ඇභවියඹහ 

ධරහ හිටපු හරධආ කි හ, "අපිවී ධම් යධට් ධතල් 

ර්භහන්තඹක් වදන්න ඕනෆ. අඳවී ටඹර් ර්භහන්තලහරහ ළනි 

ධරොකු ර්භහන්තලහරහ වදන්න ඕනෆ" කිඹරහ.  ඒ, අුවරුවන 50ට 

විතය ලින් විබුණු නූතනවීධආ අදවස. "ඒහට අපි ඹන්න ඕනෆ" 

කි හ. ඒ වරි. අධේ යධට් පිහිටීභ ඳහවිච්චි යධන ඉවශභ 

භට්ටධම් අඳනඹන ර්භහන්ත නිසඳහදනඹට අපි ඹන්න ඕනෆ. 

එධවභ නළවි අධනක් ධේල් ශහට ෘමි ජීවිත හධ  ධඳොඩි 

ජීවිත තභයි ත යන්න ධන්ධන්. කඹින්ට හධ  එධවේ ධභධවේ 

ඹන්න පුළුන්, ළයධඳොවීතන්ට හධ  එධවේ ධභධවේ ඹන්න 

පුළුන්, ට ඹන් හධ  එධවේ ධභධවේ ධභොනහ ධවී ටික් යන්න 

පුළුන්. ඒහ ධඳොඩි ජීවිත. ඒ හධ  ජීවිතලින් ධම් යධට් 

ජනවනඹට අලය ජීවිතඹක් රඵහ ධදන්න ඵළවළ. දුංේපරු, 

ධවොංධොං විතයක් ධනොධයි, අද චීනඹ අයධන ඵරන්න. 

චීනඹවී ධඩන් ෂිඹහ ඕ පිං නහඹඹහ ධන්න ඉසධල්රහ ්රහගමි 

ආර්ථිධආ හිටපු යටක්. චීනධආ විලහර ධේශීඹ ධධශ ධඳොශක් 

විධඵනහ. ඒ විිනඹ ජවී ඒ තවීවීධආයි විබුධඩු. ඉන්දිඹහධ  

ුවණවී විලහර ධේශීඹ ධධශ ධඳොශක් විධඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඒ භට්ටමින් ධනොධයි භහ කිඹන්ධන්. භහ කිඹන්ධන් අර්ග ලහසත්රඹ 

අවිුවයි. ඒ හරධආ ධඵොධවොභ අභහරුයි.    

ඔඵ මභහ දන්නහද, භෆත තුධආ එනම්, 20ළනි ව 21ළනි 

ලත ර්ධආ ධරොකුභ වනර්භික්ඹ විබුධඩු චීනධආයි. ඒ ඒ 

ධොල්රන් පිළින්නහ. ඇවීතභ කිඹනහ නම් භහඕ ධේ මංධ  

්රවිඳවීවි නිහ මිනිසුන් ධීටි ්රධීටි ණනක් වහභධවී 

භළරුණහ. නමුවී, ඒහ ධනස ශහ. ධනස යරහ භවහ 

ර්භහන්තරට ගිඹහ. භවහ ර්භහන්තරට ඹන ධොට අඳට 

අනිහර්ඹධඹන් විධේශීඹ ආධඹීජනරට -Foreign Direct 

Investmentsරට- ඹන්න ධනහ. දුඹඹට දුඹඹක් චීන ආර්ථිඹ 

දිතුණු ධශේ විධේල ආධඹීජන නිහයි කිඹන එ භභ බඹ නළවි 

කිඹනහ. දළන් තභයි ඒ ධොල්රන් ධේශීඹ ධධශ ධඳොශ ළන 

ඵරන්ධන්. අද ධරීධආ විධඵන වළටිඹට ධඳොඩි යටට- 

ගරු සුනිේ ශඳුන්මනවයති ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ඇභවි මභනි, ඔඵ මභහධන් හයණඹක් දළන න්න 
ළභළවියි. චීනධආ ඳළළවි හතධඹන් ධීටි ණනක් පීඩහට 
ඳවී ුවධඩු 1949ට ලින් ළඩම් රභධආ විබුණු තවීවීඹ නිහ 

ධන්ද? ඒ ධනස යන්න භහඕ ධේ මංරහ ධන ගිඹ ළඩ 
පිළිධශ නිහ ධන්ද ඔඹ භට්ටමින් වරි ධේරුධඩු?   

 

ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, නළවළ. 
 

ගරු සුනිේ ශඳුන්මනවයති ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵ මභහ කිඹන විධිඹට භහඕ ධේ මංධ  ළඩ පිළිධශ නිහ 
චීනධආ මිනිසුන් ඵඩගින්ධන් භළරුණහ නම් 1949 ඉරහ ධම් අුවරුවන 

50 ඇ මශත ධම් තයම් ංර්ධනඹක් අවීඳවී ය වීධවී ධභොන 
උඳරභඹ නිහද? 

 

ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ, ධඩං ෂිඹහ ඕ පිං ධ  න උඳරභඹ-  
 

ගරු සුනිේ ශඳුන්මනවයති ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ධඩං ෂිඹහ ඕ පිං ධ  උඳරභඹයි, ධොමිතුනිසට් ඳක් 
නහඹවීඹ ඹටධවී ඇවි ුවණු ධනසම් එක්යි. එභ ළඩ 

පිළිධශ. ධභොක්ද ආඩුඩු? ධභොන ආඩුඩු ද දළන් 
විධඵන්ධන්? 

 

ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

එභ ළඩ පිළිධශ ධනොධයි. ඔඵ මභහ අවරහ නළේද "Gang 

of Four" ළන. වතය ධදනහධ  ල්ලිඹ ධභොක්ද? වතය 
ධදනහධ  ල්ලිඹ වළවනධ  භහඕ ධේ මංධ  ්රවිඳවීවි ධන 
ඹන්නයි. ඉතහභ වනේඳවී ආර්ථිඹක් ධන ඹන්නයි. ඊට ඳසධේ 

ධභොද ධශේ? ඒ වතය ධදනහභ හිධර්ට දළම්භහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
ඔ . ඒහ ධඳොවී ඳවීර විධඵනහ. කිඹහ ඵරන්න. භහඕ 
ධේ මංධ  භහත නිධඹීජනඹ යමින් වතය ධදධනකු ආහ ඵරඹ 

අල්රන්න. ඊට ඳසධේ තුද වමුදහවී, ධඩං ෂිඹහ ඕ පිං භළවි මභහවී 
එ ම ධරහ ඔක්ධීභ හිධර්ට දළම්භහ. වතය ධදනහභ හිය ධදය ජ 
මිඹ ගිහිල්රහ. ඒයි ඇවීත ගහ. 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Edward Gunasekara to the Chair? 
 

ගරු දයළ ගෙමේ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு ர கசக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

Sir, I propose that the Hon. Edward Gunasekara do 

now take the Chair. 
 

ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

අනතුරුල ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ මූළවනමයන් ඉලවය 
වුමයන්  ගරු ්ඩ්ලඩ් ගුණමවේකර ෙශතළ මුළවනළරූඪ විය.   

அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்ய அகனச, ரண்தைறகு ட்ட் குசெக 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 

ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අද චීනධආ ක්රිඹහවීභ යධන ඹන්ධන් භහඕ ධේ මංධ  

්රවිඳවීවි ධනොධයි, ධඩං ෂිඹහ ඕ පිං ධ  ්රවිඳවීවියි. රු 
භන්ත්රී මභහ භහ කිඹන ධේ විලසහ යන්න. එ මභහධ  ඳයපුය තභයි 
අද යධට් ධරොකු ධනක් ඇවි ය විධඵන්ධන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඔ . අපි ධොමිතුනිසට් ඳක්ඹට විරුේධ නළවළ. ඒ ධොමිතුනිසට් 
ඳක්ධආ අදව අුව තභයි ඒ ටතු ම දුේධ ධරහ විධඵන්ධන්. 
නමුවී, භහ ඵරන්ධන් යට දිතුණු යන ආර්ථි රභඹ ධභොක්ද 
කිඹරහයි. ධොමිතුනිසට් ඳක්ඹ තභයි කි ධ  අඳට ඇධභරිහුව 

ආධඹීජන  ඕනෆයි කිඹරහ. ධොමිතුනිසට් ඳක්ඹ තභයි තිවි 
ඔක්ධීභ ධනස  යරහ ්රවිඳවීවි ධනස ධශේ. ධොමිතුනිසට් 
ඳක්ඹ තභයි කි ධ  අපි ෘවීතීඹ මිවිරට ඉඩ ධදන්ධන් 

නළවළයි කිඹරහ. භහ හිතනහ, JVP එවී ධම්හ ඉධන ධන, 
ධම්හ ළන ධවොට ධවොඹහ ඵරහ ටතු ම යහවි කිඹරහ. ජනතහ 
විමුක්වි ධඳයමුණ දළන් ධඩං ෂිඹහ ඕ පිං ධනකු ධවොඹනහ. ඒ 

ඳක්ධආ ්රවිඳවීවිරට අුව භවය විට න ධඩං ෂිඹහ ඕ පිං 
සුනිල් වඳුන්ධනවීවි භළවි මභහ ධන්න පුළුන්. නමුවී, ජනතහ 
විමුක්වි ධඳයමුධණන් ධඩං ෂිඹහ ඕ පිං ධධනකු එන්න ඕනෆ. 

අලුවී විධිඹට ආර්ථිඹට න අරුතක් ධදන්න. ධභොද, ඒයි 
ධරීධආ අලයතහ. 

ඔඵ මභහ ඵරන්න, අද චීනධආ ධරොකු ඇධභරිහුව ධොම්ඳළනි 
දුඹල්රභ විධඵනහ. ඒධොල්ර චීනධආ ල්ලි ආධඹීජනඹ 

යරහ.  ධොමිතුනිසට් ඳක්ඹ තභයි කි ධ , 'ජහතයන්තය 

ධනඳවිඹන්ට යටල් නළවළ, ඒධොල්රන්ට ධොයි යටවී එයි' 
කිඹරහ. ධනඳවි යටල් මුදල් අයධන ගිහින් ධනවී යටලින් 
මුදල් වම්ඵ යනහ. ඒ තවීවී ඹටධවී ධම් යටට තීයණඹ 

යන්නට ධනහ ඇවීත ගහ ධභොක්ද කිඹරහ. අඳට විධේල 
ධන ආධඹීජනඹ අලයද කිඹරහ තීයණඹ යන්න ධනහ. 
එධවභ ධශොවී තභයි අඳට ධම් යධට් විධඵන ම්ඳවී දිතුණු 

යන්න පුළුන් ධන්ධන්.  

රු කුභහය ධල්භ භන්ත්රී මභනි, ඔඵ මභහ ඒ ළන ධවොට 
දන්නහ. ඔඵ මභහ business ළන ධවොට දන්න ධධනක්ධන්. 
ඔඵ මභහ ධම්හ ළන ධවොට ධොඹරහ ඵරරහ විධඵනහ. ඔඵ මභහ 
ඳයම්ඳයහතභ business දන්න ධධනක්. ඔඵ මභහ විතයක් 

ධනොධයි, අපි ඔඵ මභහධ  පිඹ මභහවී වඳුනනහ. එ මභහධ  
හරධආවී ධම් ළන ල්ඳනහ ශහ. භභ හිතන වළටිඹට රු 
කුභහය ධල්භ භන්ත්රී මභහධ  පිඹහ ධම් යධට් මයධඹක්. එ මභහ 

භවන්දු ධරහ ළඩ ශහ. ධන මිනිසුන් ඳළඹ 8ක් ළඩ යන විට 
එ මභහ ඳළඹ 16ක් ළඩ ශහ. එධවභ ධන්ද භන්ත්රී මභහ? එ මභහ දිහ 
රෑ ධධවදුරහ ළඩ ශහ. රු කුභහය ධල්භ භන්ත්රී මභහධ  

පිඹ මභහට හවනඹ ඕනෆභ ෆල්රක් රන්නට පුළුන්. එ මභහ 
තමුන් ශ business එධක් "අ" දුට ෆභ ධදඹක්භ දන්නහ. භට 
භතයි, ඔඵ මභහවී දක් ධම් ඳහර්ලිධම්න් මධ  ජ කි හ, "භහ 
යට්ටන්න ඵළවළ. ධම් එන්ජින් එ  භභ රරහ ධඳන්න්නම්" 

කිඹරහ. ඔඵ මභහ එධවභ කි හ ධන්ද? ඒ තභයි විිනඹ තු ම ධේ.   
ඒ තභයි තමුන්ධ  හර්ඹඹට ළඳමභ. තමුන් ආධඹීජනඹ යන 
මුදල්ලින් උඳරිභ ්රධඹීජනඹ රඵහ ධදන රභඹ ධභොක්ද? 

ුවරුවී පිළින්නහ, ආධඹීජනඹ යන පුේරඹහට උඳරිභ 
්රධඹීජනඹක් න්නට අසගහක් වනන්ධන් නළවීනම් 
නිරධහරිහදඹ ඇවි ධන ඵ. රුදුඹහ, චීනඹ, නළ ධෙනහිය 

තුධයීඳඹ ඩහධන ළටුධඩු ඇයි? නිරධහරිහදඹ නිහ. 

ඵරඳත්රඹක් න්නට නිරධහරිධඹකු හට ඹන්න  ඕනෆ. එවිට වළභ 
ධදඹක්භ නිරධහරිහදඹට ඹටවී ධනහ. ඒ නිහ ධම් යධට් විධඵන 
ම්ඳවී, විධලේධඹන් භහන ම්ඳවී දිතුණු යන්න  අඳට 
ආධඹීජන අලයයි. 

භවය අඹ හිතනහ, -අධේ මිත්රධඹීවී ධන්න පුළුන්- 
පුළුන් තයම් ධේශීඹ ඵවන ළඩි ය න්න ඕනෆ කිඹරහ. නමුවී අපි  
එෙ ධන්ධන් නළවළ ඒට. ධේශීඹ ඵවනලින් විතයක් ධම් යට 
දිතුණු යන්න  ඵළවළ; ණඹ අයධන දිතුණු යන්නවී ඵළවළ. 
එධවභ නම් දළන් අඳට ඉවිරි ධරහ විධඵන එභ ධේ Foreign 

Direct Investments ඳභණයි. පිට යටලින් ධම් යටට ආධඹීජන 
ධනළල්රහ, අධේ ම්ඳවී දිතුණු යරහ, ධම් යධට් ධේල්රට 
value addition එක් රඵහ ධදන්න ඕනෆ. අධේ මිනිසුන්ධ  

වළකිඹහ, දක්භ  මළින් නිසඳහදනර ටිනහභ ළඩි යරහ 
අපි ජහතයන්තය ධධශ ධඳොශට ඹන්න ඕනෆ. ධඳොඩි යටට 
ධේශීඹ ධධශ ධඳොශක් නළවළ. අපි අභළවි ධනහද අධේභ 

මිනිසුන් ධනොධඹක් ධේල් වදරහ දිතුණු ධනහට?  නළවළ, අපි 
ළභළවියි. නමුවී ඒධන් ධම් ්රලසනඹට විඳුභක් ධදන්න  ඵළවළ. 
අපි ඹන්නට ඕනෆ භවහ ර්භහන්තරට. අධේ නළ  ධතොටල් 

ඳහවිච්චි යමින් අඳ යධට් ධක්න්ද්රීඹ සගහන -hub status- 
්රධඹීජනඹට අයධන අපි අඳනඹන ධරීඹට  ඇ මළු ධන්න 
ඕනෆ.  

අධේ ජනවනඹ ළඩි ධනහ, ඒ හධ භ මිනිසුන්ධ  
අධේක්හන් ළඩි ධනහ, ඵරහධඳොධයොවී ම ළඩි ධනහ. නමුවී 

භූමි ්රභහණඹ ළඩි ධන්ධන් නළවළ. ඵරන්න, අද ජනතහ ට ට 
අුවරුවන 50ට ලින්  ජපු ධේලින්  මටු ධනහද? නළවළ. 
ඒධොල්ර ධනභ ධරීඹට ඹනහ. එධවභ නම්, ඒ ධරීඹට 

ළශධඳන විධිධආ ධනඹක්, වීභක්, ්රහ ධනඹක් රඵහ න්න 
පුළුන් අඳනඹන මුල් ය වී ආර්ථිඹට අපි ඹන්න ඕනෆඹ 
කිඹමින්, භධ  චන සල්ඳඹ අන් යනහ.  

ධඵොධවොභ ස මවියි. 

 

[4.51p.m.] 
 

ගරු ෙලික් වෙරවික්රෙ ෙශතළ  (වංලර්ධන උඳළය ෙළර්ග ශළ 
ජළතයන්තර මලමෂ අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு லிக் ெறக் - அதறறயத்ற உதர 

தொமநகள் ற்யம் ெர்செ ர்த்க அமச்ெர்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 

Hon. Presiding Member, as you may be aware, Sri 

Lanka is now facing many challenges of economic 

growth. Sri Lanka’s economy has been experiencing a 
lower growth averaging around 4.4 per cent during the 

past four years. An external environment characterized by 

sluggish growth amidst slow international trade coupled 

with unfortunate and unfavourable domestic conditions 
such as drought and floods reduced the momentum of its 

growth. The expansion in GDP has primarily been due to 

the growth in non-tradable activities while the 

contribution from exports to GDP growth has been 
insignificant. A policy framework which included an 

overvalued exchange rate that was often uncompetitive 

with para-tariffs that increase effective protection 

contributed to a strong anti-export bias in the economy. 
Persistent fiscal deficits, high Government debt levels 

and external current account deficits have resulted in poor 

investor confidence and low levels of Foreign Direct 
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Investments and private investments. In addition, the 

structural rigidities in the labour market have also 
hindered growth in our economy.  

Realizing these challenges of growth and the need for 

macroeconomic stability, our Government, in the recent 

past, has forged ahead with reforms to the 
macroeconomic policy. Sri Lanka’s macroeconomic 

policy strategy rests on three pillars. The first pillar is the 

fiscal policy reform. Through this, we expect higher 

government revenues, rationalization of expenditure, 
lowering the budget deficit, reforms to State-owned 

enterprises and stronger public financial management. 

This is now being undertaken by the Ministry of Finance 

and Mass Media. The second pillar is the monetary policy 
reform, which is being undertaken by the Central Bank 

with the Ministry of National Policies and Economic 

Affairs. Here, a lower inflation will be a high priority and 

we are looking at a market-based, flexible exchange rate 
policy that will maintain competiveness. The third pillar 

is the trade and investment policy reform, which is being 

undertaken by our Ministry. It is our objective to enhance 

exports from the current US Dollars 11 billion to US 
Dollars 20 billion in 2020, increase Foreign Direct 

Investments and further liberalization of the trade regime.  

A buoyant export performance is imperative for 

sustaining the growth momentum of the economy. Sri 
Lanka’s share of the global exports has reduced from 0.09 

per cent in 2000 to 0.06 per cent in 2016. Exports as a 

share of the GDP have declined from 33.3 per cent in 

2000 to 12.7 per cent in 2016. Given the size and 
purchasing power of our domestic market, an export-led 

strategy is absolutely essential for achieving the targets 

set for growth in the country’s medium-term trajectory.  

Our export structure is largely dependent on a few 
export products such as apparel, tea and rubber-based 

products while traditional markets such as Europe and the 

United States account for about two-thirds of our total 

exports. This situation is certainly not good enough. The 
diversification and enhancement of export earnings is 

essential to arrest the declining trend seen in exports. 

Export diversification entails enhancing the sophistication 

of products with more value addition and the use of new 
technology while penetrating into new markets and 

harnessing the full potential of preferential trade 

agreements.  

Sri Lanka needs to re-launch the manufacturing sector 
as an engine of growth to promote growth and 

employment generation. A comprehensive integrated 

industrial strategy is needed taking into account trade, 

fiscal and labour market policies. Para- tariffs imposed for 
revenue purposes increase the cost of imports which may 

be used as inputs in the production of exports. Therefore, 

these exports can be uncompetitive in the international 

markets. We need to establish cluster- based industrial 
zones and this is already being addressed by the Board of 

Investment. We need to establish Technology Business 

Incubators to promote start-ups.  These Technology 

Business Incubators - TBIs -  provide a host of services 

such as business planning and training, technical 
assistance, information dissemination on product ideas 

and technologies, finances, common facilities such as labs 

and computers and workspace for a limited period.  

We also have to increase the value addition through 
proper application of R and D - Research and 

Development. We need to use high-tech methods such as 

Nanotechnology to increase the value addition or 

commodity exports through research institutions such as 
SLINTEC and it is also important for us to build a brand 

for Sri Lankan products. In this regard, the Export 

Development Board in collaboration with the 

International Trade Centre has formulated a new export 
strategy and their idea is to have 2,000 new exporters by 

2020. This project was launched in Jaffna and we are 

hopeful that every industry in Sri Lanka will be an 

exporter.  

We also need to negotiate bilateral agreements with 

China, India, Singapore and with the UK after they leave 

the European Union. While doing this, we must also 

target key industries to benefit from the GSP Plus 

restoration which we recently received and at the same 

time, we are aware that some of these industries will be 

affected and as such, we need to implement a trade 
adjustment package to improve competitiveness of 

domestic industries and retrain labour. We may have to 

look at helping these industries, bringing in new 

machinery and new technology so that they can also 
compete in the world market. At the same time, we need 

legislative protection for domestic industries and, in the 

very near future we will bring in the anti-dumping bill to 

safeguard the Sri Lankan industries from cheap imports.  I 
think this will be brought in by the Ministry of Industries 

and Commerce in the next few weeks.  We also introduce 

a new trade policy and this has been discussed with all the 

stakeholders, the professional associations, the trade 
chambers, the private sector and within a short period, the 

new policy will be submitted to the Cabinet of Ministers 

and once it is approved, it will be tabled in Parliament. 

