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�ගණකා!ප�වරයාෙ# වා�තාව  
 

%ශ්නවලට වා(ක )*+, 
 

ෙප-.ග/කව දැ0� 1ෙම� ඇ4 %ශ්න: 

වඩමාර�� ��ෙ� �� ෙකෙරන �� �ෙර�� �වර කට�   

 
පා/ආ, ආ7තව 89වන :� �ෙර;< කට=+ මැඩ පැවැ>?ම: 

පළා" සභා හා පළා" පාලන අමාත' මාෙ( )කාශය  
 

අ�ත�ගත %ධාන ක,B 

பிரதான உ	ளட�க�பிரதான உ	ளட�க�பிரதான உ	ளட�க�பிரதான உ	ளட�க� 
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උD ෙග�?� EFණ පා 8Gන අ�HදකාI ත>>වය: 
    ක+මා,ත  හා වා-ජ කට�  අමාත' මාෙ( )කාශය   
 
�ස�ජන පන> ෙකK�පත, 2018 – [හයවන ෙව� කළ 

Pනය]: 
 ෙදවන වර 0ය1ම - �වාදය අවස, කරන  ල3 

 පන" ෙක45පත 6+ණ පා+8ෙ5,  කාරක සභාවට 

 පවරන ල3 
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Q.භා. 9.30ට පා�/ෙ��+ව Vස්?ය.  
කථානායක+මා [ග, ක, ජය4Yය මහතා] 

 [ලාසනා\ඪ �ය. பாரா�ம�ற� 
.ப. 9.30 மணி��� ��ய�.  சபாநாயக�  அவ�க�  [மா� மி� க� ஜய�ாிய) தைலைம வகி$தா�க�. 
The Parliament met at 9.30 a.m.,  

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 
 
 

�ගණකා!ප�වරයාෙ# වා�තාව 
கண�கா�வாள� அதிபதியின� அறி�ைக 
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ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

9 ලංකා )ජාතා,;ක සමාජවා3 ජනරජෙ< ආ>?@ම 

ව'වස්ථාෙC 154(6) ව'වස්ථාව )කාරව 2016 �දK ව+ෂය සඳහා 

�ගණකා�ප�වරයාෙ( වා+Oක වා+තාව මම ඉQRප" කරS. 
 

ග, ලDෂ්ම� _Yඇ`ල  මහතා (උසස් අධbාපන හා 
මහාමා�ග අමාතb+මා සහ පා�/ෙ��+ෙc 
සභානායක+මා) (மா� மி� ல'ம� கிாிஎ)ல - உய�க)வி ம+,� ெந./சாைலக� அைம0ச1� பாரா�ம�ற0 சைப 
த)வ1�) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

ගU කථානායක මV, "එම වා+තාව �Zණය කළ � ය" [ 

මම ෙය�ජනා කරනවා. 
 

%ශ්නය �මසන ලP�, සභා ස�මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

වා�තාව Efණය කළ =+යg hෙය;ග කරන ල1. அறி�ைக அ�சிட	பட� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered that the Report be printed. 

 

/) ෙ`ඛනාPය )*ගැ�?ම 

சம��பி�க�ப�ட ப�திர�க� 
PAPERS PRESENTED 

 

ග, ලDෂ්ම� _Yඇ`ල  මහතා  (மா� மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගU කථානායක මV, මම පහත සඳහ, වා+තා ඉQRප" 

කරS. 

 (i) 1978 අංක 16 දරන �ශව්�ද'ාල පනෙ" 27(1) 
වග,�ය යටෙ" �ශව්�ද'ාල )�පාදන 
ෙක`Sෂ, සභාෙC V+ෙ�ශය සaතව, රජරට 
�ශව්�ද'ාලෙ< තාbෂණ cඨයb 	a41ම 

ස5බ,ධෙය, උසස ් අධ'ාපන හා මහාමා+ග 
අමාත'වරයා ��, සාදන ල�ව, 2017 
සැiතැ5බ+ 21 Qනැ� අංක 2037/15 දරන අ� 
�ෙශkෂ ගැසl පmෙ< පළ කරන ලද Vයමය;  

 (ii) 1978 අංක 16 දරන �ශව්�ද'ාල පනෙ" 27(1) 
වග,�ය යටෙ" �ශව්�ද'ාල )�පාදන 
ෙක`Sෂ, සභාෙC V+ෙ�ශය සaතව, U�o 
�ශව්�ද'ාලෙ< සම ෙසpඛ' �ද'ා cඨයb 
	a41ම ස5බ,ධෙය, උසස ් අධ'ාපන හා 
මහාමා+ග අමාත'වරයා ��, සාදන ල�ව, 2017 
සැiතැ5බ+ 21 Qනැ� අංක 2037/16 දරන අ� 
�ෙශkෂ ගැසl පmෙ< පළ කරන ලද Vයමය;  

 (iii) 1978 අංක 16 දරන �ශව්�ද'ාල පනෙ" 27(1) 
වග,�ය යටෙ"  �ශව්�ද'ාල )�පාදන 
ෙක`Sෂ, සභාෙC V+ෙ�ශය සaතව, වයඹ 
�ශව්�ද'ාලෙ< තාbෂණ cඨයb 	a41ම 
ස5බ,ධෙය, උසස ් අධ'ාපන හා මහාමා+ග 
අමාත'වරයා ��, සාදන ල�ව, 2017 
සැiතැ5බ+ 21 Qනැ� අංක 2037/17 දරන අ� 
�ෙශkෂ ගැසl පmෙ< පළ කරන ලද Vයමය; සහ  

 