I think we also have to look at the service sector. We 
have got to improve the Sri Lankan service exports in the 

fields of the KPOs - Knowledge Process Outsourcing- 

and the BPOs - Business Process Outsourcing - so that we 

can bring in more revenue to the country. We also got to 
move up the ICT value chain to supply global businesses 

with solutions. These are the areas that we can compete 

with the rest of the world and as mentioned by the Hon. 

(Dr.) Sarath Amunugama, it is absolutely important for us 
to attract more FDIs and to do so, it is important to create 

an environment conducive for FDIs, focused on 

improving the investment climates by addressing 

bureaucratic constraints, establishing and maintaining 
consistent policies, improving trade logistics such as 

warehousing, access to ports and airports and customs 

clearing. We have also set up a taskforce to undertake this 

project and it will be launched towards the end of this 
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month. While doing so, we have also got to address the 

labour shortage and skills mismatch in the domestic 

labour market. We have got to develop more technical 

and vocational training in programmes while encouraging 
more students at GCE O/L and GCE A/L to enroll in 

these programmes by offering students some kind of 

allowance.  

We must also look at improving the female labour 
force participation in our industries. Finally, Sir, we have 

to look at labour reforms. We have got to relax the 

rigidities in the labour market to facilitate the private 

sector. We have to look at permitting part-time work and 
introduce flexible working hours. Sir, the Government is 

fully aware of what has to be done. As mentioned by the 

Hon. Amunugama, we can only increase our economic 

growth and accelerate it through enhancing our exports 
and through FDIs as they will not only bring in the 

funding, but they will also bring in the know-how.  

Thank you very much.  

 
[අ.බහ. 5.05] 
 

ගරු සුනිේ ශඳුන්මනවයති ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, අඳනඹන ංර්ධනඹට 

අදහශ ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය ධධශ 
අභහතය මභහ විදුන් ඉදිරිඳවී ය විධඵන ශ්රී රංහ අඳනඹන 
ංර්ධන ඳනත ඹටධවී නිධඹීඹ ව ආනඹන වහ අඳනඹන 

ංඳහරන  ඳනත ඹටධවී නිධඹීඹ පිළිඵ විහද යන ධරහධ  
භභ ඵරහධඳොධයොවී ම ුවණහ, විඹ බහය අභහතය මභහ වළටිඹට එ මභහ 
ධම් නිධඹී ධද ළනවී, ඒහධආ අඩංගු ළනවී ඹම් රුණු 
්රභහණඹක් ගහ යහවිඹ කිඹහ. එ ධවභ ගහ ශහ නම් අඳට 

 තර්හුවකර ධම් විහදඹට එ ම ධන්න පුළුන්. නමුවී 
එ මභහධ  ඳළවීධතන් ධඵොධවී ධරහට දුේධ ුවධඩු හිටපු මුදල් 
අභහතයයධඹක් වළටිඹට යවී අමුණුභ ඇභවි මභහ ශ ගහභ 

ටික් හයවී විධිඹට ඉදිරිඳවී කිරීභයි. 

ධභ මභන්රහධ  ආර්ථි ්රවිඳවීවිඹ අුව වීතහභ,  යවී 
අමුණුභ ඇභවි මභහ කිඹන ආහයඹට දළන් ඵරහධඳොධයොවී ම 

න්ධන් කුභක්ද? ඵවන ළඩි ශහ, ඒ වරිඹන භනක් ධනොධයි; 
ණඹ වීතහ, ඒවී වරිඹන භනක් ධනොධයි. ධදභ 
අහර්ගයි. වළඵළයි, භහ දන්නහ තයභට ඔඹ ඵවන ළඩි යන එ, 

ණඹ න්න එ  වරිභ ධේල් කිඹරහ, ඒහ ධවොභ ධේල් 
කිඹරවී ආඩුඩු කිහිඳඹ ඉ නිමින් මුදල් අභහතයයඹහ වළටිඹට 
එ මභහභ ගහ ය විධඵනහ. ඒ ධරහර එ මභහ ඒ ධුවධන් 
ධඳති ඉරහ විධඵනහ.   අඩු තයමින්  දළන් ඒ ළැදදියි කිඹරහ; 

නිළයදිභ රභඹ ධනොධයි කිඹරහ  එ මභන්රහ පිළින්නහ නම් 
අපි  මටු ධනහ.  මන්ළනි රභඹ විධිඹට තවී එක් විධඵනහ 
කිඹරහ එ මභහ කිඹන්න උවීහව ශහ. අය විවනලිඵර භඩුඩරඹ 

කිඹන යකුහ ඉන්නහඹ කිඹරහ එ මභහ කිඹනහ ධන්.  එ මභහට 
යහක්ධඹී හධ  ධඳධනන ඒ හධ  ආඹතන ටික් විධඵනහ 
ධන්. භභ බඹ ුවණහ නළතවී කිඹහවිඹ කිඹහ,  ඒහ විකුණන්න ඕනෆ 

කිඹරහ. ධභොද, එ මභහධ   මන්ළනි රභඹ ධරහ විබුධඩු ඒයි. 
ඳශමුළනි රභඹ ඵවන ළහීභ. ධදළනි රභඹ ණඹ ළතිභ. අමුණුභ 
ඇභවි මභන්රහ පුනරුච්දචහයණඹ යමින් කි   මන්ළනි රභඹ 

තභයි විකිණීභ. අද ඒ ධනොකිඹහ එ මභහ කි හ අඳනඹන දිතුණු 

කිරීභ තභයි දළන් විධඵන රභඹ කිඹරහ.  

ඔඵ මභහ ඒට එ ම කිරීභක් ශහ, අඳනඹන  
විවිධහංගීයණඹ යන්න ඕනෆ; අඹ එ ම යන්න ඕනෆ; නමන 
තහක්ණඹ ධ න්න ඕනෆ; ඒහට ළශධඳන ආහයඹට 
ධධශධඳොශ විෘත යන්න ඕනෆ ආ ජ ලධඹන්. ධම්හ ධවො 

සුන්දය චන. භභ ඒහට "සුන්දය අදවස " කිඹරහ කිඹන්ධන් 
ඒහට විධඵන විඹ ඵේධ ටිනහභයි, ඒහ ්රහධඹීගි 
ක්රිඹහවීභ යන ඹගහර්ගඹයි වීතහභ අවට ධඳොධශො හධ  
නිහයි.  ඔඵ මභහ අඳනඹන විවිධහංගීයණඹ, අඹ එ ම කිරීභ, 

නමන තහක්ණඹ ළන ගහ ශහ.  ඔඵ මභන්රහධ  යජඹට  
අුවරුවන ධදවභහයක් ත ධරහවී තභ කුලිඹහපිටිධආ 
''ධොක්සළන්'' ර්භහන්තලහරහ වදන්න ඳටන් වීත තළන 

ධඳොල් ස ඳහපු එ විතයයි යරහ විධඵන්ධන්. ඒ හිස ඉඩභ 
තභයි තභ විධඵන්ධන්.  

කුලිඹහපිටිඹ නයධඹන් ධඳොඩ්ඩක් එවහට ඹන ධොට, ධවොට 
ළඩුණු ධඳොල් ස ටි ඳහපු හිස ඉඩභක් විධඵනහ. තභ 
''ධොක්සළන්'' හර් විවිධහංගීයණඹ ධන්ධන් නළවළ. එතළනට 

තභ නමන තහක්ණඹ එන්ධන් නළවළ. එතළනට තභ අඹ 
එ ම ධන්ධන් නළවළ. භභ ධම් කි ධ  යර උදහවයණඹක්. 
තමුන්නහන්ධේරහ භවහ ධරොකුට කි  එක් තභයි 

''ධොක්සළන්'' හර් වදනහ කිඹරහ. භභ ධම් කි ධ  ධනවී 
ධදඹට ධනොධයි. ඔඵ මභන්රහධ  ශෙ විධඵන අදවයි, 
ඹගහර්ගධආ ක්රිඹහවීභ මභයි වීතහභ අවට ධඳොධශො හධයි. 

වළඵළයි, ඔඵ මභන්රහ පිළින්නහ විධිඹට; යවී අමුණුභ 
ඇභවි මභහ කිඹන විධිඹට ධවී, යඵර්, ධඳොල් කිඹන ඒහ 
ම්්රදහයි ්රහගමි අඳනඹන ධන්. හරඹට ධඳය විෘත 

ආර්ථිඹ වඳුන්හ ධදන ධොට  තමුන්නහන්ධේරහ කි හ, ඒහ 
ම්්රදහයියි, ඒ නිහ නමන ධබී විවිධහංගීයණඹට ඹන්න 
ඕනෆ කිඹරහ. ඒ ධුවට සුළු අඳනඹන ධබී විවිධහංගීයණඹ 

යන්න ඕනෆ කි හ. ඒ ධුවධන් අඳනඹන ම්භහන ඇවි ශහ. 
අඳනඹන ම්භහන ංල්ඳඹවී ඔඵ මභන්රහධ  එක්වී ජහවි 
ඳක් ආඩුඩුධන්භ ආපු ංල්ඳඹක්. අද ඒහට ධරහ 
විධඵන්ධන් ධභොක්ද?   

භභ ඔඵ මභහධ  අධහනඹ ධඹොමු යනහ, අද ධම් රු 
බහධ  බහත ශ, විණහධිඳවි මභහ අුවභත ධනොශ මුදල් 
අභහතයහංලධආ හර්තහට. හර්ෂි හර්තහ - 2016. එභ 
හර්තහධ  33ළනි පිටු ඔඵ මභහ ඵරන්න.  

එහි ධතීයහවී හර්මි අඳනඹන ඹටධවී විධඵනහ,  

"යඵර් නිසඳහදන, භළියක්, දිඹභන්වි ආබයණ, ඹන්ත්ර වහ 
ඹහන්්රි උඳයණ, නිජ ධතල් නිසඳහදන, පිෙන් භළටි 
නිසඳහදන."  

ධම්හ තභයි අධේ යධට් ර්භහන්ත. 

2014 ර්ධආ අඳට රළබුණු ආදහඹභ ඇධභරිහුව ධඩොරර් 
මිලිඹන 2,683යි, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි. ධම් අුවරුවන 
ධදට, ධම් ඹව ඳහරන ආඩුඩුධ  ඳහරන හරඹ  මශ 2016 න 
ධොට එඹ ළටී විධඵනහ, ඇධභරිහුව ධඩොරර් මිලිඹන 2,377 

දක්හ. 2,683 ඉරහ 2,377 දක්හ ධඩොරර් මිලිඹන 300කින් ඳභණ 
එඹ ඩහ ළටී විධඵනහ. නමන තහක්ණඹ රඵහ  ජභ, 
විවිධහංගියණඹ, අඹ එ ම කිරීභ ආදි ලධඹන් ඔඵ මභන්රහ 

යන්න උවීහව යන අධේ ර්භහන්ත ක්ධේත්රඹ ධඩොරර් 
මිලිඹන 300කින් ධම් අුවරුවන ධද හරඹ  මශ -ධම් න ධොට- 
ඩහ ළටී විධඵනහ.  

රු අභහතය මභනි, ඔඵ මභහ   ය අංලධආ හර්ඹ හධනඹ 
ධන ඵරන්න;   ය ක්ධේත්රධආ අඳනඹන ධන ඵරන්න. 2014 
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ය අහනධආ ජ භවීය අඳනඹන ්රභහණඹ ධභ්රික්ධටොන් 

26,320යි; 2016 න ධොට එභ ්රභහණඹ ධභ්රික්ධටොන් 17,593යි. 
අුවරුවන ධද  මශ ඩහ ළටීභ ධභ්රික්ධටොන් 8,727යි. භවීය 
අඳනඹන ටිනහභ වීධතොවී, එහි අඩු මභ, රුපිඹල් මිලිඹන 
7,995යි. 2014 ර්ධආ ජ භවීය අඳනඹන ටිනහභ ධර 

විබුණහ, රුපිඹල් මිලිඹන 34,797ක්. 2016 ර්ධආ ජ එභ ්රභහණඹ, 
රුපිඹල් මිලිඹන 26,802යි. එධවභ නම්,   ය ක්ධේත්රධආ ඩහ 
ළටීභක් විධඵනහ. ර්භහන්ත ක්ධේත්රධආ ඩහ ළටීභක් 

විධඵනහ.  

ඊශෙට ධන ඵරන්න, ඔඵ මභන්රහ විවිධහංගියණඹ යපු 
ෘෂි ධබී නිසඳහදනඹ. කුරුඳු, ම්මිරිස, ධොධීහ, යදමුංගු, 

යහබු නළටි, හදික්හ අඳනඹන ්රභහණඹ, ඒ අඳනඹන්හි එ ම 
ධන ඵරන්න. 2015 ර්ධආ ජ ම්මිරිස නිසඳහදන අඳනඹනඹ 
ධර විබුණහ, ධභ්රික්ධටොන් 16,657ක්. 2016 ර්ඹ න ධොට 

ධභ්රික් ධටොන් 7,879ක් දක්හ එභ ්රභහණඹ ඩහ ළටුණහ. අධේ 
ම්මිරිස අඳනඹනඹ අුවරුේදක් ඇ මශත දුඹඹට 50කින් ඩහ ළටී 
විධඵනහ. ධභ්රික් ධටොන් 16,000 ධභ්රික් ධටොන් 7,800 ධරහ. 
ධවේ ම ධභොක්ද, රු අභහතය මභහ? ධවේ ම, ධම් න ධොට 

ඉන්දිඹහධන් ව අධනක් යටලින් ම්මිරිස රංහට ධන්හ 
්රවි අඳනඹනඹ කිරීභයි. එවිට, අධේ ධශ ධඳොශ ඩහ 
ළධටනහ. රු අභහතය මභනි, ධම් න ධොට ධශ ධඳොධශේ 

ම්මිරිස නිසඳහදඹන්ධ  ධරොකු භළදුවිල්රක් නළ ධෙනහ.  
හභහනයධඹන් රුපිඹල් 1,200ක් රුපිඹල් 1,800ක් රළබුණු 
ම්මිරිස කිධරීට අද රළධඵන්ධන් රුපිඹල් 700යි; 800යි. රු 

අභහතය මභනි, ඔඵ මභහ ඒ ළන ධොඹහ ඵරන්න.  
 

ගරු ෙලික් වෙරවික්රෙ ෙශතළ   
(ரண்தைறகு லிக் ெறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

රු භන්ත්රී මභහ, ුවය ඳළවීධවී දළන් එභ මිර රුපිඹල් 1,400යි. 
     
    රු සුනිල් වඳුන්ධනවීවි භවතහ 

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ ධොධවේද? ුවය ම්මිරිස ධන්න ඇවි ධන්ද?  
 

ගරු ෙලික් වෙරවික්රෙ ෙශතළ   
(ரண்தைறகு லிக் ெறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔ . 
 

ගරු සුනිේ ශඳුන්මනවයති ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භහ ධම් කි ධ , ම්මිරිසරට ධන, යට පුයහ ඳවින මිරයි. 
ධම් ර්භහන්තඹ ධධර් විධලේ ඵරඳෆභක් විධඵනහ. රු 

අභහතය මභනි, ඔඵ මභහ ඒ ළන ධොඹහ ඵරන්න. අඳනඹන 
ංර්ධන භඩුඩරඹට අද අඳනඹනඹ ංර්ධනඹ යනහ 
හධ භ යන්න තවී ධදඹක් විධඵනහ. ඒ තභයි, ආනඹනලින් 

එන අඳනඹන නිසඳහදනරට විධඵන ඵරඳෆධභන් ධේශීඹ 
නිසඳහදඹහ ආයක්හ යළතිභ. ඒ ධරොකුභ ධදඹක්. ධභොද, 
එක් ඳළවීතකින් අඳනඹන දිරිභවී යන්න උවීහව යන ධොට 

ඒ අඳනඹන ක්ධේත්රධආ දුටින අඹ -හ යන අඹ ධන්න 
පුළුන්, නිසඳහදඹන් ධන්න පුළුන්, ර්භහන්තරුන් 
ධන්න පුළුන්- ආයක්හ ධන්න ඕනෆ, ඒ තයහරි 

ආනඹනලින්; ධශ ධඳොශට එන ආනඹන ්රවි අඳනඹන 
ක්රිඹහලිධඹන්. රු අභහතය මභනි, ඔඵ මභහ දන්නහ, 
රුංහරට ධච්ච ධේ. රුංහ එ උදහවයණඹක් විතයයි. 

 රුංහ විතයක් ධනොධයි. ඒ හධ  ධොඩක් ධේල් 

විධඵනහ. රුංහරට ධච්ච ධේභ අද ම්මිරිසරට දුේධ 

ධමින් ඹනහ. එඹ කුරුඳුරටවී ධන්න පුළුන්. ධභොද, අධේ 

යධට් ඒහට විධඵන නභ ්රවි අඳනඹනරුන් ධනවී යටර 
ඳහවිච්චි යනහ, විධලේධඹන් අධේ ධශ ධඳොශ ජහතයන්තය 
භට්ටමින් අල්රහන්න. අද ජහතයන්තය ධශ ධඳොශ එ ධශ 
ධඳොශක්. රු අභහතය මභහ, ජහතයන්තය ධශ ධඳොශ එ ධශ 

ධඳොශක් ධේ ජ ්රවි අඳනඹන ක්රිඹහලිධඹන් -ඹළි ස යරහ 
යන අඳනඹන ක්රිඹහලිධඹන්- ළඩිභ පීඩහට රක් න්ධන්, 
ධේශීඹ නිසඳහදඹන්, ධේශීඹ ර්භහන්තරුන්. ඇවීතටභ 

ඔුවන් තභයි අඳනඹන ංර්ධන භඩුඩරධආ, එධවභ නළවීනම් 
ඔඵ මභහධ  අභහතයහංලධආ ්රධහන වයඹ. රංහට ඳසු ගිඹ අුවරුවන 
ධදධක් ජ ආ ආධඹීජඹන් ළන දු මධොවී, නිසඳහදන ර්භහන්ත 

ආයම්බ යන්න රංහට ධන ආ ආධඹීජන ළන දු මධොවී, 
රංහ භෙ අලුවින් ගිවිසුම් අවීන් යපු ආධඹීජඹන් ළන 
දු මධොවී, යධට් ආර්ථිධආ ළඩි ඳංගු ඒ ්රභහණඹ ද; එධවභ 

නළවීනම්, රංහ  මශ ඉධන ඔඵ මභන්රහ -ධම් ඳහර්ලිධම්න් ම
- පනවන අණපනත් දරා ගනිමින්, බදු, දඩ ආදි ඔක්කකොම කමින් 
ධේශීඹ ලධඹන් ආර්ථිධආ ඹම් ඳංගුක් නිධඹීජනඹ යන 
ධේශීඹ නිසඳහදඹහ ද, ධේශීඹ ර්භහන්තරුහ ද? නමුවී 

ඔඵ මභන්රහ වළභ දහභ ල්ඳනහ ශහ, විධේල ආධඹීජඹහ තභයි 
දිරිභවී යන්න ඕනෆ කිඹහ.    

අපි කිඹන්ධන් විධේල ආධඹීජධඹී ඕනෆ නළවළයි කිඹරහ 

ධනොධයි. විධේල ආධඹීජධඹ  ීඑන්න ඕනෆ; ඒ අඹ ආර්ථිධආ 
ළඩි ඳංගුට දහඹ ය න්න ඕනෆ; ආධඹීජන ධ න්න ඕනෆ. 
වළඵළයි, ඒ හධ භ ඒ විධේල ආධඹීජනලින් ධේශීඹ 

ර්භහන්තරුන්ටවී ආධඹීජයින්ටවී ඇවින තර්ජනඹ 
පිළිඵ, ධේශීඹ යහඳහයරට ඇවින තර්ජනඹ පිළිඵ වූ 
ආයක්ණ රභඹක් පිළිඵවී හිතන්න ඕනෆ. ශ්රී රංහ අඳනඹන 

ංර්ධන භඩුඩරධආ ධවොභ ංර්ධනඹ විධිඹට භහ විලසහ 
යන්ධන් අඳනඹනරුන් ආයක්හ කිරීභයි. ඒ ධුවධන් 
ඔඵ මභන්රහට විධඵන ආයක්ණ රභධ දඹ ධභොක්ද? රු 

ඇභවි මභනි, ඔඵ මභහ ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය 
ධධශ ඇභවියඹහ වළටිඹට අඳනඹනරුන් ධන්හ, තරුණ 
යහඹයින් ධන්හ, ධේශීඹ ර්භහන්තරුන් ධන්හ 
අවන්න, ඔුවන්ධ  ධඹීජනහ ධභොනහද කිඹරහ. ධභොද, ධභතළන 

ළදවී න්ධන් ඒයි. අහනධආ ඔඵ මභන්රහට අධේ 
ආර්ථිධආ විලහරභ ඳංගු ආයක්හ යරහ ධදන්ධන් ඒ අඹ 
කිඹරහ තභවී අපි විලසහ යනහ. එභ නිහ ධම් වහ ඒ 

අඹධ  ධඹීජනහ තභයි ළදවී න්ධන්.  
 

ගරු ෙලික් වෙරවික්රෙ ෙශතළ   
(ரண்தைறகு லிக் ெறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

අපි න අඳනඹන නයහඹක් ස ය ධන ඹනහ. ධම් 
භහධආ අන්විභ ධනධොට ඒ ඉදිරිඳවී යනහ. 

 

ගරු සුනිේ ශඳුන්මනවයති ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අඳනඹන නයහඹක්.  
 

ගරු ෙලික් වෙරවික්රෙ ෙශතළ   
(ரண்தைறகு லிக் ெறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔ . A new exports strategy. 
 

ගරු සුනිේ ශඳුන්මනවයති ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ඇභවි මභනි, ධම් භහඹ අහන ධනධොට ඔඵ මභහ 
න අඳනඹන නයහඹක් ස යනහ. ඔඵ මභන්රහධ  ඳහරන 
හරඹ අහන න්න ලින් අඩු තයමින් ඒ අඳට දකින්නවී 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

රළධේවි කිඹරහ භහ විලසහ යනහ. ධභොද ධවේ ම, "ඵහරගිරි 
ධදීඹ" හධ  වළභ දහභ අලුවී ඒහ එනහ කිඹරහ රු ඇභවි මභහ 
කිඹනහ. වළඵළයි, ඒහ එනධොට ධම් ආඩුඩු හරහ ගිහිල්රහ 

අන්. ධම්හයින් ළජධමන, ළඳ න්නහ, ධම්හයින් වම්ඵ ය 
ධන න පිරික් වළධදනහ. ගිඹ ආඩුඩුධ  ජ ධම්හයින් වළවනණු 
පිරිට දළන් නඩු ළධටනධොට ධම් ආඩුඩුධන් වළධදන 

පිරිට ඳසධේ නඩු ළධටනහ. ධම් තභයි විධඵන අර්බුදඹ. 
මූරය තිවි-රීවි, ධයගුරහදු වළධදන විධිඹ අුව, අභහතයහංලර 
විඹඹන් ධඵධදන විධිඹ අුව අධේ අඳනඹන ක්ධේත්රඹයි, 

ධධශ ධඳොශයි ආයක්හ ය න්න එ ඔඵ මභහට ධොධවොභ 
යන්න පුළුන් ධයිද කිඹරහ භහ දන්ධන් නළවළ.  

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රී මභනි, ඔඵ මභහට ත විනහඩි ධදක් විධඵනහ. 
 

ගරු සුනිේ ශඳුන්මනවයති ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ඇභවි මභනි, ඔඵ මභහ කිඹපු ළදවී ධදඹක් පිළිඵයි භහ 
කිඹන්ධන්. මූරය ක්ධේත්රධආ සගහයබහඹ වහ මූරය ්රවිඳවීවිර 

සගහයබහඹ ආයක්හ න්න ඕනෆඹ කිඹරහ ඔඵ මභහ කි හ. 
වළඵළයි, මූරය ක්ධේත්රධආ සගහයබහඹයි, මූරය ්රවිඳවීවිර 
සගහයබහඹයි වළධදන්ධන් ඒ අභහතයහංලර ධොඩ නළ ධෙන 

විලසහඹ අුවයි. මුදල් අභහතයහංලඹ ඹටධවී විබුණු ජහවි 
ධරොතැදයි භඩුඩරඹ විධේල ටතු ම අභහතයහංලඹට ඹළ ධ  ධභොන 
ඳදනමින්ද කිඹරහ ඔඵ මභන්රහ ධම් යටට කිඹන්ධන් ධොධවොභද? 
ඕ දිවහ මුළු ධරීඹභ ඵරහධන ඉන්නහ ධන්?  

භභ ධවොට ඵළලුහ, ජහවි ධරොතැදයි භඩුඩර ඳනත අුව 
විධඵනහ; විඹඹ බහය අභහතයයඹහ මුදල් අභහතයයඹහ කිඹරහ. 
ඔඵ මභන්රහට ධවට දධේ ජහවි ධරොතැදයි භඩුඩර ඳනත 

ංධලීධනඹ කිරීභක් භඟින් ඳහර්ලිධම්න් මට ධධනන්න දුේධ 
නහ, "විඹඹ බහය අභහතයයඹහ විධේල ටතු ම අභහතයයඹහ"ඹ 
කිඹරහ. මුදල් අභහතයහංලඹට විඹඹන් ධඵ ජධම් ළට් ඳත්රධආ 

විධඵනහ, "Creative Helanka Ltd." කිඹරහ ආඹතනඹක්. 
ඔඵ මභහ ආඩුඩුධ  ්රඵර ඇභවියධඹකු වළටිඹට අපි පිළින්නහ; 
ඔඵ මභහ ආර්ථි ශභනහයණ මිටුවී නිධඹීජනඹ යනහ. 

විඹඹන් ධඵ ජධම් ජ "Creative Helanka Limited" කිඹරහ යජධආ 
ආඹතනඹක් ධොධවේද විධඵන්ධන් කිඹරහ ඔඵ මභහට පුළුන් නම් 
භට කිඹන්න. ධම් තනියභ ඳසු ගිඹ ආඩුඩුට ධවොටභ ධඩ් 
ගිඹ සු්රදුේධ නළුධකුධ  ආඹතනඹක්. Creative Helanka 

Limited ආඹතනඹ මුදල් අභහතයහංලඹ ඹටතට ආධ  ධොධවොභද? 
ධම් ම්ඵන්ධධඹන් ල්ඳනහ යරහ ඵරන්න. ධම් ආඹතනඹ මුදල් 
අභහතයහංලඹ ඹටතට එන්න විධිඹක් නළවළ ධන්? Creative 

Helanka Limited ආඹතනඹ මුදල් අභහතයහංලඹට එනහ. මුදල් 
අභහතයහංලඹ ඹටධවී විබුණු ජහවි ධරොතැදයි භඩුඩරඹ විධේල 
ටතු ම අභහතයහංලඹට ඹනහ. ධම් ආඹතන උඩ ඳහධනහ. 

එතධොට රු ඇභවි මභනි, ඔඵ මභහධ  ගහධ  ජ ඉතහ ළදවී, 
වයවී, ඵයවී විධිඹට කිඹපු මූරය ්රවිඳවීවි පිළිඵ යධට් 
විලසහඹක් ධොඩ නළ  ධෙන්ධන් ධොධවොභද? මූරය ඳහරනඹ 

පිළිඵ යධට් විලසහඹක් ධොඩ නළ ධෙන්ධන් ධොධවොභද? ඒ 
විලසහඹ ධොඩ නෙන්න නම්, ඳශමුධන්භ මුදල් අභහතයහංලඹ 
ඹටධවී විධඵන ආඹතන මුදල් අභහතයහංලඹ ඹටධවී විධඵන්න 

ඕනෆ. ඒහට අණ ඳනවී විධඵනහ. ඒ අණ ඳනවී අුව තභයි ඒහ 
වදරහ විධඵන්ධන්. තභ ධම් යජධආ කිදුභ ඇභවියධඹකුවී, 
විඹඹ බහය අභහතයයධඹකුවී, අභළවි මභහවී, 
ජනහධිඳවි මභහවී යටට කි ධ  නළවළ, මුදල් අභහතයහංලඹ ඹටධවී 

විබුණු ජහවි ධරොතැදයි භඩුඩරඹ විධේල ටතු ම අභහතයහංලඹට 

ධන ගිධආ ධභොන ඳදනමින්ද කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

"පිටයට ටිට් විකුණන්න ඹනහ. රන්ඩන්ර ටිට් 
විකුණන්න ඹනහ. ධරොතැදයි අධශවි නිධඹීජිතඹන් රන්ඩන්ර 
ඳවී යනහ." කිඹරහ අපි කිඹනහ. ඵරන්න ධී, දළන් 

facebookර ඳශධන ධෂොධටී ධභොනහද කිඹරහ. ධම් ටතු ම 
නිහ වෆල්ලු ධන්ධන් ඇභවියධඹක් නම් අඳට භක් නළවළ. ධම් 
වෆල්ලු ධන්ධන් මුළු යට; ශ්රී රංහ. අපි ධනවී යටට ගිහිල්රහ 

අවනහ, "ඔඹධොල්රන්ධ  යධට් විධේල ටතු ම අභහතයහංලඹ 
ඹටධවී විඹඹන් වළටිඹට ළදුධනී විධඵනහද, රුජිධන  ී
විධඵනහද, ජළක් ධඳොට්  විධඵනහද?" කිඹරහ. ඒ  එධවභ නම් 

පිටයටර විධේල ටතු ම අභහතයහංලඹ ඹටධවී විධඵන්ධන් 
ළදුධනී. නමුවී රංහධ  විධඵන්ධන් ධරොතැදයි. ඒ නිහ ජහවි 
ධරොතැදයි භඩුඩරඹ විධේල ටතු ම අභහතයහංලඹ ඹටතට දහරහ 

විධඵනහඹ කිඹරහ අඳට පිළින්න පුළුන්. ඒ නිහ විලසහඹ 
ධොඩ නෙන්න නම් අනිහර්ඹධඹන්භ මූරය ්රවිඳවීවි ම්ඳහදනඹ 
විතයක් ධනො ඇභවි භඩුඩරධආ ඉරහ විලසහඹ ධොඩ 
නළධෙන්න ඕනෆ. විලසහඹ ධොඩ නළධෙන්ධන් නළවි යට 

පිළිඵ, ආර්ථිඹ පිළිඵ විලසහඹක් ධොඩ නළඟීභ විහිළුක්. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ධඵොධවොභ ස මවියි.  

ට ශෙට, රු නිධයීන් ධඳධර්යහ යහජය ඇභවි මභහ. 

 
[අ.බහ. 5.20] 

 
ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ ෙශතළ (ජළතික ප්රතිඳවයති ශළ 

ආර්ථික ක යුතු රළජය අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு றசரன் ததசர - செற தகரள்மககள் 

ற்யம் ததரயபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அமச்ெர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, ශ්රී රංහ අඳනඹන ංර්ධන 
ඳනත ව ආනඹන වහ අඳනඹන ංඳහරන  ඳනත ඹටධවී නිධඹී 
පිළිඵ අද දින ධධයන විහදඹට ම්ඵන්ධ මභට වළකි මභ ළන 
භහ දුඹලු ධදනහට ඳශමුධන්භ ස මවින්ත නහ. විධලේධඹන්භ 

රංහධ  ආර්ථිඹ ධීීමඹ ආර්ථිඹට ඵේධ යරහ, ඒ  මළින් 
ලක්විභවී ආර්ථිඹක් ධොඩ නළඟීභ වහ අද නධොට විලහර 
ළඩ පිළිධශක් අපි දිඹවී යරහ විධඵනහ. එදහ අපි නිදව 

රඵනධොට ධවී, ධඳොල්, යඵර් භත ඳදනම් වූ ආර්ථිඹක් තභයි 
අධේ යධට් විබුධඩු. අුවරුවන 70ක් තධරහ ඹම් ඹම් සුළු 
ධනසම්රට බහජනඹ ුවණවී, අද ඳවින භහජධආ 

අධේක්හන් ඉසට කිරීභ වහ ඒ ආර්ථිඹ ්රභහණවී නළවළයි 
කිඹන එ  තභයි භධ  අදව න්ධන්.  

අද නධොට රංහධ  තහරුණයධආ ඳසු න පිරි විලහර 

අධේක්හකින් ඉන්නහ, තභන්ධ  අනහතඹ හර්ග ය 
ළතිභ වහ ඒ ධොල්රන්ට සුවනසු ආර්ථි රභඹක් ධම් යධට් 
ක්රිඹහවීභ ධයි කිඹරහ. ධරීධආ අනිකුවී යටල් ධම් හධ  
පීඩනඹක් ආහභ ආර්ථි රභ ්රවිංවිධහනඹ යරහ, ධීීමඹ 

ආර්ථිඹ භෙ ම්ඵන්ධ යරහ, තයහරි ධර අනිකුවී 
යටල් අිනඵහ ගිහිල්රහ ර්භහන්ත වහ ධේහ ඳදනභ ඹටධවී 
තභන්ධ  යටරට ම්ඳවී ධනළල්රහ විධඵන ඵ අපි දන්නහ. 

තභන්ධ  වළකිඹහධන් ව භවන්දුධඹන් අනහතඹ හර්ග ය 
ළතිභ වහ අුවභනඹ යන හධහයණ භහජ රභඹක් ඒ 
යටල්  මශ ක්රිඹහවීභ මභ  මළින් ඒ භහජඹ තවී ලක්විභවී 

ධරහ  ඉදිරිඹට ගිහිල්රහ විධඵනහඹ කිඹහ භහ හිතනහ.  
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අඳනඹනඹ දිරිළන්මභ ළන අපි  ගහ ශහ. අුවරුවන 

ණනහ ඉරහ අධේ යධට් අඳනඹනඹ, දශ ධේශීඹ නිසඳහදනධආ 
්රවිලතඹක් ධර ඳවත ළධටමින් ඳවින ඵ අපි දන්නහ. අපි 
ධොච්චය ඳඩි ළඩි ශවී, ධොච්චය න තහක්ණඹට, න 
ධේල්රට ඹනහඹ කිඹරහ කි වී අධේ හර්ඹක්භතහ එන්න 

එන්නභ ඳවත ළධටන ්රණතහක් තභයි අඳට ධඳධනන්න 
විධඵන්ධන්. අද ධරීධආ ඇවිධරහ විධඵන ධේලගුිය 
ධනසමභ නිහ අඳට නිතය නිතය ආඳදහ තවීවීඹන්ට මුහුණ 

 ජභට දුවන නහ. ඒ නිහ ෘෂිර්භඹ හධ භ අනිකුවී හන්හි 
ර්ධනඹක් ධඳන්ුවම් යන්ධන් නළවි තවීවීඹක් තභයි අඳට 
ධඳධනන්න විධඵන්ධන්. අඳනඹනඹ ළන ගහ යනධොට අපි 

ධරී ධධශ ධඳොශ ළන අධහනඹ ධඹොමු ශ තු මයි. 

අපි දළක්හ, ඳසු ගිඹ යජඹ භධආ ධරී ධධශ ධඳොධශේ 
අඳට විබුණු අසගහ නළවි ුවණු ඵ. GSP Plus ඵවන වනඹ 
වීතවී, තුධයීඳඹට භවීය අඳනඹනඹ වීතවී, නළවීනම් 
ධධශ ධඳොශ ආශ්රිත අඳට විබුණු අධනකුවී අසගහ -ධවීරට 

විබුණු අසගහ ළනි අසගහ- වීතවී අපි හුෙක් වනයට ඒහ නළවි 
ය වීතහ. ඒහ නළවි ය වීතහඹ කිඹරහ අපි විඳක්ධආ 
ඉන්නධොට කිඹේ ජවී භවය නහඹධඹී කි හ, ඒ එතයම් 

ධරොකු ්රලසනඹක් ධනොධයි කිඹරහ. නමුවී අද න විට අඳට රළබී 
විධඵන ංයහ ධල්නලින් ධඳති ඹනහ,  ධම් ධශ ධඳොශ 
නළවි ම ඹහධභන් නයර විතයක් ධනොධයි, අධේ ම්ඵද 

ආර්ථිඹටවී ධතයම් ්රවහයඹක් එල්ර ම විධඵනහද, ධතයම් 
ආදහඹම් භහර් නළවි ධරහ විධඵනහද කිඹරහ. භවය අඹ 
හිතනහ, GSP Plus ඵවන වනඹ වම්ඵ ුවණහභ, නළවීනම් භවීය 
අඳනඹනඹ යන්න වම්ඵ ුවණහභ දධන් ධදධන් ඒ දුඹල්රභ 

වරි ඹහවි කිඹරහ. නමුවී අපි භත තඵහ න්න ඕනෆ, ධධශ 
ධඳොශ නළවි ුවණහභ ඒ ධධශ ධඳොශට ධනවී යටල් එන ඵ.  

ඒ යටල් ඒ ධධශ ධඳොශ භහර්ධඹන් ඇවිල්රහ වම්ඵ ය 
න්නහ මුදල්ලින් ඒ යටර විධඵන ර්භහන්තලහරහ ව යහඳහය 

දිතුණු ධරහ ලක්විභවී ධරහ විධඵන අසගහ තභයි අද අඳට 
GSP Plus ඵවන වනඹ වම්ඵ ධන්ධන්. ඒ නිහ අද අඳට GSP 
Plus ඵවන වනඹ වම්ඵ ුවණවී, ිනන්වනධ  ඉරහ නළතවී ඒ යටල් 
එක් තය යන්නට අඳට දුවන ධරහ විධඵනහ. ඒ නිහ GSP 

Plus ඵවන වනඹ වම්ඵ ුවණහ කිඹරහ ධම් ඉතහභ ධරධවදු 
හයණඹක් කිඹරහ අඳට හිතන්න ඵළවළ. භවය ධරහට 
කිඹනහ, ධම් ර්භහන්තඹ හර්ඹක්භ ධශොවී අඳට තය 

යන්න පුළුන්; අය ර්භහන්තඹ හර්ඹක්භ ධශොවී තය 
යන්න පුළුන්; අය ධේහ හර්ඹක්භ ධශොවී තය යන්න 
පුළුන් කිඹරහ. නළවළ. භසත යටභ, භසත ආර්ථිඹභ 

හර්ඹක්භ යන්න අඳට දුවන ධනහ. අපි දන්නහ, යටක් 
වළටිඹට අඳට විවිධ විඹදම් විධඵන ඵ. ඒ විඹදම් පිඹහ න්න අපි 
ආදහඹම් භහර් වදහ න්න ඕනෆ. ඒ වහ ධඵොධවී ධරහට අපි 

යන්ධන් ඵවන අඹ කිරීභ. අපි ජනතහධන් ඵවන අඹ යනහ. 
එතධොට ජනතහ අනිහර්ඹධඹන්භ ඊටවී ඩහ ඉවශ ළටුඳක් 
ඉල්රනහ. ඵවන ධනධොට තභන්ධ  ජීන තවීවීඹ ඳවීහ 
න්න ඊටවී ඩහ ඉවශ ළටුඳක් යහජය ධේධඹොවී ඉල්රනහ. ඒ 

හධ  ධේල් භනඹ යන්න නම් අපි අනිහර්ඹධඹන්භ අධේ 
ආර්ථිඹ හර්ඹක්භ ශ තු මයි. ඒ වහ එ ක්ධේත්රඹක් ළන 
විතයක් ඵරරහ භදි. අපි මුළු රංහභ දිවහ ඵරරහ ඒ  මළින් ඉදිරිඹට 

ඹන්න ඕනෆ ඵ භභ ධම් අසගහධ  ජ දුඹලුධදනහටභ භතක් 
යනහ. 

ධම් අසගහධ  ජ විධලේධඹන්භ ආධඹීජන දිරි න්නහ 

හධ භ අඳනඹනඹ ළනවී, ඒ හධ භ ආනඹනඹ ළනවී, එහි 

ම්ඵන්ධතහ ළනවී අධේ අධහනඹ ධඹොමු යන්න ඕනෆ. 

භවය ධරහට අඳනඹනඹ ළඩි කිරීභ වහ ඹම් ඹම් මූලි ද්රය 

ආනඹනඹ යන්න අඳට දුවන ධනහ. ඒ නිහ ඒ ළන අපි විධලේ 

අධහනඹක් ධඹොමු යරහ, ධීීමඹ ආර්ථිධආ ධොටක් 

වළටිඹට අධේ යට ධවො තළන සගහඳනඹ යන්න පුළුන් නම්, 

අපි ්රහර්ගනහ යන ැදකිඹහ ද රක්ධආ ළඩටවන ලක්විභවී 

ධර ඉදිරිඹට ධන ඹන්නවී, ඒ හධ භ තභන්ධ  දළුවභ ඳහවිච්චි 

යරහ තරුණඹන් වට යහඳහයඹක්, නළවීනම් ැදකිඹහක් 

යධන ධම් යධට් හර්ග ධර ජීවී ධන්න පුළුන් ආර්ථි 

රභඹක් සගහඳනඹ යන්නවී අඳට පුළුන්. එහි ්රධහන අංඹ 

වළටිඹට අපි අඳනඹනඹ භත ඳදනම් ුවණු ආර්ථි රභඹක් ඉදිරිඹට 

ධන ඹන්න ඕනෆඹ කිඹමින් භහධ  ගහ අන් යනහ.  

 
[தற.த. 5.29] 

 

ගරු ඉ. චළේවහ නිර්ෙනළදන් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு இ. ெரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌ மனமரங்கும் உயப்தறணர் அர்கசப, 

இனங்மக ற்யற அதறறயத்றச் ெட்டத்றன் கலழ் 'தெஸ்' ரற 

தரடர்தரக ஆக்கப்தட்ட கட்டமபகள்  தற்நற இன்மந 

றரத்றல் சதசுற்கு ணக்குச் ெந்ர்ப்தபறத்மக்கரக 

தொலில் ன்நற தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன். இந் ரட்டின் 

ததரயபரரத்ம சம்தடுத்தும் சரக்கறல் இச்ெட்டம் 

ஆக்கப்தட்டுள்பது. இது ெம்தந்ரகப் சதெற ெர்செ 

ர்த்க இரஜரங்க அமச்ெர் ரண்தைறகு சுஜல செணெறங்க 

அர்கள், “கடந் 2 யட ஆட்ெறக் கரனத்றல் மகத்தரறலில் 

றகப்ததரற அத்றரத்ம இட்டியக்கறன்சநரம்” ன்ய  

குநறப்தறட்டியந்ரர். அவ்ரதநணறல், குநறப்தரக டக்கு, 

கறக்கறல் மகத்தரறல் அத்றரத்ம ப்சதரது, ங்கு 

இட்டரர்? ன்தம அர் இந் ெமதக்குத் தபறவுதடுத் 

சண்டும். தணன்நரல், இங்கறயக்கறன்ந அமச்ெர்கள் தனர் 

ங்களுமட அமச்சுகபறல் றட்டங்கமப குக்கறன்நசதரது 

அன்தோனரகத் ங்களுமட தரகுறகபறல் ங்களுமட 

ரக்குகமபத் ப்தடித் க்கமத்துக்தகரள்பனரம் ன்ந 

அடிப்தமடறல்ரன் ெறந்றக்கறன்நரர்கள். அந் மகறல், 

குநறப்தரக டக்கறல் தம மகத்தரறற்ெரமனகள் 

இன்ணதொம் றநக்கப்தடரல் இயக்கறன்ந றமனறல், 

இரஜரங்க அமச்ெர் அர்கள்  இனங்மகறசன 

மகத்தரறலில் றகப்ததரற அத்றரத்ம இட்டியப்தரகக் 

குநறப்தறட்டது, டக்மக றட்டு ற்மந தறசெங்கபறனர? 

அல்னது டக்மகயும் செர்த்ர? ன்தம அர் தபறவுதடுத் 

சண்டும்.  

சலும், தகரளம்தை தறசெத்றல் 20,000 ததண்களுக்குக் 

மகத்தரறல் தறற்ெற ங்கப்தடுரகவும் அர்  எய 

கயத்மத் தரறறத்றயந்ரர். கடந் வு-தெனவுத் 

றட்டத்றன்சதரது, ததண்கமபத் மனமத்துரகக் 

தகரண்ட குடும்தங்கள் டக்கறல் வ்பசர இயக்கறன்நண 

ன்யம் அர்களுமட மகத்தரறல்கமப ஊக்குறக்க 

சண்டுதன்ய ரன்  குநறப்தறட்டசதரது, ெறய மகத்தரறல் 

அமச்ெர் தகௌ ர கசக அர்கள் ளந்து றன்ய, 

“டக்கறல் இயக்கறன்ந ததண் மனமத்துக் குடும்தங் 

களுக்கு மகத்தரறற் தறற்ெற ங்குற்கு அல்னது 

அர்களுமட மகத்தரறல்கமப ஊக்குறப்தற்கு ரன் 

ரரக இயக்கறசநன்” ன்ய குநறப்தறட்டரர். ஆணரல், இன்ய 

ஆய ரங்கள் கடந்தும் இன்யம ெறய மகத்தரறல் 

அமச்ெர்  ர கசக அர்கள் டக்கறல் அது தரடர்தறல் 

ந்றரண டடிக்மகயும் டுக்கறல்மன ன்தம ரன் 

இங்கு குநறப்தறட றயம்தைகறன்சநன். தகரளம்தறல் 20,000 

ததண்களுக்கு மகத்தரறற் தறற்ெற ங்குகறன்ந இந் 

அெரங்கம், டக்கறலுள்ப தரறக்கப்தட்ட ததண்களுக்கு ன் 

அமண ங்க தொடிரது? 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

உண்மறசன டக்கறல் ததண் மனமத்துக் 

குடும்தங்கள் - அது யுத்த்றணரல் தரறக்கப்தட்ட குடும்தங் 

கபரக இயக்கனரம், அல்னது தைணர்ரழ்வு ததற்ந தொன்ணரள் 

சதரரபறகளுமட குடும்தங்கபரக இயக்கனரம் - 

அர்களுக்குக் மகத்தரறற் தறற்ெற ங்கற, அெ 

ங்கறகபறல் குமநந்பவு ட்டி வீத்றல் கடன் ெறகமப 

ங்கற, அர்களும் இந்ச் ெதொரத்றல் றக்கத்க்க 

ணறர்கபரக ரழ்ற்கு ன், இந் அெரங்கம் 

றட்டறடறல்மன? ரங்கள் இது தரடர்தறல் சகட்கும் 

சதரதல்னரம் "ெரற, ெரற" ன்ய தெரல்லிக்தகரண்டு 

ங்களுமட தரகுறகமபயும் ரக்குகமபயும் க்கமத்துக் 

தகரள்ற்கரக ங்கள் துமநெரர்ந் அமச்ெறன்தோனம் 

தெய்கறன்ந அதறறயத்றகமப எவ்சரர் அமச்ெயம் 

ங்களுமட தறசெங்கபறல் தெய்துதகரண்டியக்கறநரர்கசப 

எற, இந் ரட்டின் எட்டுதரத் இணத்மயும் 

கயத்றதனடுத்துச் தெற்தடுறல்மன. குநறப்தரக, யுத்த்ரல் 

தரறக்கப்தட்ட ங்களுமட தறசெ க்கபறள் கயத்துக்கமப 

ன், தொன்ணறமனப்தடுத்றல்மன? ன்ய ரன் இந்ச் 

ெமதமப் தரர்த்துக் சகட்க றயம்தைகறன்சநன்.  

தகௌ மனமரங்கும் உயப்தறணர் அர்கசப, 

உண்மறல் யுத்த்ரல் ததண்கள் மனமரங்கும் 

றமனமக்குள்பரண குடும்தங்கள், அல்னது 

தைணர்ரழ்பறக்கப்தட்ட தொன்ணரள் சதரரபறகள் இந்ச் 

ெதோகத்சரடு இமந்து ங்களுமட குடும்தத்துடன், 

ங்களுமட தறள்மபகளுடன் ரழ்ற்குத் ரரக 

இயக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், அர்கள் தொன்ணரல் இயக்கறன்ந 

சகள்ற, அர்களுமட ரழ்ரரம் தற்நறது. அந் 

ரழ்ரரத்ம அமத்துக்தகரடுக்க சண்டி ததரயப்தை 

இந் அெரங்கத்மச ெரயம். அந்மகறல், தகரளம்தறல் 

மகத்தரறற்தறற்ெற டத்துகறன்ந இந் அெரங்கம் ன் 

ங்களுமட தறசெத்றல்  தெய்றல்மன ன்தமக் 

சகட்டுக்தகரள்ப றயம்தைகறன்சநன்.   

தொன்ணரள் ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ அர்களுமட 

அெரங்கக் கரனத்றல் தொன்ணரள் சதரரபறகளுக்கு இண்டு 

இனட்ெம் யதரய் ரணறரக ங்குரக அநறறக்கப் 

தட்டது. ங்களுமட தொன்ணரள் சதரரபறகளும் ங்களுமட 

ரழ்ரரத்ம சம்தடுத்துற்கரகச் ெறய தரறலில் 

ரங்கள் ஈடுதட தொடியும் ன்ந சரக்கத்றற்கரக அந் இண்டு 

இனட்ெம் யதரய் தத்மப் ததற்யக்தகரள்ற்கு 

ந்றயந்ரர்கள். அனரற ரபறமகறல் இது தரடர்தரகப் 

ததரறதரய றரச மடததற்நதன்ய ரன் 

றமணக்கறன்சநன். தொன்ணரள் ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ 

அர்கள், ரன் தொன்ணரள் சதரரபறகளுக்கு ன்தகரமடரக 

யதரய் இண்டு இனட்ெம் தகரடுப்தரக அநறறத்ரர். ஆணரல், 

இசரடிரக அந் தொன்ணரள் சதரரபறகமப அனரற 

ரபறமகக்கு அமத்துந்து, அர்கபறடம் அன்நறவு 12.00 -

1.00 றபறல் எய ங்கறறலியந்து கடணரக இண்டு 

இனட்ெம் யதரமப் ததற்யக்தகரள்ரகக் மகதரப்தம் 

ரங்கப்தட்டியக்கறன்நது. இந்த் தரமக ங்களுக்குக் 

கடணரகத்ரன்  கறமடக்கறன்நதன்ய உண்ம றல் அந் 

தொன்ணரள் சதரரபறகளுக்குத் தரறரது. அப்சதரம 

அமச்ெயம் ற்சதரம தரரளுன்ந உயப்தறணயரண 

ெந்றெறநற கஜல அர்கள்கூட, இந்ப் தம் அர்களுக்கு 

இணரரக ங்கப்தடுகறன்நது ன்ய உயறதரற 

ங்கறறயந்ரர். அண்மறல் ரன் அம சடிரகச் 

ெந்றத்சதரது, "லங்கள் அந்ப் சதரரபறகளுக்குக் தகரடுத் 

தம் கடணரக ங்கப்தட்டர, அல்னது ரணறரக 

ங்கப்தட்டர? தொன்ணரள் சதரரபறகளுக்குச் ெரறரண 

கமனக் தகரடுக்கரல் அந்ப் தத்ம அர்களுக்குக் 

தகரடுத்றயக்கறன்நலர்கபர?" ன்ய சகட்டற்கு "இப்சதரது 

ங்களுமட அெரங்கம் தறறல் இயந்றயந்ரல் அந்ப் 

சதரரபறகள் அக்கடமணச் தெலுத்த் சமறல்மன" ன்ய 

குநறப்தறட்டரர். ஆணரல், இந் றடத்றல் கடந் அெரங்கம் 

தொன்ணரள் சதரரபறகளுக்கு ரணறம் ங்குரகக் கூநற 

அர்கமப ரற்நற றயக்கறன்நது. அரது, அர்கமப 

அன்ய இசரடிரக அனரற ரபறமகக்குக் கூட்டிக்தகரண்டு 

தென்ய அங்கு எய ததரற றரம டத்ற, ரங்கள் 

தொன்ணரள் சதரரபறகளுக்கு உற தெய்ரக எய 

தறமமச் ெர்செத்றற்கு உயரக்கறறட்டு, அர்கமபக் 

கடன் சுமக்குள் ள்பறறயக்கறன்நது. ஆகச, இந் 

அெரங்கம் அந்க் கடன் தரடர்தரக  லள்தரறெலனமண தெய் 

சண்டும். ெறன தொன்ணரள் சதரரபறகளுக்கு ரங்கள் இந்ப் 

தத் தரமகமக் கடணரகப் ததற்நறயக்கறன்சநரம் ன்தது  

6 ரங்களுக்குப் தறன்தைரன் தரறயும். அரது இந்ப் 

தம் ங்கறறன் ஊடரகத்ரன் ங்களுக்கு 

ங்கப்தட்டியக்கறன்நது; அமண ரங்கள் லபச் தெலுத் 

சண்டும் ன்தது அர்களுக்கு ங்கறறலியந்து 

ளத்துதோனரண அநறறத்ல் தென்ந தறன்தைரன் 

தரறந்துள்பது. அப்தடிரண எய சூழ்றமன ரன் 

ற்சதரதும் இயக்கறன்நது.  

இந் ரட்டின் ற்யற, இநக்குற ற்யம் ததரயபரர 

அதறறயத்றமப் ததரயத்மறல், ணக்கு தொன்தை சதெற 

அமச்ெர் ெத் அதொதக அர்கள் ரறம அறகரறக்கரல், 

தபறரட்டு தொலீடுகமப ஊக்குறப்தன்தோனம் ரட்டின் 

ததரயபரரத்ம சம்தடுத் தொடியும் ன்ய 

குநறப்தறட்டியந்ரர். தபறரட்டு ற்யறம, தொலீடுகமப 

ஊக்குறக்க சண்டும் ன்தம ரதொம் ற்யக் 

தகரள்கறன்சநரம். ஆணரல்,  ங்களுமட தறசெங்கபறலுள்ப 

கறரங்கபறல் எய றெரப் தைட்ெறம ன், ற்தடுத் 

தொடிரது? உண்மறல் றெரத்றல் தறன்ங்கறறயந் 

அதறறயத்றமடர தன ரடுகள் றெரப் 

தைட்ெறறன்தோனம் இன்மநக்கு அதறறயத்றமடந் ரடுகபரக 

ரநறறயக்கறன்நண. அப்தடிரணரல் ங்களுமட க்களுக்கு 

த்றறலும் அெரங்கம் றெரப் தைட்ெறமத் றட்டறட்டு 

ஊக்குறக்க ன், தொன்க்கூடரது? ரட்டிலுள்ப  அமணத்து 

க்களும் தன்ததயகறன்ந மகறல், ணறணற 

யரணத்ம அறகரறக்கறன்நசதரதுரன் ரட்டிதமட 

ததரயபரரம் சம்தடும். அமறடுத்து, தபறரட்டு 

தொலீடுகமப ட்டும் ம்தறறயந்ரல் தொனரபறத்துக் 

கம்தணறகள், தொனரபறத்துத் ணறதர்கள் ற்யம் அெரங்க 

ெரர்தை தறணரறகள்ரன் ரட்டின் றகப்ததரற தெல்ந்ர்கபரக 

ரயரர்கசபதரற, ணறதர் யரணத்ம அல்னது 

கறரங்கபறலுள்ப ெரர றெரறகளுமட 

யரணத்ம, அர்கபறன் ரழ்ரரத்ம ந் மக 

றலும் அறகரறக்க தொடிரது.  

அசசதரன்ய லன்தறடித் தரறமனப் ததரயத்மறல், 

ஜல.ஸ்.தே. ெலுமகதோனம் குமநந் ரற அடிப்தமடறல் லன் 

உற்தத்றம ற்யற தெய்னரம் ன்ய கூயகறன்நரர்கள். 

ரங்கள் அம சற்கறன்சநரம். ஆணரல், லணர்கள் 

றர்சரக்குகறன்ந தறச்ெறமணகமப இந் அெரங்கம் ன் 

தொன்ணறன்ய லர்த்து மக்கரல் இயக்கறன்நது? குநறப்தரக, 

டக்கறல் இந்ற லன்தறடிப் தடகுகள் தகரடுக்கறன்ந 

தரல்மனம ன், கட்டுப்தடுத் தொடிரல் இயக்கறன்நது? 

உண்மறல் ங்களுமட க்கள் அப்தடிரண எய 

சூழ்றமனறல்ரன் ரழ்ந்து தகரண்டியக்கறன்நரர்கள். 

ஆகச, இந் ரட்டிதமட அதறறயத்றமப் 
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ததரயத்மறல், ணறச தபறரட்டு தொலீடுகபறல் 

ட்டும் ங்கறறயக்கரல் உள்ரட்டு உற்தத்றகமப 

ஊக்குறக்கறன்ந தெற்நறட் டங்கபறலும் அெரங்கம் ஈடுதட 

சண்டும்; எவ்தரய துமநெரர்ந் அமச்ெயம் ரட்டின் 

னன் கயறச ன்தமட அமச்சு ரலறரண தொடிவுகமப 

சற்தகரள்ப சண்டும். ஆணரல், இங்கு இயக்கறன்ந 

அமச்ெர்கள் ங்களுமட தரகுற, அங்குள்ப ரக்குகள், 

ப்தடித் ன்தமட அமச்மெ மத்துத் ன்மணப் 

தனப்தடுத்றக் தகரள்ப தொடியும் ன்ந மகறனரண எய 

றட்டறடலின் தோனம்ரன் தெற்தடுகறன்நரர்கள். அப்தடி 

அர்கள் தெற் தட்டரல், உண்மறல் இந் ரட்டின் 

ததரயபரரம் சம்தடரது ன்தம ரன் இந்ச் ெமதறல் 

கூநறக்தகரள்ப றயம்தைகறன்சநன்.  

ரங்கள் இன்ய ரட்டின் ததரயபரரம் ெம்தந்ரகப் 

சதெறக்தகரண்டியக்கறசநரம். ஆணரல், ங்களுமட தறசெங் 

கபறல் க்கள் ங்களுமட தெரந் றனங்களுக்குச் தெல்ன 

தொடிரல் இயக்கறன்நரர்கள்; அற்கரகத் ங்களுமட 

தெரந் றனங்களுக்கு தொன்தரக வீறகபறல் உட்கரர்ந்றயந்து 

சதரரட்டம் டத்துகறன்நரர்கள். குநறப்தரக, சகப்தரப்தைனவு 

க்கள் ங்களுமட தெரந் றனங்கமப ங்கபறடம் 

எப்தமடக்க சண்டுதன்ய கூநற, கடந் தய ரட்களுக்கும் 

சனரகப் சதரரட்டம் டத்றக்தகரண்டியக்கறன்நரர்கள்; ஆய 

ர கரனத்துக்குள் அர்களுமட குநறத்பவு றனங்கள் 

எப்தமடக்கப்தடுதன்ய இரணுத்றணர் கூநறறயந்ரர்கள். 

ஆணரல், இன்ய ஆய ரங்கள் கறந் றமனறலும் 

சகப்தரப்தைனவு க்களுக்கு உயறபறக்கப்தட்ட றனங்கள் 

இன்ணதொம் எப்தமடக்கப்தடறல்மன. உண்மறல் ங்களு 

மட தெரந் றனத்றல் குடிசநக்கூட தொடிரல் ங்களு 

மட க்கள் வீறகபறல் சதரரட்டம் டத்துகறன்நரர்கள். 

அசசதரன்ய இமலறல் இயக்கறன்ந க்கள் 

ங்களுமட தெரந் றனங்களுக்குச் தெல்னசண்டுதன்ய 

சகரரற, கடந் ம்தது ரட்களுக்கும் சனரகப் சதரரட்டம் 

டத்றக்தகரண்டியக்கறன்நரர்கள்.  

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  
 

ගරු ඉ. චළේවහ නිර්ෙනළදන් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு இ. ெரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

භට විනහඩිඹ හරඹක් ධදන්න මූරහනහරඪ රු 
භන්ත්රී මභනි. 

இந்ப் தரரளுன்நத்றல் அது ெம்தந்ரண ஏர் 

எத்றமப்தைப் தறசமகூட தகரண்டுப்தட்டது. தரது 

கரப்தை இரஜரங்க அமச்ெர் யன் றஜர்த்ண அர்கள் 

அங்கு சடிரக யரக அப்சதரது உயறபறத்ரர். 

ஆணரல், இன்யம அர் அங்கு றல்மன. ங்கள் 

க்களுமட சதரரட்டங்கமப தகரச்மெப்தடுத் சண்டரம்! 

அர்களும் இந் ரட்டிதமட தறமஜகள். அந் 

க்களுமட சதரரட்டத்துக்கரண றரரண சகரரறக்மக 

கமப இந் அெரங்கம் கணத்றதனடுத்து றக றமறல் 

அர்களுக்குத் லர்வு ங்கசண்டுதன்ய சகட்டுக் 

தகரள்கறன்சநன். ன்நற.  

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ට ශෙට, රු හසුධේ නහනහඹක්හය භන්ත්රී මභහ. 

[අ.බහ. 5.42] 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ස මවියි, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි.  

ආනඹන වහ අඳනඹන ංඳහරන  ඳනත ඹටධවී නිධඹී 

පිළිඵයි අඳ අද දින විහද යන්ධන්. ආනඹනඹ යරහ, ඒහ 
භත ඳදනම් ධරහ අඳනඹනඹ යරහ අපි රඵහන්නහ වූ විධේල 
ආදහඹභ ළන තභයි ධභතළන ජ රුණු භ මධන්ධන්. අඩු ණධන් 

"ධභන්න ධම් ධයගුරහදු, ධම් ධස ඵවන ඉවී කිරීධභන් ආඩුඩුට 
අහිමි න ආදහඹභ ධභන්න ධම් විධිඹට පිරිභළධවනහ කිඹරහ" 
ඇභවිරු අඳට කිඹයි කිඹරහ අපි හි මහ. නමුවී ඒ විධිධආ ංයහ 

ධල්නඹක් අඳට වනන්ධන් නළවළ. ධම් ධවේ ම නිහ ආනඹනඹ 
යන ධේල් ඳදනම් යධන අඳනඹනඹ යන ්රභහණඹන්, ඒ 
හධ භ ළඩිවිඹ වළකි අඳනඹන ්රභහණඹන්, ඒ හධ භ ධස ඵේද 

අතවළරීධභන් දුවනන්නහ වූ අරහබඹ පිරිභළධවනහද ඒ ආ ජ විධිඹට 
ණන් හිරුව ධඳන්මභක් ධශේ නළවළ. නිම් අන්ධධඹී හධ  
අඳට ධම් බහයන්න කිඹරහ කිඹන්ධන්. ධධේ නමුවී, භට 
විධඵන ධරොකුභ ්රලසනඹ භභ කිඹන්නම්. භධ   න්ද දහඹඹන් 

භට කි හ, "ඔඵ මභහට ඳහර්ලිධම්න් මධ  ජ ගහ යන්න රළධඵන 
ඳශමුළනි අසගහධ  ජභ අඳට ධරහ විධඵන විඳවීවිඹ ළන ගහ 
යන්න" කිඹරහ. ධම් ධභභ විහදඹට ම්ඵන්ධ හයණඹකුවී 

ධනොධයි. නමුවී, වහභ භට භධ   න්ද දහඹයින්ධ  ඉල්ීමභ 
ඉටු යන්න ධරහ විධඵනහ.  

ඳසු ගිඹ ආඩුඩුධන් නිහ ආධහයඹක් වළටිඹට 

භෘේධිරහභින්ට රුපිඹල් 2,500ක් වනන්නහ. එධේ නිහ ආධහයඹක් 
වළටිඹට රඵහවනන් මුදර ධම් ආඩුඩු ආහට ඳසධේ හරිලින් 
ඳහ වීතහ. ං මයට වසුධරහ, නහඹඹෆම්රට වසුධරහ, 

දරුන්, හභහජිඹන් භළරිරහ විධඵන ඳුවල්ර 
භෘේධිරහභින්ධුවවී එභ හරිඹ අඩු යන්න තයම් 
අවීපුරුභක්, වනසටභක්, අලුධීසුභක් ධම් ආඩුඩුට 
විධඵනහද කිඹරහ අපි අවන්න ළභළවියි. ධම් වරිඹට 

"ං මධයන් ළටිරහ ඉන්න මිනිසසුන්ට භහජ ආයක්ණ අංලධආ 
ධොනහ ඇවිල්රහ ඇන්නහ හධ " ළඩක්. ධම් හයණඹ භභ කි 
තු මයි. අඩු ණධන් ධම් පිළිඵ නළත ල්ඳනහ ය ඵළලිඹ 

තු මයි. ං මය ව නහඹඹෆම් විඳවීරට වසුවූ භෘේධිරහභින්ධ  
ඳුවල්ලින් ධභළනි අඹ කිරීභක් ධනොකිරීභට තයම් ශීරහචහයභක් 
භහජ ආයක්ණ අංලඹට විිනඹ තු මයි, ඳපු ළනළවීතක් නළවි 

ුවණවී. 

ඊශෙට, භට භධ   න්දදහඹයින්ධන් රළබුණු නිධඹීඹ 
අුව ධම් හයණඹ ඳහර්ලිධම්න් මධන් ඇදුඹ තු මයි. 

අන මරුදහඹ තවීවීඹන් නිහ ඉවී ධන්න කිඹපු ජනඹහ 
ඉන්නහ. "ධම් ්රධේලඹ අන මරුදහඹයි, ඒ නිහ ඉවීධන්න" 
කිඹනහ. ළභළවීධතන් ධවී අභළවීධතන් ඉවීධන්න ඕනෆ. 

ඊශෙට, නහඹගිඹ නිහ ඉවී ධන්න ඕනෆ. ධල් 
ම්පර්ණධඹන්භ ළඩිරහ ගිඹ නිහ ඉවී ධන්න ඕනෆ. ඒ 
හධ භ ධල් බහධට ළඩිරහ විබීභ ධවේ මධන් ඒහධආ ඉන්න 
ඵළරි නිහ ඉවී ධන්න ඕනෆ. ඇවළලිඹධොඩ  න්ද ධොට්ඨහධආ 

විතයක් එධේ ඉවී ුවණු මිනිසුන් 1,000ට ළඩිඹ ඉන්නහ. ඒ 
අුව ධම් ්රභහණඹ හිතහන්න. ්රහධේශීඹ ධල්ම් ධොට්ඨහ 
10 ඳභණ ධම් තවීවීඹයි විධඵන්ධන්. එධේ ඉවී ුවණු 

මිනිසුන් ධොධවේද ඉන්ධන්? නෆයින්ධ , හිත මන්ධ  ධල්ර 
ඉන්ධන්. එධවභ යන්න ඵළරි මිනිසුන්, ඉතහභ වනේඳවී මිනිසුන් 
ඉන්ධන් ්රජහලහරහ, එධවභ නළවීනම් ඳන්ර. දළන් 

ඳන්ල්ර ඨින පිංම් ඳටන්න්න හරඹ එනහ. එතධොට ඒ 
මිනිසසුන්ට ඳන්ල්ර ඉන්න ඵළවළ. ඔඹ ධදනහඹ කිඹන ඉඩම් 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

රළිනරහ, ඒහධආ ධල් වදරහ, එභ නිහර ළඩ අන් ධරහ, 
ඒහට ඹන්න රළධඵන  මරු වහභ ගිහින් ධොධවේ ධවී තළනක් 
ධවොඹහධන ඳදිංචි ධන්න කිඹරහ ඒ මිනිසසුන්ට ධල් කුලිඹක් 

ධදන්න ඕනෆ.  

අද ත න  මරු ධල් කුීම රළිනරහ නළවළ. ඒ ළන භභ 
ඇභවි මභහධන් ඇහුහ. ඇභවි මභහ කි හ, රඵන සුභහ ධන් ඉරහ 

ධල් කුීම ධදනහ කිඹරහ. අතළන්ධරහ දුටින ඒ දුඹලුභ 
ජනඹහට - ඒ අඹ නෆ හිත මන්ධ  ධල්ර ඉන්නහ ධන්න 
පුළුන්; ඳන්ධල්, එධවභ නළවීනම් ්රජහලහරහර ඉන්නහ 

ධන්න පුළුන් - රඵන සුභහනධආ ඉරහ ධල් කුීම 
රළධඵන්නට ඕනෆ. ඒ මිනිසසුන්ධ  නළවි ුවණු ඵඩුමුට්ටු ්රභහණඹ 
ධභච්චයයි කිඹරහ තක්ධේරු කිරීභක් නළවළ. දුඹලුභ ධදනහට 

රුපිඹල් 10,000 ණධන් ධදනහ කිඹනහ. ඒවී ධම් ඳුදහ ඉරහ 
ආයම්බ ුවණහ කිඹරහ කිඹනහ. ඒහ ඒ විධිඹටභ ක්රිඹහවීභ ුවණහද 
කිඹරහ තභවී අඳට ධතොය මරු ලධඹන් රළිනරහ නළවළ. 

ධම්හධආ විධඵන වදිදු අලයතහ නිහයි භභ අද ධම් විහදඹ 

 මශ ජ ධම් ්රලසන ගහ යන්ධන්. අද ඒ මිනිසුන්ධ  ජීධනීඳහඹ 
භහර් නළවි ධරහ විධඵනහ. ඒ මිනිසුන් ශං ර්භහන්තධඹන් 
ජීවී ුවධඩු; ඒහ ඔක්ධීභ නළවි ධරහ ගිහිල්රහ. ඒ මිනිසුන් 

ධවී ර්භහන්තධඹන් ජීවී ුවධඩු; ඒහ ඔක්ධීභ ඹට ධරහ 
ගිහිල්රහ.  ඒ මිනිසසු ධවී ඳළශ නළත ඉන්දන්න ඕනෆ. ධම් 
මිනිසුන්ධ  නළවි ුවණු ජීධනීඳහඹ ධුවධන් න්දි ධදනහඹ 

කි හ. ඒට ඕනෆ තයම් මුදල් විධඵනහඹ කි හ. කිදුභ අඩු 
ඳහඩුක් නළවළ කි හ. ඔඹ කිඹන න්දි ඔක්ධීභ ධදන්න පුළුන් 
කි හ. අභළවි මභහ එධවභ කි හ. වළඵළයි, 2016 ධර්  මයට 

ඹට ුවණු මිනිසුන්ධ  න්දිවී තභ  ජරහ නළවළ. ඒ ධල්රට 
දුවන ුවණු වහනි වහ න්දි  ජරහ නළවළ. ඒ මිනිසුන්ධ  ජීධනීඳහඹ 
වහනිඹට න්දි  ජරහ නළවළ. ධම් හධ  ආඩුඩුක් එක්යි අද අඳට 

ුවධදුව යන්න ධරහ විධඵන්ධන්. ඒ නිහ අඳට ධදස-ධදධොල් 
විඹන්නයි, ලහඳ යන්නයි විතයයි පුළුන්, ධම් හධ  
ආඩුඩුට. දළන් ධම් මිනිසසු නිම් ඵරහධන ඉන්ධන් නළවළ.  

 
ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
You have only one more minute. 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භට රඵහ  ජ විධඵන හරඹ ඉයද? 
 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ත විනහඩිඹක් විධඵනහ. 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ත විනහඩිඹද? 

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔ . 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ධවොභයි.  

භභ කිඹහධන ආධ  ධම්යි. දළන් Exports, exports කිඹරහ 

ගහ යනහ. ඊට ඉසධල්රහ ධම් විඳතට ඳවී මිනිසුන්ට රඵහ 
ධදනහඹ කිඹපු ධල් කුීම රඵහ ධදන්න. ඊශෙට, ධම් 
මිනිසුන්ධ  ජීධනීඳහඹ වහ න්දි ධදන්න, ධම් මිනිසුන් ට 

ඉඩම් ධදන්න. ධම්  ම ඉඩම් න්න තටභ-තටභහ ඉන්න ඕනෆ 
නළවළ.  ධම්  ම ඉඩම්ර යන් ධොටස අයිවිඹ විධඵන්ධන් 
ආඩුඩුට. ඒ නිහ ඒ මිනිසුන්ට වහභ ඉඩම් රඵහ ධදන්න 

පුළුන්. අධේ ඳශහවීර  මර මුඩු ඉඩම් අක්ය දවස ණනක් 
විධඵනහ. ඒ නිහ ඒ මිනිසසු ඒ දුටින ්රධේලලින්භ ඒ ඉඩම් 
රඵහ ධදන්න පුළුන්.  

දළන් ආඩුඩු  Export ළන ධරොකුට ගහ යනහ. භභ ඒ 

ළනවී කිඹරහ භධ  ගහ නවීනහ. මූරහනහරඪ රු 
භන්ත්රී මභනි, ඳසුගිඹ අුවරුවන දවඹ  මශ ධඩොරර් ිනලිඹන 20ක් 
රංහධන් ධවොධයන් පිට යටට ධන ධොස විධඵනහ. ධඩොරර් 

ිනලිඹන 20ක්! ඒ කිඹන්ධන් ධොඳභණක්ද? 2016 ධර් 
අඳනඹන ආදහඹධභන් දුඹඹට 66ක්. ධම් විධිඹට එ අුවරුේදට 
රංහධන් අඹගහ ධර  මුදල් ධොඳභණ පිට ධරහ ඹනහද? ඒ 

හධ භ තිවි විධයීධි ධර ධම් යටින් එ අුවරුේදට ිනලිඹන 
1.99ක් පිට ධනහ. ඉවින් ධභොන භඟුරටද, බහඩුඩ export 
යරහ ල්ලි වම්ඵ යන්ධන්? ල්ලි වම්ඵ යන්න අපි පුළුන් 

තයම් ළඩිධඹන් අඳනඹනඹ යනහ. නමුවී අඩු-අඩුධන් අඳට 
ආදහඹභ රළධඵනහ. ඇයි ඒ? ඒට ධවේ ම ධරීධආ ධධශ 
ධඳොධශේ විධඵන අඹවඳවී තවීවීඹයි.  ධරී ධධශ ධඳොධශේ 

ඳවින අඹවඳවී තවීවීඹ නිහ අපි ළඩිධඹන් export ශවී, 
අඩුධන් ආදහඹම් රළධඵනහ. ඒ භදිහට, ධම් යධට් වම්ඵ යන 
මුදල් ධවොධයන් පිට යටට අයධන ඹනහ. ඉවින් අධේ යධට් 
රුපිඹධල් ටිනහභ අඩු ධන එ පුවනභඹක්ද? රුපිඹධල් 

ටිනහභ අඩු ධන එ ධවොයි කිඹරහ කිඹනහ. එතධොට 
උේධභනඹ අඩු ධනහඹ කිඹනහ. නමුවී එතධොට මිනිසුන්ධ  
ධඵල්ර හිය ධනහ. ධම් තභයි ධම් ආඩුඩුධ  විධඵන 

අලුධීසු ්රවිඳවීවිඹ. ධම්ට විරුේධ භභ  උපුටහ දක්න ධදඹ 
බහත කිරීභට ඔඵ මභහධන් අය ඉල්රනහ. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ධවොයි. බහත යන්න. 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

"Washington-based Global Financial Integrity releases 

startling report" ඹටධවී යන උපුටහ දළක්මභ ඔඵ මභහධ  

අයඹ ඇ ම භභ වභළගත* යනහ. අපි වම්ඵ යන මුදල් 
ධභොටද, ධභඳභණ විලහර මුදරක් ධම් යටින් පිට ධරහ ඹනහ 

නම්? ඇඵඹ වන්න ඕනෆ එතළනටයි.  

ස මවියි. 

1623 1624 

[රු හසුධේ නහනහඹක්හය භවතහ] 

————————— 
*  පවහතකළමස තවළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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[අ.බහ. 5.50] 
 

ගරු (ෙශළචළර්ය) ආශු ෙළරසංශ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (சதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ 
ජහතයන්තය ධශ අභහතයහංලධඹන්, ශ්රී රංහ අඳනඹන ංර්ධන 
ඳනත ඹටධවී ව ආනඹන වහ අඳනඹන ංඳහරන  ඳනත ඹටධවී 

ධධනන නිධඹී පිළිඵ භටවී ගහ කිරීභට රළබීභ ළන 
න්ධතීඹට ඳවී ධනහ.  

භට ලින් ගහ යපු විරුේධ ඳක්ධආ රු හසුධේ 

නහනහඹක්හය භන්ත්රී මභහ අද ඳළවළදිලිභ අඳට ඉදිරිඳවී ශහ, 
ඕනෆභ භහතෘහක් ඹටධවී ඕනෆභ ධදඹක් ගහ කිරීභට පුළුන් 
කිඹන හයණඹ. මුලින්භ එ මභහට භතක් යරහ ධදන්න ඕනෆ, ඳසු 

ගිඹ හර ධආ ඇවි වූ ං මය උවනධයන් ඳසු අපි ඒ අලය ළඩ 
පිළිධශ අනිහර්ඹධඹන් ක්රිඹහවීභ යන ඵ. අද ගහ යන 
භහතෘහට එඹ අදහශ ධනොධන නිහ භභ ඒ ළන ළඩිධඹන් ගහ 

යන්න ඹන්ධන් නළවළ. නමුවී එ මභහට භතක් යරහ ධදන්න 
ඕනෆ, ඒ ධේල් “Helping Hambantota” හධ  ධන්ධන් නළවි 
ඵ. ධම් ආඩුඩු වරිඹහහය ශ තු ම ධේල් ටි යනහ. රු 
භන්ත්රී මභනි, ඒ නිහ ඔඵ මභහට ඵඹ විඹ තු ම හයණඹක් නළවළ. 

අධේ යජධආ ළඩ “Helping Hambantota” හධ  ධන්ධන් 
නළවළ.  ආඳදහට ඳවී ුවණු ජනතහ ධුවධන් අපි ඳළවළදිලි ළඩ 
පිළිධශකින් ශ තු ම දුඹලු ධේල් යන ඵ ඔඵ මභහධ  

ආනධආ ජනතහට කි තු මයි.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, භභ දළන් අද භහතෘහට 
අදහශ ගහ යන්න ළභළවියි. ශ්රී රංහ අඳනඹන ංර්ධන 

ඳනත ඹටධවී ව ආනඹන වහ අඳනඹන ංඳහරන  ඳනත ඹටධවී 
ගහ යන ධොට, අධේ ආඩුඩු විධලේධඹන් ල්ඳනහ යන 
ධදඹක් තභයි ඍජු විධේල ආධඹීජන  -FDI- කිඹන එ.  

යටට ෘජු විධේල ආධඹීජනර අලයතහ ළඩි ධන්න, 
ළඩි ධන්න ඒට අදහශ ටපිටහ ළදුඹ තු ම ධනහ. ධම් 
හර සීභහ -ධම් අුවරුවන ධද-  මශ එභ ක්ධේත්රඹ දක් ධර 

වසුරුන රද ඇභවිරු වයවහ අඳට ඒ වළකිඹහ රළබුණහ. 
ර්තභහන මුදල් ඇභවි මභහ විධේල ඇභවියඹහ ධර ටතු ම 
යන ධොට ධම් යටට GSP Plus වන රඵහන්න  වීත 
භවන්දුඹ අඳට භතයි. ජහතයන්තයධආ අඳට විබුණු විවිධ 

අභිධඹී, විවිධ තවනම් අයින් යධන, ජහතයන්තයඹවී එක් 
අඳට ඹන්න පුළුන් අසගහ වදහන්න එ මභහ වීත භවන්දුඹ 
අඳට අභත නළවළ. අධේ ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය 

ධධශ ඇභවි මභහ විධලේධඹන් ධධශ ුවධදුව 
ම්ඵන්ධධඹන් අලය න උඳහඹ භහර් ව රධභීඳහඹ  
අධයඹනඹ යමින්, ධම් යටට ඉතහ අලය අණ ඳනවී ම්භත 

යන්න උවීහව යනහ. ධභඹ ඉතහභ ළදවී හර්ඹඹක්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි,  ධම් හයණඹ භහ භතක් 
යන්ධන් ධම් පිළිඵ භටවී අවීදළකීම් විධඵන නිහයි. ඉසය 

අපි විධේල ආධඹීජඹන් භෙ භවය ධරහට වි 48ක් විතය 
උවීහව ශහ, ධම් යධට්  BOI Company එක් ඳටන් න්න. 
ඒ තභයි, ධම් යධට් විබුණු තවීවීඹ. නමුවී ඒ  රභධ දඹ  මශ 
ෘජු විධේල ආධඹීජඹන් එන්ධන් නළවළ. ඒ නිහ තභයි ධභළනි 

අණ ඳනවී අලය න්ධන්. අලය හයණහ ටි ඉතහභ ඉක්භනට 
ඉටු යධන, තභන් අයධන එන මුදල් ්රභහණඹ ආධඹීජනඹ 
යරහ ළඩටතු ම ම්ඳහදනඹ ය න්න අලය ටපිටහ විධේල 

ආධඹීජඹන්ට අඳ ස ය දිඹ තු මයි. අද ඉදිරිඳවී ය විධඵන 
ධභභ නිධඹී ම්භත ය ළතිභ  මළින් යන්න 
ඵරහධඳොධයොවී ම න්ධන් එළනි ටපිටහක් වදරහ, ධම් යටට 

අලය ෘජු විධේල ආධඹීජන ටි එක් ැදස යළතිභයි. ඒ  

වහ අලය ටපිටහ ළසීභ හධ භ,  දළුවධම් 
ධක්න්ද්රසගහනඹක් වළටිඹට අඳට ශ්රී රහංකීඹ දළුවභ උඳධඹීගි ය 
න්නවී ධභහි ජ  වළකි ධනහ.  

ං ර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය ධධශ ඇභවි මභහ අද 

ධම් ක්ධේත්රඹ ළන ගහ ශහ. එ මභහ විධේල ැදකිඹහ ළන කි හ. 
අඳ ධභධතක් ල් දළක්ධක් අධේ රමිඹන් ෘව ධේඹ වහ  
විධේලරට ඹන එයි. මින් ඉදිරිඹට ෘව ධේඹ වහ 

විධේලරට ඹන එට විත තළිනඹ තු ම ධනහ. මින් ඉදිරිඹට 
අඳ ල්ඳනහ ශ තු ම න්ධන් අධේ රමිඹන් ෘවීවිඹන් 
වළටිඹට විධේලරට ඹන්ධන් ධොධවොභද, විධේල ආධඹීජනවී 

එක් ඒහඵේධ ුවණු ළඩටවන් එක් අඳ ම්ඵන්ධ න්ධන් 
ධොධවොභද කිඹහයි. ධම් වහ අඳට ධවො අසගහක් රළබී 
විධඵනහ. භභ ඊට උදහවයණඹක් කිඹන්නම්.   

2017  ධනොළම්ඵර් භහධආ දුට ජඳහනඹ තභ ධධශ ධඳොශ 
විෘත ය විධඵනහ, ැදකිඹහ වහ ෘවීවිඹන් රඵහ ළතිභ 
පිිය. ධභයින් අඳට ධවො අසගහක් රළධඵනහ, අධේ 
රමිඹන් ෘවීවිඹන් වළටිඹට ජඳහනඹට ඹන්න. 2017 ය 

අ නවිට ජඳහනඹ අභ ලධඹන් nursesරහ 1,000ක් 
ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. ඊට අභතය ඔුවන් විවිධ තහක්ිය 
ශිල්පීන් ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. ධම් යටල් භෙ ඇවි 

යන්නහ ගිවිසුම් වයවහ, ඒ යටර අලුවින් ඇවින අලයතහ 
වයවහ ෘවීවිඹන් ලධඹන් අධේ අඹ ැදකිඹහ වහ ඒ යටරට 
ධඹොමු යන්න ඉදිරිධආ ජ අඳට වළකිඹහ රළධඵනහ.  

අධේ රු ඇභවි මභහවී වන් ශහ හධ , ශ්රී රංහධ  
ආධඹීජන ම්ඵන්ධධඹන් විධඵන ්රධහන ්රලසනඹක් තභයි, අලය 
ම්රුන්, නළවීනම් පුහුණු රමිඹන් නළවිමභ. ඒ ධරොකු 

්රලසනඹක්. ධම් වහ විවිධ ඩුඩහඹම් -තරුණ යහඹඹන්, 
හන්තහ යහඹඹන්- විවිධ ළඩටවන් ඳටන් ධන 
විධඵනහ. ඉන් එ ළඩටවනක් ධර "Women in 

Construction" කිඹන හන්තහ ංභඹ ඉදි කිරීම් ක්ධේත්රධආ 
ෘවීවිඹන් ධර හන්තහ පුහුණු යන්න ල්ඳනහ යමින්, ඒ 
ළන ගහ ය විධඵනහ. ධම් ල්ඳනහ යන්ධන් ෘවීවිඹන් 
වළටිඹට හන්තහ පුහුණු යන්නයි.  

්රධහන ලධඹන්භ paintersරහ වළටිඹට හන්තහන් 
50ධදධනක් භෆත හරධආ පුහුණු ශහ. ෘව ධේඹට ඹන්ධන් 
නළවි, තභන්ධ  රභ වළකිඹහවී එක් ෘව ධේඹට ඩහ ධවො 

ආදහඹභක් රඵහන්න ධම් වයවහ හන්තහන්ට පුළුන්භ 
රළධඵනහ.  අනහත ැදකිඹහ අසගහ එක් ඔුවන්ට ඒ ඉඩ 
්රසතහ රළධඵනහ.  ඒ හධ භ අපි අලුවින්  තරුණ 

යහඹඹන්  පුහුණු යනහ. තරුණ යහඹඹන් වයවහවී 
අඳට ඒ අසගහ රළධඵනහ. භභ උදහවයණඹක් කිඹන්නම්. IT 
industry එධක් KPO, BPO ළනි sectorsලින් ධම් 

යහඹඹන් ළඩිදිතුණු යන්න අඳට වළකිඹහ රළධඵනහ. 
ආධඹීජඹන් වයවහ ශ්රී රංහධ  ඉදිරි භනට ඉතහභ ශුබදහය  
හතහයණඹක් ළරසී විධඵනහ. අඳ එයින් නිදු පර්රධඹීජන 
ධන ඉදිරිඹට ඹහ තු මයි කිඹහ වන් යමින්, භධ  ගහ 

අන් යනහ. ස මවියි.  

 
ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ට ශෙට, රු භහින්ද ඹහඳහ අධේර්ධන භන්ත්රී මභහ.  

ඊට ධඳය, ුවරුන් ධවී රු භන්ත්රීයධඹක් මූරහනඹ වහ 

රු රකී ජඹර්ධන භන්ත්රී මභහධ  නභ ධඹීජනහ යන්න.  
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

ගරු ගළමිණී ජයවික්රෙ මඳමර්රළ ෙශතළ (තිරවර වංලර්ධන 
ශළ ලනජීවි අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர - வலுவாோர 

அதறறயத்ற ற்யம் ணெலரெறகள் அமச்ெர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, "රු රකී ජඹර්ධන 

භන්ත්රී මභහ දළන් මූරහනඹ ත තු මඹ" යි භහ ධඹීජනහ යනහ.  
 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල ගරු ්ඩ්ලඩ් ගුණමවේකර ෙශතළ මූළවනමයන් ඉලවය 

වුමයන්  ගරු කී ජයලර්ධන ෙශතළ මූළවනළරූඪ විය. 
 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குசெக அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்ய அகனச, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள் மனம கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 

and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 

 
[අ.බහ. 5.56] 

 
ගරු ෙහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அசதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, ධම් යධට් ආර්ථිධආ ඉදිරි 
භන ධුවධන් ඉදිරිඳවී ය ඇවි ධභභ ඉතහභ ළදවී නිධඹී 
පිළිඵ ගහ යන්න අසගහක් රළබීභ ළන භහ  මටු ධනහ. 

ධභොද, ධම් ආඩුඩු ඵරඹට ඳවී ුවණු දධේ දුට ධම් න 
ධතක් ගහ ධශේ අඳනඹන ංර්ධනඹ ළන. අඳනඹනඹ දිතුණු 
යරහ අධේ යධට් ආර්ථිඹ දිතුණු යනහ කි හ. ඒධක් කිදුභ 

ළඹක් නළවළ. අඳනඹනඹ දිතුණු යන්න පුළුන් නම් යධට් 
ආර්ථිඹ දිතුණු නහ. ධම් යධට් ිනහි ුවණු ෆභ ආඩුඩුක්භ 
උවීහව ධශේ අඳනඹනඹ ර්ධනඹ යන්න.  ධම් ආඩුඩුවී 

එධවභ ගහ යන එධක් යදක් නළවළ. නමුවී, ක්රිඹහධන් ධම් 
හර්ඹ දුේධ නහද කිඹන එ ළන තභයි අඳට ළඹක් 
ඳවින්ධන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි,  ධම් න ධතක් වළභදහභ ගහ 
ශහ,  විධේශීඹ ආධඹීජන ළන.  "විධේශීඹ ආධඹීජන ධම් යටට 
එනහ, එධේ ආහභ අඳට ධම් විධිධආ ැදකිඹහ අසගහ ඇවි නහ, 
ැදකිඹහ ද රක්ඹක් වළධදනහ, අඳට ැදකිඹහ ධදන්න ධධනක් 

නළවිනහ"  ළනි භතඹක්  ජනතහ  මශ ඇවි යමින්,  ජනතහ 
මුශහ යධන ගිඹ භනක් තභයි ධම් ආඩුඩු මුර දුටභ ගිධආ.  
ධම් නධොට ධම් යටට ඳළමිිය විධේශීඹ ආධඹීජන ධභොනහද 

කිඹරහ කිඹන්න තයම් අද ධම් ආඩුඩුට ලක්විඹක් නළවළ. ධභොනභ 
investment එක්වී ආධ  නළවළ. ුවරුවී ධම් යටට ඇවිල්රහ 
ආධඹීජනඹ ධශේ නළවළ. ඒ පිළිඵ ධම් යජඹ ධන ගිඹ 

්රවිඳවීවිඹ, ධඵොරු ්රචහය,  අහර්ග ළඩ පිළිධශක් වළටිඹටයි 
අපි දකින්ධන්. එධවභ නම්, ධම් අඳනඹන ධොන්ධේදුලින් ඇවි 
ළඩඹ ධභොක්ද?  

අද දින ධම් බහධ   ජ රු  සුනිල් වඳුන්ධනවීවි භන්ත්රී මභහ 
විදුන් නළඟ ්රලසනඹට පිළි මරු ධදමින් අධේ රු භලික් 

භයවිරභ අභහතය මභහ  කි හ,  අද ම්මිරිස කිධරීක් වහ 
රුපිඹල් 1,400 මිරක් අද යධට් විධඵනහඹ කිඹරහ. භභ දන්න 
විධිඹට  ධම් රංහ ඇ මධශේ නම් එධවභ මිරක් නළවළ. ධභොද, 

අපිවී ඒ යහඳහයධආ ඉන්නහ; අඳවී ඒ යහඳහයඹ ළන දන්නහ. 

සුළු අඳනඹන ධබී අඳනඹන යහඳහයඹට අඳවී පුළුන් වළටිඹට 
ම්ඵන්ධ නහ. ඒ එ තළනදිවී ම්මිරිස කිධරීට 
රුපිඹල් 1,400 මිරක් රඵහ ධදනහ ඳසු ගිඹ භහ 8 ඇ මධශේ අපි 
දළ විබුධඩු නළවළ. එධවභ නම්, ධභ මභහට රළබී විධඵන 

ධතොය මය ළයදියි. අද හභහනයධඹන් ධම් ම්මිරිස කිධරීක් 
විකුණන්න පුළුන් මිර රුපිඹල් 800යි. රුපිඹල් 1,200 න ධතක් 
මිරක් විබුණහ. ඒ ඇවීත. රුපිඹල් 1,400 න ධතක් ධවො 

ම්මිරිසරට මිරක් රළබුණහ. ඒ ට ට භහ ණනට ලින්.  

ධම් ධභොධවොත න ධොට විඹට්නහභධඹන්  ම්මිරිස ධවොධයන් 

ධන්හ ධභධවේදි pack යරහ විකුණන ළඩ පිළිධශක් 

ක්රිඹහවීභ නහ. ඒ ළඩ පිළිධශ ක්රිඹහවීභ න නිහ අධේ 

ම්මිරිසරට මිරක් නළවිධරහ විධඵනහ. මූරහනහරඪ රු 

භන්ත්රී මභනි, තභවී අධේ ම්මිරිසරට ධවො මිරක් විධඵනහ. 

ධභොද, අධේ piperine content එ ළඩියි. ඒ නිහ ඒ 

ම්මිරිසර ඉල්ලුභ ළඩියි. ඒහධආ විධඵන quality එ ධවොයි. 

එභ නිහ අඳට ඒ මිරවී රළධඵනහ. එධවභ නළවීනම් අධේ 

යහඳහයඹ ම්පර්ණධඹන්භ ඉයයි.  

අද අධේ කුළු ඵඩුරට හභහනයධඹන් ධවො මිරක් විධඵනහ.  

කුරුඳුරට ධවො මිරක් විධඵනහ; ධවීරටවී ධවො මිරක් 
විධඵනහ. ධවීරට ධවො මිරක් විබුණවී ධවී නිසඳහදනඹ 
ළටුණහ. ධම් ධඳොවීර විධඵන ංයහ ධල්න දිවහ ඵරන්න, ධවී 

මිර ධම් හර සීභහ  මශ ධොඳභණ ළටුණහද කිඹරහ. දුඹඹට 
3.6කින් ධවී නිසඳහදනඹ ළටුණහ. එතධොට ධොධවොභද අපි 
අඳනඹනඹ ළන ගහ යන්ධන්? අඳනඹනඹ ළන අපි ධභොනහද 

ගහ යන්ධන්? ධම් යජඹ ඹටධවී අඳනඹනඹ කිඹන්ධන් අමූලි 
ධඵොරුක් වළටිඹටයි භහ දකින්ධන්. ධභඹ ජනතහ මුශහ යන්න 
ඳහවිච්චි යන චනඹක් ඳභණයි. අඳනඹන ංර්ධනඹක් නළවළ. 

අඳනඹනධඹන් අපි ඵරහධඳොධයොවී ම ුවණු ඉරක් යහ අඳට 
ඹන්න ඵළරි ුවණහ.  එධවභ ළඩ පිළිධශකුවී ධම් ආඩුඩුට 
නළවළ. ඒයි අඳට කිඹන්න විධඵන්ධන්. ඒ ළන අධේ 

අභහතයරුන්ට ළටහීභකුවී නළවළ. භලික් භයවිරභ ඇභවි මභහ 
අය විධිඹට කිඹන ධොට භභ පුවනභ ුවණහ. ධභ මභහට ධොධවොභද 
එධවභ ධතොය මයක් ආධ  කිඹරහ. අද යධට් ඕනෆභ තළන ඇවිදරහ 
ඵරන්න, ම්මිරිස කිධරීක් රුපිඹල් 1,400ට න්නහ තළනක් 

විධඵනහද කිඹරහ.   

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, ඔඵ මභහවී දන්නහ ඇවි; 

ඔඵ මභහධ  ඳශහධවීවී ම්මිරිස ඇවි. ඔඵ මභහට පුළුන් නම් 

ම්මිරිස න්නහ ඩඹට ගිහිල්රහ අවන්න, දළන් ම්මිරිස 

කිධරීක්  න්ධන් කීඹටද කිඹරහ. ඒ තභයි  ඇවීත තවීවීඹ. 

එභ නිහ ධම් තවීවීඹ ධවීරුම් න්න, රු අභහතය මභනි.  

 අධඹීජනඹ යන්න පුළුන් විලසහන්ත යහඳහරිධඹ  ී
අධේ යධට් ඉන්නහ. ඒ මිනිසසුන්ට අද අසගහක් නළවළ. 

අුවයහධපුයධආ ධීඹහ ධතල් නිසඳහදනඹ යන භහ දන්නහ 
යහඳහරිඹකු ඉන්නහ.  ඒ භුවසඹහ අධේ යධට් ධීඹහ හ 
යරහ,  භදි වරිඹ පිට යටිුවවී ධනළල්රහ ධීඹහ ධතල් 

නිසඳහදනඹ යනහ. ඒ නිසඳහදනඹ යන ර්භහන්තලහරහට 
භභ ගිඹහ. ඒ පුේරඹහ තභ නිසඳහදනඹ යන්ධන් ඳයණ ඹන්ත්ර 
සත්ර තඵහධන. තභවී වරි නිසඳහදනඹක් එ මභහට රඵහ න්න 

ඵළවළ. දළන් ඒ නිහ එ මභහ ල්ඳනහ යරහ විධඵනහ, අලුධතන් 
ඹන්ත්ර සත්ර ධනළල්රහ ධම් ර්භහන්තලහරහ නමයණඹ යරහ 
අලුධතන් ආධඹීජනඹක් යන්න. ධම් ආධඹීජනඹ US Dollars 
300 million.  ඒ පුේරඹහ ඒ යන්න සදහනම්. නමුවී, එ මභහට 

ුවභනහ යන ඳවසුම් ධම් ආඩුඩු තභ වනන්ධන් නළවළ. 
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, යහඹ ඇ මධශන් අක්යඹ 
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හධ  ිනම් ්රභහණඹක් ඕනෆ යනහ, ධම් ඵඩු ඵඩහ ය න්න. ඊ 

ශෙට, ඒ පුේරඹහට ුවභනහ යනහ, ර්භහන්තලහරහ සගහපිත 
යන්න මු මයහජධර ඳළවීධතන් ධවී ධොධවන් වරි අක්ය 
10, 15 ඉඩභක්. ධම් ධදභ ආඩුඩු වනන්ධන් නළවළ.  

ඳසුගිඹ දසර යහධආ ඉඩභක් අුවරුවන ණනට ඵවන 

ධදන්නට tenders call  ශහ. ඒ ධටන්ඩර් එධක් ජ ධම් පුේරඹහ 
ළඩිභ මිර ඉදිරිඳවී යරහ ඳශමුධනිඹහ ුවණහ. නමුවී තභ ඉඩභ 
වනන්ධන් නළවළ; ධදන්ධන්වී නළවළ. ධභොද, ඒ ධටන්ඩර් එධක් ජ 

ආඩුඩුට අලය පුේරඹහ ආධ  නළවළ, ඔහු ඉදිරිඳවී යරහ 
විබුධඩු ඊට ඩහ අඩු මිරක්. එභ නිහ ඒ ධඩන්ඩර් එ cancel  
යරහ, ආධආභවී ළන්නට වදනහ.  ධම් තභයි ධම් 

ආඩුඩුධන් අද ධේශීඹ යහඳහරිඹහට රළිනරහ විධඵන දහඹහදඹ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, වළභ තළනභ දුවන න්ධන් 
ධවොයභ.  වළභ තළනභ මුදල්රට ඹට ධරහ විධඵන්ධන්. එභ 

නිහ අද ධේශීඹ යහඳහරිඹහට නළඟිටින්න අසගහක් නළවළ.   
එධවභ තවීවීඹක් විිනඹ ජ තභයි අද  ධම් නිධඹී ධනළල්රහ 
විධඵන්ධන්. විවිධහහය ධවොයම් ව  අඹගහ ධර මුදල් හුභහරු 
ධන අසගහක්.  ඒ නිහ ධම් යට දහවී දිතුණු ධන්ධන් 

නළවළ. අධේ යධට් ආධඹීජඹහට තළනක් නළවළ. අධේ යධට් 
ආධඹීජඹහට ආධඹීජනඹ යන්නට නධර්ඹක් නළවළ; ධම් 
ආඩුඩු ඒ අඹට නධර්ඹ ධදන්ධන් නළවළ. ඒ නධර්ඹ ධදන්ධන් 

ආඩුඩුට ුවභනහ යන උදවිඹට විතයයි. නමුවී ඒ උදවිඹවී 
ධම් යන්ධන් නළවළ. මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, එභ නිහ 
ධම් ධන එන රද නිධඹීලින් පරක් නළවි ඵ කිඹමින් භධ  

චන සල්ඳඹ අන් යනහ. ධඵොධවොභ ස මවියි. 
 

[தற.த. 6.02] 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුෙළර් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அ. அறந்த் குரர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
தகௌ மனமரங்கும் உயப்தறணர் அர்களுக்கு 

ன்நற! இன்ய ரங்கள் ற்யற, இநக்குற தரடர்தரண 

றரத்றசன கனந்துதகரண்டு தல்சயதட்ட கயத்துக்கமப 

தொன்மத்துக்தகரண்டியக்கறன்சநரம். து ரடரணது 

இற்மகரகச அமணத்து பங்கமபயும் தகரண்டரக 

இயக்கறன்நது. இமணறட்டு ரங்கள் ததயறம் 

தகரள்பதொடியும். இது இமநணரல் தகரடுக்கப்தட்ட எய 

தகரமட. றெரத்துக்கு ற்ந ம, அற்கு றகரண 

தறல் உட்தட மண இற்மக பங்கள் அமணத்மயும் 

தகரண்ட து ரடரணது,  ற்யற தரடர்தரண 

றடங்கபறல் அறக கணத்மச் தெலுத்றணரல், இன்தம் 

பறக்கரக ரநதொடியும் ன்தது ணது கயத்ரகும். ரங்கள் 

இநக்குறமக் குமநத்து ற்யறம அறகரறக்கும்சதரது 

து ரட்டின் பம் ததயகுசரடு, து ரழ்க்மகத் ம் 

உர்ந்து ததரயபரர றமனமயும் சம்தடும். 

அதுட்டுல்னரல் தல்சயதட்ட அதகூனங்கமபயும் 

ரங்கள் ததற்யக்தகரள்ப தொடியும். அந் மகறசன, இது எய 

ல்னரட்ெற அெரங்கம் ன்ந அடிப்தமடறல் ற்யறறல் 

அறக அக்கமநமயும் கணத்மயும் தெலுத்துது 

ததரயத்ரணரக இயக்கும்.  

ரங்கள் இந் ரட்டிலியந்து ற்யற தெய்யும் 

ததரயட்கபறசன சறமனயும் இநப்தயம் தறரணரணம. 

அத்சரடு, ெறய ற்யறப் தறர்கள் ன்ந மகறல் ரங்கள் 

தல்சய மகரண உற்தத்றகமபயும் ற்யற 

தெய்கறன்சநரம். ஆணரல், து ரட்டின் பத்மப் 

ததரயத்பறசன - து ரட்டிற்கு இயக்கும் ரய்ப்மதப் 

ததரயத்பறசன இம சதரதுரணர ன்ய தரர்த்ரல், 

இல்மன ன்சந ரங்கள் தெரல்னனரம். ஆகச, ரங்கள் 

இந்த் துமநம சலும்  ஊக்குறப்ததெடரக து 

இனக்மக சலும் றரறவுதடுத்ற தொன்சணரக்கறப் சதரகதொடியும்.  

இன்ய ெலண ரட்மட டுத்துக்தகரண்டரல், அங்கு 

தல்சயதட்ட ததரயட்கள் உற்தத்ற தெய்ப்தடுகறன்நண. 

இன்ய உனகறல் ந் ரட்டுக்குப் சதரணரலும் அங்கு ெலண 

ரட்டின் உற்தத்றப் ததரயட்கள் ெந்மகமப 

ஆக்கறறத்துக்தகரண்டியப்தமக் கரதொடியும். ஆகச, 

அந் அபவுக்கு இன்ய ெலண ரட்டின் ற்யற றக உச்ெ 

றமனறல் இயப்தமக் கரனரம். ததரயபரர ரலறரக 

அர்கள் எய தைட்ெறமத் ற்சதரது சற்தகரண்டுயம 

ரங்கள் கரக்கூடிரக இயக்கறன்நது. அங்சக 

உற்தத்றரகும் ததரயட்கபறல் அசகரணம குடிமெக் 

மகத்தரறல் ன்ந மகறசனச உற்தத்ற 

தெய்ப்தடுகறன்நண. ஆறதம், அற்மநப் தரர்க்கும்சதரது 

வீண இந்றத்றதெடரக றக தட்தரக ரரறக்கப்தட்ட 

ததரயட்கமபப் சதரன்ந எய சரற்நத்ம ங்கபரல் 

உக்கூடிரக இயக்கறன்நது. அந் மகறல், ணற 

பத்மச் ெரறரகப் தன்தடுத்தும் எய ரடரக ரங்கள் ெலண 

ரட்மடப் தரர்க்கனரம். ங்களுமட உமப்தரபர்களும் 

அர்களுக்குச் ெமபத்ர்கபல்னர். இனங்மகமப் 

ததரயத்பறசன உமப்தர்கள் கடிண உமப் 

தரபறகபரர். அந் மகறல், ரதொம் து க்கபறன் அந் 

பத்ம ெரறரகப் தன்தடுத் சண்டும். அப்தடிப் 

தன்தடுத்துதெடரக து ற்யறம உர்த் தொடியும். 

ற்யறறதெடரக ரட்மட பப்தடுத் தொடியும். 

அசசத்றல், து ரட்டின் ற்யறறசன தொக்கற 

இடத்மப் ததயம் இநப்தமப் தற்நற ரன் எயெறன 

றடங்கமப இந் உரற ெமதறசன தகறர்ந்துதகரள்ப 

றமணக்கறன்சநன். ரங்கள் இநப்தமக் குமநந் றமனக்கு 

ற்யற தெய்கறன்சநரம். து இநப்தமக் குமநந் 

றமனக்கு ரங்கும் ரடுகள் அற்நறதெடரகத் 

ரரறக்கப்தட்ட ததரயட்கமப இந் ரட்டுக்கு அறக 

றமனக்கு லப ற்யற தெய்யும் எய றமனமம ரங்கள் 

தரர்க்கறன்சநரம். அறல் றசெடரக, ரகணங்களுக்குப் 

தன்தடுத்ப்தடும் இநப்தர் டர்கமபக் குநறப்தறடனரம். 

குமநந் றமனறசன தோனப்ததரயட்கமப து 

ரட்டிலியந்து ததற்யக்தகரண்டு அற்நறன்தோனம் தொடிவுப் 

ததரயட்கமபத் ரரறத்து லண்டும் து ரட்டுக்கு அறக 

றமனக்கு அதப்தைகறன்நரர்கள். இதெடரக ரங்கள் தல்சய 

ஷ்டங்கமபச் ெந்றக்கறன்சநரம். அறக றமன தகரடுத்து 

ரங்கசண்டி எய றமனம! அதுரத்றன்நற, து 

ததரயபரரத்ம அந்ற ரடுகளுக்குத் ரமரர்த்துக் 

தகரடுக்கசண்டி எய றமனம! இப்தடிரக க்கு 

ரய்ப்தறல்னர தல்சய அதகூனற்ந றடங்கமப 

ரங்கள் ெந்றத்து யகறன்சநரம். இங்சக டர் உற்தத்ற 

தெய்ப்தட்டரலும்கூட அது சதரதுரணரக இல்மன. அந் 

உற்தத்றம தரரறபறசன தெய்ற்கரண ல்னர ரய்ப்தைம் 

ெறகளும் து ரட்டில் இயக்கறன்நண. அமண ரங்கள் 

ெரறரகப் தன்தடுத் சண்டும். தயசண ணற 

பங்கமப ரத்றம் தபறரட்டுக்கு ற்யற தெய்ம 

றயத்ற து தோனப்ததரயட்கமப அல்னது து ரட்டிசன 

ரர் தெய்ப்தடும் ததரயட்கமப தபறரடுகளுக்கு 

ற்யற தெய்ச ததரயத்ரணரக இயக்கும். 

அர்களூடரக து உற்தத்றகமபப் ததயக்கற அற்மந 

ற்யற தெய்ச ெறநந் அணுகுதொமநரக இயக்கும். அந் 

மகறல், இந் றமனமம ரங்கள் ரற்நறமக்க 

சண்டும். து இந் ல்னரட்ெற அெரங்கம் அம 
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ஊக்குறக்க சண்டும்.  உற்தத்றமப் ததயக்குற்கரண 

ல்னர டடிக்மககளும் டுக்கப்தட சண்டும்.  

அதுரத்றல்ன, ல்னரட்ெறக்குக் கறமடத் எய  

ப்தறெரம்ரன் GSP Plus ரறச் ெலுமக. இது 

இல்னரற்சதரணன் கரரகப் தல்சய 

தரறற்ெரமனகள் தோடப்தட்டண; தல்சய உற்தத்ற 

றமனங்களுக்குப் தட்டுப் சதரடப்தட்டது. ஆணரல், அது 

லண்டும் க்குக் கறமடத்ன் கரரக அந் றமனம 

ரயம் யரய் க்குக் கறமடத்றயக்கறன்நது; தோடப்தட்ட 

தரறற்ெரமனகமப லண்டும் இங்க மக்கக்கூடி ல்ன 

றமனம இப்சதரது ற்தட்டியக்கறன்நது. அதெடரக 

சமனரய்ப்மத ற்தடுத்க்கூடி ரய்ப்தை இப்சதரது 

இயக்கறன்நது. அதுரத்றன்நற, து உற்தத்றகமப 

தபறரடுகளுக்கு அறகரணபறல் ற்யற தெய்க்கூடி 

ரய்ப்தைம் ற்தட்டியக்கறன்நது. ஆகச கறமடத்றயக்கறன்ந 

இந் ரறச்ெலுமகம ரங்கள் ெரறரகவும் தொமநரகவும் 

தன்தடுத்றக்தகரள்ப  சண்டும்.  

இன்ய மனகத்ம டுத்துக்தகரண்டரல், அங்கு 

தற்யக்கும் சற்தட்ட தரறற்ெரமனகள் தோடப்தட்டுக் 

கறடக்கறன்நண. செற பங்கபரண இந்த் தரறற்ெரமனகள் 

அங்கு தூர்ந்துசதரய் உளுத்துக்தகரட்டும் றமனறல் 

இயக்கறன்நண. இற்கு ரங்கள் தொற்யப்தைள்பற மக்க 

சண்டும். இவ்ரய றர்ரகங்கபறணரல் மகறடப்தட்ட 

தரறற்ெரமனகமப ரங்கள் லண்டும் இங்க மக்க 

சண்டும். அற்கரக ரன் அங்சக சறமனரன் உற்தத்ற 

தெய்ப்தட சண்டுதன்ய தெரல்ன றல்மன. இந்த் 

தரறற்ெரமனகபறல் தவ்சய றரண ததரயட்கமப 

உற்தத்ற தெய்தெடரக - மகத்தரறல் சதட்மடகமப 

ற்தடுத்துதெடரக, அங்சக தைற தரறல்தட்தத்ம 

அநறதொகப்தடுத்ற தைற உற்தத்றகமப அறகரறக்க தொடியும். 

இன்தோனரக இமபஞர் யுறகளுக்கு சமனரய்ப்மதயும் 

ங்க தொடியும். ஆகச, இவ்ரய தோடப்தட்டியக்கும் 

தரறற்ெரமனகமப லண்டும் இங்கமக்க டடிக்மக 

டுக்க சண்டுதன்யம் ல்னரட்ெறக்குக் கறமடத் ரய்ப்மதச் 

ெரறரகப் தன்தடுத் சண்டுதன்யம் அெரங்கத்மக் 

சகட்டு, ெந்ர்ப்தபறத் அமத் மனர் அர்களுக்கு 

லண்டும் ன்நற கூநற, றமடததயகறன்சநன். ன்நற. 

 
[අ.බහ. 6.10] 

 

ගරු චන්දිෙ ගෙමේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெந்ற கசக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
 මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, ශ්රී රංහ අඳනඹන  ංර්ධන  

ඳනත ඹ ටධවී නිධඹීඹ ම්ඵන්ධධඹුවවී, ආනඹන වහ අඳනඹන 
ංඳහරන  ඳනත  ඹටධවී නිධඹී ම්ඵන්ධධඹුවවී  අදවස  
දළක්මභට අසගහ රඵහ  ජභ පිළිඵ ඔඵ මභහට  ස මවින්ත 
ධනහ.  

විධලේධඹන්භ ධර්ඛීඹ කනවීධඹන් අඩු ධඳොලිතීන් ආනඹනඹ 
වහ ධස ඵේද නිදවස කිරීභ ම්ඵන්ධධඹන්  භධ  ඇය භ ව 
අදවස කිහිඳඹක් ඉදිරිඳවී කිරීභට ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. 

විධලේධඹන් ඳශු ම්ඳවී ක්ධේත්රධආ silage - වීවී ආවහය  
නිසඳහදනඹ වහ බහවිත න ධඳොලිඑවිීමන්ර මිර  අඩු මභ 
 මළින් එඹට විලහර නභයතහක් ඇවි ධ ඹ කිඹහ  භහ විලසහ  

යනහ.  අධේ යධට් ඳශු ම්ඳවී ක්ධේත්රධආ අඩුධන් බහවිත න 
silage වීවී ආවහය  ධරීධආ ධඵොධවී යටර  බහවිත න්ධන්  

වීවීඹන්ධ  ප්රිඹභනහඳ  වීවී  ආවහයඹක් ලධඹන්ඹ කිඹන 

රුණ වන් යන්නට ඕනෆ. ඒ හධ භ silage වහ විවිධ 
ඵළක්ටීරිඹහ ර්  ධඹොදහ ළතිධභන් ඒ ප්රිඹභනහඳ තවීවීඹ 
තවනයටවී ර්ධනඹ යන්නට වළකිඹහ රළධඵනහ. ඒ හධ භ ඒ  
වීවී නිසඳහදනර තවීවීඹ ව ්රභහණහවීභ ර්ධනඹ 

තදින්භ ධම් silage  වීවී ආවහය  මළින්  ර්ධනඹ ය න්නට 
වළකිඹහ විධඵනහ. එභ නිහ ධභභ ටතුවීත හීමන 
අලයතහඹක් ලධඹන්  භහ  දකිනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, ඒ හධ භ tyre casing  
ම්ඵන්ධධඹන් ධස ඵේද ඉවී කිරීභ  මළින් ධේශීඹ ටඹර් 
ර්භහන්තධආ ්රඵර ඩඉභක් ඳසු ශහ ඹ කිඹහ භභ දකිනහ. ඒ  
හධ භ අඩු මිරට ටඹර් නිසඳහදනඹ ය විධේලරට අඳනඹන 
කිරීධම් වළකිඹහ රළධඵනහ.  ධම් රුණු ම්ඵන්ධධඹන්  විධලේ 
අධහනඹ ධඹොමු ය ටතු ම යන්නට  ඕනෆඹ කිඹන  එ භභ 
කිඹන්න ළභළවියි.   

ධොන්ක්රීට් ධඳොම්ඳ යග ඳහවිච්චි කිරීභ  මළින් ධම් න විට   

ධම් යධට්  ඉදිකිරීම් ක්ධේත්රධආ ටතු ම  විලහර ්රභහණඹක්  දුවන 
ධනහ. විරුේධ ඳක්ධආ භන්ත්රීරුන් ධභොනහ කි වී, අද 
ධොධවේ ගිහින්  ඵළලුවී  ධොඩනළඟිලි ඉදිධමින්  ඳවිනහ. ඒහ  
එ  එ ඳුවල් ඳහරනඹ ඹටධවී ධනොධයි දුේධ ධන්ධන්. 
හධහයණ ධොඩ නෙහ වී ආඹතන වයවහයි දුේධ ධන්ධන්. 
ධම්හධආ ජ ධොන්ක්රිට් ධඳොම්ඳ යග වහ ්රඵර ඉල්ලුභක් 
විධඵනහ. එභ නිහ ධම් අසගහධ  ජ අදහශ ධස ඵේද අඩු කිරීභ  
ම්ඵන්ධධඹන් ධම් යධට් පුයළදුඹන් විධිඹට අපි  මටු විඹ තු මයි.  

අද  ධම් විහදධආ ජ භහ වනටු ධදඹක් විධඵනහ. ඒ තභයි, ජනතහ 
විමුක්වි ධඳයමුධඩු භන්ත්රී මභන්රහ විඹට අදහශ ධනොන  මුදල් 
අභහතයහංලඹ,  විධේල ටතු ම අභහතයහංලඹ, ජහවි ධරොතැදයි 
භඩුඩරඹ, ංර්ධන ධරොතැදයි භඩුඩරඹ ළන ගහ කිරීභ.  ඒ  
ළන භභ හටු ධනහ. ඒ ඳක්ධආ භන්ත්රීරු වළභ දහභ 
එධවභයි.  විඹට අදහශ ධනොන ධදඹ තභයි ගහ යන්ධන්. 
එ මභන්රහ වළභ දහභ ගහ යන්ධන්  විඹඹට ඳරිඵහහියයි. 
විඹඹට ඳරිඵහහිය ගහ යරහ එ මභන්රහට ආඩුඩුක් ආධොවී 
ඒ ය න්නටවී ඵළවළ. ඒ අඹ ආඩුඩුධ  ටතු මරට 
ඳරිඵහහිය තභයි  වළභ දහභ ගහ යන්ධන්.  

 රු හසුධේ නහනහඹක්හය භළවි මභහ  "ඹන්ධන් ධොධවේද  
භල්ධල්   ධවොය ධඳොල් කිඹන්නහ හධ " ගහ ඳටන් වීධවීභ 
ං මධයන්. එ මභහ හිතන්ධන් වළභ දහභ ං මය ළන කිඹමින් 
ඉන්න පුළුන්ඹ කිඹහයි. ං මධයන් ධේලඳහරනඹ යන්න 
පුළුන්ඹ කිඹහ  රු හසුධේ නහනහඹක්හය භළවි මභහ වළභ දහභ 
හිතනහ. ං මය ආහ. ං මය ඵළවළරහ ගිඹහ.  සුනහමිඹ දළන් 
භත නළවළ.  විනහඩි විව හරඹක්වී සුනහමිඹ විබුධඩු නළවළ. 
ඒ ජනතහධ  ධල් ටි  තභ වදහ නළවළ.   දස ඳවක් විතය 
ං මයට ඹටධරහ විබුණු  ්රධේලඹක්  ළන අද ගහ යනහ. 
රු භහින්ද යහජඳක් භළවි මභහ එඹට භහනභ ්රහලඹක් ශහ. 
එ මභහ කි හ, " සුනහමිඹ ඇවිවී ඳළඹ විදුවතයක් ඇ මශත රයිට් 
වනන්නහ. නමුවී ධම් ං මයට ඹටධච්ච ්රධේලරට  තභ රයි ට් 
නළවළ" කිඹහ. ධවීරුම් න්න  ඕනෆ,  විනහඩි විස විව 
සුනහමිඹක්   එනහ හධ  ධනොධයි, දස ඳවක් විතය ං මධයන් 
ඹට ධරහ විබුණහභ ඒහ ධොඩ නෙන්න වරි අභහරුයි  කිඹන 
එ. ඒ ං මයට ඹට ුව ධල්ර වශර  ර්ඳධඹී ඳහ 
ඉන්නහ.  ඒහ  ඔක්ධොභ  ශුේධ ඳවිත්ර කිරීධම් අලයතහ 
විධඵනහ. ධම්හ ධවීරුම් න්නට ඵළරි උදවිඹ තභයි විඳක්ධආ 
ඉධන ෆ වන්ධන්. ඒ ධොල්ධරී  යට ඳහරනඹ ශ හරධආ  
දුඹලුභ ධේල් ශහ හධ  තභයි  ගහ යන්ධන්. 

රු භහින්ද අධේර්ධන භළවි මභහ ගහ ශහ යහඳහරිධඹක් 
ළන. ඒ යහඳහරිඹහ අුවයහධපු යධආ ඉන්නහලු. භභවී 
අුවයහධපුයධආභ තභයි. ඔඹ යහඳහරිඹහ අපිට නම් එධවභ  
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ධභොකුවී කි ධ  නළවළ. අුවයහධපුයධආ දිස්රික් ංර්ධන මිටුධ  
භ බහඳවියධඹක් ලධඹන් භහ ටතු ම යනහ.   ඒහ අඳට 
ධඹොමු යන්න එ මභහට වළකිඹහ විධඵනහ.  ්රහධේශීඹ  
ම්ඵන්  යණ  මිටු විධඵනහ. ඒහට ධඹොමු යන්ධන් නළවළ.  
ඒධුවවී ධේලඳහරන හදුඹක් න්න ඵරහධන ඉන්නහ, ධම් 
ධේලඳහරනඥධඹ  ී වයවහ. ඕහ ධේශීඹ යහඳහරිධඹ  ී ශ තු ම 
ධේල් ධනොධයි. ධම් යධට්   ඹව ඳහරන ආඩුඩුක් විධඵනහ. 
ධම් යධට්  තිවිඹ ක්රිඹහවීභ ධනහ.  දුවිල්  ඳරිඳහරනඹ 
ක්රිඹහවීභ  ධනහ. ඕනෆභ ධදඹක් ඇවිවී කිඹහ තභන්ට 
හධහයණඹ ඉසට ය න්නට පුළුන්. 

හධහයණඹක් දුවන ධන්ධන් නළවීනම් ධතොය මරු දළන ළතිධම් 

ඳනත වයවහ ධතොය මරු රඵහ න්න පුළුන්; ඒ වහ නඩු 
ඳයන්න පුළුන්; අදහශ තිවිභඹ ටතු ම යන්නවී පුළුන්. ඒ 
ඔක්ධොභ ඳළවීතකින් විඹරහ, ධේලඳහරන හදුඹක් න්න 
ඵරනහ. ධම් වළධභීභ ඵරන්ධන් ධභොක් ධවී ධදඹක් අල්රහ 

ධන ධම් යධට් ඵරඹ න්න මික්, ධම් යධට් ංර්ධන 
ටතුවීතක් ළන ධනො ධයි. ධම් තභයි අද ඒහඵේධ ල්ලිධආ 
ව අධනකුවී ආඩුඩු විධයීධි ඳහර්ලසර ඉරක්ඹ; නළවීනම් 

නයහඹ ඳත්රඹ. ධවොට භත විඹහ න්න. ුවරු ධභොනහ කි වී 
ධම් නයහඹ ඳත්රලින් ගිහින්  ධම් යධට් ඳහරනඹ නම් න්න 
රළධඵන්ධන් නළවළ. 

විධලේධඹන් අද ධඩංගු ධයීඹ පිළිඵ ගහ යනහ අපි 
දළක්හ. ධඩංගු ධයීඹ ළන ගහ යන භවය  භන්ත්රීරුන්ට 
උභ ම ධයීඹ වළදිරහ. උභ ම ධයීඹ වළවනණු පිරි හධ  ෆ ධ  ී

වරහ තභයි ධභතළන වළදුරුධඩු. ධම් ධනධොට ජනහධිඳවි මභහ, 
අභළවි මභහ, ධෞය ඇභළවි මභහ විධලේ ැදසමභක් ළරහ 
ර්තභහන තවීවීඹ ළන ළඩ පිළිධශක් වදනහ කිඹරහ 
ඳළවළදිලි කිඹේ ජවී, අවනහ ධභොක්ද යන්ධන් කිඹරහ. එභ 

ැදසමභ නවීරහ ධභතළනට ඇවිවී කිඹන්න ඕනෆ, ධභොක්ද 
ධශේ කිඹරහ. ධෞය ඇභළවි මභහ ධභතළනට ඇවිවී ඒ 
ම්ඵන්ධධඹන් ්රහලඹක් යනධොට ට ධඹ  ීහධ  ලේද නළවි 

හිටිඹහ. ඕ තභයි අද විඳක්ධආ ධේලඳහරන නයහඹ. එභ නිහ, ධම් 
යධට් ධේලඳහරනඹ යන්ධන් ුවද, ධම් යට ංර්ධනඹ 
යන්ධන් ුවද කිඹන එ අද අපි ධම් යධට් ජනතහ විධිඹට 

ධවොට ධවීරුම් න්න ඕනෆ.  

විධලේධඹන් ඹව ඳහරන යජඹ 2015 ධර් ඵරඹට ඳවී 
මධභන් ඳසු ධම් යධට් ආර්ථිධආ වළයුවම් රක්යඹක් ධර 

2020 ය අඳට නම් යන්න පුළුන්. එක්වී ජහවි ඳක්ඹ 
1977 ධර් විෘත ආර්ථි ්රවිඳවීවිඹ වඳුන්හ වනන්නහ. ඒ න 
විට ඒ පුේර ආදහඹභ ඇධභරිහුව ධඩොරර් 350යි. අද න විට 

එඹ ඇධභරිහුව ධඩොරර් 4000 ඉක්භරහ ගිහින් විධඵනහ. අද 
ධම් යට භධයභ ආදහඹම් රඵන යටක් ඵට ඳවී ධරහ විධඵනහ. 
2020 ය න විට අපි ධභඹ ඇධභරිහුව ධඩොරර් 8,000ක් දක්හ 
ඉවශට ධන ඹන්න ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. ඒ වහ යජඹ 

සුදහනම් ුවවී, ජහවිහදඹ, ආම්හදඹ, නයඹ, කුවවීඹ 
ඳ මයමින් විනහල මුඹට යට ඇදධන ඹන්න විඳක්ධආ ඉන්න 
උදවිඹ උවීහව යනහ. ඒ අඹ හිතනහ ජහවිහදඹ, ආම්හදඹ 

අුවළුහ වීතහට ඳසු ධම් ආඩුඩු ධඳයශන්න  පුළුන් කිඹරහ. ඒ 
ධොල්ර 2015 ජනහරි 08ළනි දහ ධදභශ ව මුසලිම් ජනතහට 
හිරිවළය යන්න ගිහින් භට්ටු ුවණහ. තභවී ඒධන් ඳහඩභක් 

ඉධන ධන නළවළ. ඒ නිහ ධම් අඹ දහවී වළධදන ට්ටිඹක් 
ධනොධයි.  

අධේ යධට් ආර්ථි ර්ධනඹ දුවන කිරීධම් ජ මුහුණ ධදන ්රධහන 

අභිධඹීඹ තභයි, යහජය මූරය ම්ඵන්ධධඹන් ඳවින ළටලු ව 
මූරය ශභනහයණඹ දුවන න්ධන් ධධේද කිඹන එ. ය 
ණනහක්  මශ අධේ අවී දළකීභ න්ධන් ධඵොධවී යහජය යහඳහය 

ඳහඩු පිට ඳහඩු රළබීභයි. යහජය ආඹතනර දුවන න මූරය අරහබඹ 

පිඹහ න්න දුවන න්ධන් ඵවන ආදහඹධභන්. එභ නිහ ආනඹන වහ 
අඳනඹන ංඳහරන  ඳනත ඹටධවී ඳනුව රඵන ධස ඵේද අද 
ඉතහභවී ළදවී. නමුවී, ධේශීඹ නිසඳහදඹහ ආයක්හ ය 
ළතිධම් අයමුියන් තභයි ධම් ඵවන අඩු යරහ විධඵන්ධන්. ඒ 

හධ භ ඵවන නිදවස බහඩුඩ රළයිස මක් නම් යරහ විධඵන්ධන්වී 
ඒ අයමුියන් තභයි. ඇවීධතන්භ ඵේධදන් නිදවස ධන එභ 
බහඩුඩ රළයිස මට තවී අයිතභ කිහිඳඹක් අද ධම් වයවහ එ ම 

ධනහ. එභ නිහ ධම් හධ  ටතුවීතක් දුවන යේ ජ කුඩහ 
ඩුඩහඹභක් ධම් විධ චනඹ යරහ, ධම් ආඩුඩු න්න 
පුළුන් කිඹරහ හිතනහ. ඔන්න ඕ තභයි එ මභන්රහට ළයවනණු 

තළන.  භභ එ මභන්රහට කිඹනහ දළන්වී ළයවනණු තළන නිළයදි 
යධන ඉදිරිඹට ධම් යධට් ඵරඹ න්න පුළුන් භහතෘහක් 
අල්රහ න්න කිඹරහ. භහතෘහ නළවීනම් අඳට ඇවිවී කිඹන්න, අපි 

භහතෘහක්  ධොඹරහ ධදන්නම්. එභ නිහ අද විරුේධ ඳක්ර 
වළදුරීධම් පිළිධශ පිළිඵ භභ භධ  දළඩි අ්රහදඹ ඳශ යනහ. 
ධඵොධවොභ ස මවියි.  

 
ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ධඵොධවොභ ස මවියි.   

ට ශෙට, රු ධවේහන් විතහනධ  භන්ත්රී මභහ ගහ යන්න. 
ඔඵ මභහට විනහඩි 10 හරඹක් රළධඵනහ.   

 
[අ.බහ. 6.19] 
 

ගරු මශේළන් විතළනමේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சயெரன் றரணசக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, අද දින විහදධආ ජ විවිධ වූ 
අදවස ඳශ ුවණු ධ රහ අන් ලධඹන් ගහ යන්න රළබීභ 

පිළිඵ භභ  මටු ධනහ. භභ විධලේධඹන් කිඹන්න ළභළවියි, 
විඳක්ධආ භන්ත්රී මභන්රහ තභ විඳක්ඹට ඇවිවී අුවරුවන ධදයි 
කිඹන එ අභත ධරහ, අුවරුවන ණනහක් විඳක්ධආ හිටිඹහ 

හධ , එ මභන්රහ ආඩුඩු යපු විධිඹ අභත ුවණු සරඳධඹන් 
ගහ ශ ඵ. අවිචහයශීීම ආර්ථි පිළිධතක් නිහ ආර්ථිඹ 
විනහල ුවණු ධම් යට , ඒ අහධධඹන් ධොඩ ධන නිඹභ භහර්ඹට 

අයධන ඹන ධ රහ, අදටවී ළඵෆ තවීවීඹ න් යමින්, 
තභන්ධ  හුවන ධේලඳහරන අයමුණු ධුවධන් ධඳශ ළධවන 
ඩුඩහඹභක් තභයි ධභළනි ආහයඹට ඔුවන්ධ  අදවස 
දක්න්න උවීහව ධශේ කිඹහ ධම් යධට් ජනතහට අපි කිඹන්න 

ඕනෆ.  

හිටපු ධජයසඨ අභහතයයධඹක් න ඵන්වනර ගුණර්ධන 
භළවි මභහ අදවස දළක්මධම් ජ ධඹීජනහක් විධිඹට ධනහහ, ධම් 

යධට් අඳනඹන ළඩි කිරීභට, ධම් යටට විධේල විනිභඹ රඵහ 
ළතිභට ධඳොල්  මය  අඳනඹනඹ යන්න -පිට යට ඹන්න- 
පුළුන් නම් ධවො ආදහඹභක් ධධනන්න පුළුන් කිඹරහ. 

වළඵළයි, ඒට යවී අමුණුභ අභහතය මභහ ඒ ධ රහධ භ පිළි මරු 
වනන්නහ.  

අපි විලසහ යනහ, ඒවී ධවො ආදහඹම් භහර්ඹක් ඵ. 

ධම් යධට් ඒ හධ  ර්භහන්තලහරහවී ඇවි විඹ තු මයි. වළඵළයි, ධම් 
ඵන්වනර ගුණර්ධන භවවීතඹහට භත නළවළ, ට ට අුවරුවන 
ධදට ඉසධල්රහ එ මභහ ධම් යධට් -අුවරුවන දවඹක් ඳව ධශොක් 

ආඩුඩු යපු- හිටපු ළිනනට් අභහතයයධඹක් ඵ.  ධභ මභහ ඒ 
හරධආ ධභොන ධරහවී ධඳොල්  මය අඳනඹනඹ කිරීධම් 
ධඹීජනහක් ධවී ධන පුංචි ධඹීජනහක් ධවී ධනහධ  නළවළ. 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

නමුවී ධම් යධට් මිනිසුන්ට භත විධඹනහ,  භහින්ද යහජඳක් 
භවවීතඹහ ධම් යධට් අහිං මිනිසුන්ට එදහ ධ ර න්න ඵළරු 
හියයරහ විධඹනධොට, ආර්ථිඹ ඩහධන ිනධන 

ළධටනධොට, ජහවි නහලිහ භහධය තභන්ධ  අතට අයධන 
නින්දිත විධිඹට යධට් භහධය වසුරුනධොට ධභ මභහ කිූ  ්රහල. 
භට භතයි, එ මභහ ජනතහ ඉසයවට ඇවිල්රහ හභහනය 

ඳුවරට රුපිඹල් 2,500කින් ධවොට ජිවී ධන්න පුළුන් 
කිඹරහ සත්රඹක් වදරහ ධඳන්ුවහ. එළනි ්රහල යරහ ධම් යධට් 
ජනතහධ  ජනභතඹ ධනස යන්න වළදූ භවවීතධඹක් අද අධේ 

අඳනඹනඹ ංර්ධනඹ යන්න, අඳනඹනඹ ර්ධනඹ යන්න 
ගහ යනහ. ඒ හධ භ  ඵන්වනර ගුණර්ධන භවවීතඹහ අද 
කිඹනහ, ධම් යධට් ඉඩම් ධම් ර්තභහන ආඩුඩු තභන්ට අලය 

විධිඹට යහඳහරිඹන්ට ධදන්න ළරසුම් වදනහ කිඹරහ.   

උදහවයණඹක් විධිඹට ඩී.ආර්. විජඹර්ධන භහධවී ඉඩභක් 
ළන ගහ ශහ. ඒ ඉඩභ ළන ගහ යනධොට ඒ ඉඩභ දළන් 
 ජරහ ඉය විධිඹටයි එ මභහ ගහ ධශේ. වළඵළයි, භලික් භයවිරභ 
අභහතය මභහ උවීතය වනන්නහ ඒ තභ ළිනනට් භඩුඩරඹට 
proposal  එක්වී දහපු නළවි ඉඩභක් කිඹරහ. එතධොට ධභ මභහ 
කිඹනහ, "ආ එධවභ නම් භක් නළවළ;  proposal එක් දහරහ 
නළවීනම් භක් නළවළ." කිඹරහ.  ධභ මභන්රහට භත නළවළ,            
එදහ ධභධවභ proposal එක්වී දළම්භහද කිඹරහ. එදහ 
ආධඹීජඹන්ට ධම් යටට ඇවිල්රහ ඔඹ කිඹන ළිනනට් ධඹීජනහ 
වයවහ අය අයධන ද යහඳහය යන්න අසගහ වනන්ධන්? ඒහ 
අභත යරහ ගහ යනහ. එදහ  ඒහධිඳවි විඹරුකින්,  එ 
පුේරධඹකුට ධදන්ධනකුට අලය විධිඹට යධට් තිවිඹ ක්රිඹහවීභ 
ධච්ච විධිඹ, ආර්ථිඹ ක්රිඹහවීභ ුවණ විධිඹ අභත විධිඹට අද 
ඵන්වනර ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ ගහ ශහ. ඒ නිහ අපි කිඹනහ, 
ඩී.ආර්. විජඹර්ධන භහධවී ඉඩම් අපි නිම් ධදන්ධන් නළවළ 
කිඹරහ. ඒට අදහශ අභහතයයඹහ පිරිදුවන උවීතයඹක් වනන්නහ. ඒ 
හධ භ අපි අවනහ, එදහ  Galle Face  එ ඉසයවහ අක්ය 
20ක් ළන්ග්රි- රහ එට ධදනධොට ඒහ ළන ගහ යන්ධන් 
නළ ම ඔඵ මභන්රහධ  ටල් ළහිරහ විබුධඩු ඇයි කිඹරහ. ධම් 
යධට් ජනතහ ඒහ ළන ධවො අධහනධඹන් ඉන්නහ. ධම් යධට් 
ජනතහ දන්නහ, ඔඵ මභන්රහ එදහ ධශේ ධොන්ත්රහවී මක් ඵ. 
ඔඵ මභන්රහ ධවීභහභ ජනතහධ  ජනභතඹ අයධන, ධොශම 
දිස්රික්ධආ ජනතහධ  ජනභතඹ අයධන ඇවිල්රහ භහින්ද 
යහජඳක් භවවීතඹහධ  ධොන්ත්රහවී මක් ශහ. ඒ නිහ 
ඔඵ මභන්රහ ජනතහ ධුවධන් ගහ යන්න ඕනෆ නළවළ. අද 
ධඳොඩ්ඩක් ධඳන්න්න වදනහ, අපි ජනතහහ ජ ධේලධ්රේට න් 
විධිඹට ගහ යනහ කිඹරහ. ඒ නිහ ධම් භවහ ධඵොරු ළන ධම් 
යධට් ජනතහ දළන න්න ඕනෆ.  අදටවී ධභොුවන් ධම් යන්ධන් 
ධම් යට ඉදිරි භනක් ඹන්න වදනධොට, ධම් යට නිළයදි 
භහතට ඹන්න වදනධොට  පිටිඳසධන් ඉධන කුරන් 
අදින්න කුභන ධවී රභධ දඹක් විධඹනහද කිඹරහ ධවොඹරහ 
ඵරන එයි. ඒට ධවො උදහවයණ විධඵනහ. අපි ධම් යධට් 
අඳනඹනඹ ළඩි යරහ ඒ අඳනඹනඹ ළඩි කිරීභ  මළින් විධේල 
මුදල් ධම් යටට අයධන ඇවිල්රහ -විධේල විනිභඹ අයධන 
ඇවිල්රහ- ධම් යට දිතුණු යන්න ඕනෆ කිඹන ඒ ආර්ථි දළක්භවී 
එක් ඉදිරිඹට ඹන්න ඳශමුධනි ළඩටවන වම්ඵන්ධතොට 
ආයම්බ යනධොටභ ධම් ඩුඩහඹභට ඵරහධන ඉන්න ඵළරු 
කුරේපු ුවණහ. ධම් අඹ ඵරහධන ඉන්ධන් ධොධවොභ වරි ධම් 
ආඩුඩු ට්ටන්නයි.  

ජනතහට ධම් ආඩුඩු  ඹන ධම් දළළන්ත භන පිළිඵ 
අධඵීධඹක් එනධොට, ධම් යට ංර්ධිත භහතට ඹනධොට 
ධම් අඹට  ඵරහධන ඉන්න ඵළවළ. අුවරුවන ණනහක් විසධේ 
ඳළවි "ංර්ධනඹ ධමින් ඳවින යටක්"  කිඹන  රකුධණන් 
එවහට එනම් "ංර්ධිත යටක්" කිඹන භන ඹනධොට ධම් 

භවවීරුන්ට ඵරහධන ඉන්න ඵළවළ. ධභොද, දළන් ධම් 
භවවීරුන්  ඵර තඩුවහකින්, පිසසුකින් ධඳධශන නිහ.  ට ට 
ධඳය ගහ යපු අධේ හිටපු ධජයසඨ අභහතය භහින්ද ඹහඳහ 
අධේර්ධන භළවි මභහ කි හ, "ධම් ධවොයභ, දූණඹ, ංචහ 
නිහ අඳනඹනඹ ළන ගහ යන්නවී ඵළවළ. ඒ නිම් 
චනඹක් විතයයි." කිඹරහ. නමුවී එ මභහට භත නළවළ, විධේල 
ආධඹීජඹන්ට විඹහ  ධම් යධට් ධේශීඹ ආධඹීජධඹකුටවී එදහ 
ධොමිස මුදල් ධනො ජ ධම් යධට් යහඳහය යන්න ඵළදුල් 
භවවීතඹරහ ඉඩ වනන්ධන් නළවළ කිඹන හයණඹ. එදහ යහඳහයඹක් 
යන්න ුවරු වරි උනන්වන ුවණහ නම්, ඉසධල්රහභ ධොමිස 
මුදර ධදන්න ුවණහ. ඒ නිහ තභයි දළන් ඔඹ යහධඹන් අක්ය 
ණන් ඉල්රන්ධන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, යහධඹන් අක්ය ණන් 
ධදන්න පුළුන් නම්,  ඕනෆ තයම් යහඳහරිඹන් එයි. ධම් විධිඹට 
නිම් විහිළු ගහ යරහ ධම් යධට් ජනතහ ධනොභෙ ඹන්න 
එඳහ. අුවරුවන ණනහක් විසධේ ධම් යට ණඹ ඵරින් ධඳධශන්න 
ධවේ ම තභන්ධ  තහහලි ධේලඳහරන අයමුණු ධුවධන්, 
තභන්ධ  ධේලඳහරන අනහතඹ ධුවධන්   තීන්වන  තීයණ 
ළතිභයි. ඒ නිහ තභයි අඳනඹනඹ ර්ධනඹ ුවධඩු නළවීධවී; 
යධට් විධේල විනිභඹ ලක්විභවී ුවධඩු නළවීධවී; යට ණඹ ඵරින් 
ධඳධශන්න ුවධඩු. ඒ නිහ අපි කිඹනහ, භහින්ද භවවීභඹහධ  ඒ 
ආර්ථි ්රවිඳවීවිඹ ධනොධයි අද ධභතළන විධඵන්ධන් කිඹරහ. අද 
ඹව ඳහරන යජඹක්  මශ, යටට පිළින්න පුළුන්  ජර්ක භනකුයි 
ඹන්ධන්. ණඹ අයධන, ණඹලින් සුන්දය ධරීඹක් භරහ, 
ණඹ ටිකින් අධේ පුංචි අහිං මිනිසුන් ටික් යට්ටරහ ධටි 
භනක් ඹනහට ඩහ, ධම් යටට ලක්විභවී ආර්ථි භනක් 
ඹන්න පුළුන් විධිඹට  අධේ අඳනඹන ංර්ධනඹ ධුවධන් 
ළඩටවනක් දළළන්ත ධේලඳහරන ඩුඩහඹභක් විදුන් ආයම්බ 
යරහ විධඵනහ. ඒ නිහ ධම්ට අකුල් ධවශන්න, කුධරන් 
අදින්න ඉන්න ඩුඩහඹම් කිඹන ධම් කිදුභ ගහක් රංගු 
ධන්ධන් නළවීධවී මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, ධම් 
ඩුඩහඹභ ඳසු ගිඹ අුවරුවන ණනහ  මශ ධම් යධට් ධභොනහද 
ධශේ කිඹන එ ළන අද යධට් ජනතහ පිළිධන විධඵන 
නිහයි. ධම් යධට් යන්න විධඵන දුඹලුභ නින්දිත ආහයධආ 
ටතු ම යමින්, ධේලඳහරනඹ ය තභන්ධ  අලයතහ ටි 
පිරිභහ ධන අද ධම් යට ධභතළනට ධනහහ කිඹන එට ධවො 
හක්ෂිඹක් විධඵනහ. භභ ඒ ම්ඵන්ධධඹන් වන් විධඵන 

ධල්නඹක් ධම් ධරහධ  ජ වභළගත* යන්න ළභළවියි.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, භහින්ද යහජඳක් 
භවවීභඹහධ  ආර්ථි යටහ ළන, අඳනඹනඹ ළන ගහ යන 
ධොට දළන් අඳට කිඹනහ, අුවරුවන ධදක් ගිහිල්රහවී අඳනඹනඹ 
ළඩි යරහ නළවළ කිඹරහ. ආඩුඩුක් ධඳයළුණු භන් අඳනඹනඹ 
ලක්විභවී යන්න පුළුන් ද? ධම් භවවීරු ඒ දන්ධන් නළවළ. 
එධවභ යන්න නම්, ධභ මභන්රහ ෘෂි ර්භහන්තඹ අවින් ධම් 
යට දිතුණු යන්න පුළුන් ට පිටහක් වදරහ විධඵන්න ඕනෆ. 
හර්මි බහඩුඩ අඳනඹනඹ යන්න පුළුන් ට පිටහක් වදරහ 
විධඵන්න ඕනෆ. එධවභ නළවි, භහ 6කින්, 7කින්, අුවරුේදකින් 
අඳනඹනඹ ර්ධනඹ යන්න ඵළවළ. ෘෂි හර්මි අඳනඹනඹ 
ර්ධනඹ යන්න නම්, අපි ඒට අලය ළඩ පිළිධශක් වදන්න 
ඕනෆ. අද රු දඹහ භධ  ඇභවි මභන්රහ ඒ ළඩ පිළිධශ 
වදනහ. ඒ නිහ හර්මි ඳළවීධතන් ඹම්කිදු අඳනඹන ලක්විඹක් 
වදහන්න නම්, අපි ඒ ධුවධන් ර්භහන්ත ඇවි යන්න ඕනෆ. 
ඒ නිහ ධම් ළඩටවනට ඹම් හරඹක් ඹනහ. ධම් යධට් 
අඳනඹනඹ ළඩි යන්න අලය ලක්විඹ රු අ්රහභහතය මභහ 
්රධහන ළිනනට් භඩුඩරඹ අයධන විධඵනහ. ඒ ඹන භන ධද 

1635 1636 

———————————- 
* ලියවිේ ඉදිරිඳවය මනොකරන දී. 
  ஆம் ெர்ப்தறக்கப்தடறல்மன. 

  Document not tendered. 

[රු ධවේහන් විතහනධ  භවතහ] 
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ඵරහධන ඉන්න ඵළරියි ධභ මභන්රහ ධම් ගහ කිඹන්ධන්. ධම්හ 
ධම් යධට් හභහනය ජනතහ යට්ටන්න කි හට, ධම් යධට් 
ජනතහ යට්ටන්න පුළුන් ධන්ධන් නළවළ කිඹන එවී 
විධලේධඹන්භ භතක් යන්න ඕනෆ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, වහර්ඩ් විලසවිදයහරධආ 
ංර්ධනඹ පිළිඵ ජහතයන්තය ආඹතනඹ යපු ට ක්ණ 
හර්තහ විධඵනහ, 2014 න  මරු ධම් යධට් අඳනඹනඹ දලභ 
ණනකින් ළඩි යන්නට ඵළරි මභ ළන.  අඳනඹන ආදහඹභ 
ඉවශට ළඩි ය න්න ඵළරි ුවණු භහින්ද භවවීභඹහට ධවො 
වවිඹක් ධම් හර්තහධන්  ජරහ විධඵනහ. භට ධම් ළන 
කිඹන්න ධරහ නළවි නිහ භභ ධම් හර්තහ වභළගත* 
යනහ. 

අද දිනඹ පුයහ ගහ ශ විඳක්ධආ දුඹලු ධදනහධ භ අදවස 
ධද ඵළීමධම් ජ අඳට ධඳති ඹනහ,  ධම් යට නිළැදදි දිහට ඹන  
ධොට සුඵ ඳතන්න ඕනෆ කිඹන වළඟීභකින් ගහ ශ විඳක්ධආ 
භන්ත්රීරු එක්ධධනක්, ධදන්ධනක් දුටිඹවී, අධනක් දුඹලු 
ධදනහධ භ අයමුණ ධන්ධන්, "අධඳන් ගිලිහුණු ඵරඹ ධොධවොභ 
වරි අපි රඵහ න්නහ, අඳට නළවි ුවණු ලක්විඹ වදහ න්නහ" 
කිඹන එයි කිඹරහ. ධම් යට දිතුණුමභ ළන ඔුවන් හිතන්ධන් 
නළවළ. අධේ දිස්රික්ධආ ඇඹිලිපිටිඹ හධ  ්රධේලර අහිං 
මිනිසසු ධධල් හ යරහ ධධල් ළධනන් රළධඵන 
ආදහඹභ ධම් යධට් ජහවි ආදහඹභට එ ම ධන ධොට අපි 
ධේලඳහරනඥඹන් විධිඹට  මටු ධනහ. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රී මභහට නිඹමිත හරඹ දළන් අහනයි. 
 

ගරු මශේළන් විතළනමේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சயெரன் றரணசக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, භභ ගහ අන් යන්නම්.  

වළඵළයි, ධඩීල් රංහ හධ  ඇධභරිහුව භහම්රට 
අක්ය ණන් දුන්නක්ය ඵවන වනන්නහට ත ඳව ආදහඹභක් 
ධම් යටට එන්ධන් නළවළ. ඔන්න ඔධවොභ තභයි ඳසු ගිඹ හරධආ 
ආර්ථිඹ ලක්විභවී යන්න වළවනධ . ඒ නිහ අපි කිඹනහ, 
භහින්ද යහජඳක් භවවීභඹහ ධම් යධට් තභන්ට ඕනෆ, ඕනෆ විධිඹට 
හි මක්හය විධිඹට ශ ඒ ආර්ථි ංර්ධනඹට විත විඹරහ අද 
නමු භනක්, යටට ඔිනන භනක්, යධට් ජනතහ 
ඵරහධඳොධයොවී ම ධන භනක් ආයම්බ යරහ විධඵන ධම් 
ධරහධ  ජ ධම්ට අකුල් ධවශන්න, කුධරන් අදින්න 
විඳක්ධආ ුවරු ධවී උනන්වන ධනහ නම්, ඒහට ධදන්න 
පුළුන් උවීතය ධදන්න ධම් යජඹ සදහනම් කිඹරහ. ධම් අහිං 
ජනතහ ධම් ආඩුඩු ධධයහි විබ ඵරහධඳොධයොවී ම පර 
යමින් ධම් යට ජඹ්රහහී භන අයධන ඹන කීභ ධම් 
ආඩුඩු අයධන විධඵනහ කිඹන එවී විධලේධඹන්භ  භභ 
භතක් යනහ.  

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ආනයන ශළ අඳනයන (ඳළන) ඳනත   
නිමයෝග 

இநக்குறகள் ற்யம் ற்யறகள் 

(கட்டுப்தரட்டுச்) ெட்டம்: எளங்குறறகள் 
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ 

ජහතයන්තය ධශ අභහතය මභහ ධුවධන් භහ ඳවත වන් 
ධඹීජනහ ඉදිරිඳවී යනහ: 

"1985 අං 48 වහ 1987 අං 28 දයන ඳනවී භඟින් ංධලීධිත 1969 

අං 1 දයන ආනඹන වහ අඳනඹන ංඳහරන  ඳනධවී 4 න්විධආ ං3  උඳ 

න්විඹ ව 14 න්විඹ භෙ කිඹවිඹ තු ම එකී ඳනධවී 20 න්විඹ 

ඹටධවී  ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය ධශ අභහතයයඹහ 

විදුන්  හදන රවන, 2017 භළයි 19 දිනළවි අං 2019/24 දයන අවි විධලේ 

ළට් ඳත්රධආ ඳශ යුව රළඵ, 2017.06.07 දින ඉදිරිඳවී යන රද 
නිධඹීඹ අුවභත ශ තු ම ඹ.  

(අභහතය භඩුඩරධආ අුවභවිඹ දන්හ විධේ. "  

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 
 

කේතෆබීෙ 
எத்றமப்தை 

ADJOURNMENT 

 
්කේහි මේළල අ. භළ. 6.30 වමයන් ගරු මූළවනළරූඪ 

ෙන්ත්රීතුෙළ විසන් ප්රහනය මනොවිෙවළ ඳළර්ලිමේන්තුල කේ තවන දී. 

ඳළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකල   2017  ජනි  21 ලන  වදළදළ අ. භළ. 
1.00 ලන මතක් කේ ගිමස ය. 

 
அப்ததரளது, தற. த. 6.30 றரகறறடச ரண்தைறகு 

மனமரங்கும் உயப்தறணர் அர்கள் றணர றடுக்கரசனச 

தரரளுன்நத்ம எத்றமத்ரர். 

அன்தடி தரரளுன்நம், 2017 யூன் 21, தைன்கறம தற. த. 1.00 

றம  எத்றமக்கப்தட்டது 

 
It being  6.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER  adjourned 

Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until  1.00  p.m. on Wednesday, 

21st June, 2017. 

1637 1638 

———————————- 
* ලියවිේ ඉදිරිඳවය මනොකරන දී. 
  ஆம் ெர்ப்தறக்கப்தடறல்மன. 

  Document not tendered. 





 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
ශ්රී රංහ යජධආ මුද්රණ ධදඳහර්තධම්න් මධ  මුද්රණඹ යන ර ජ. 


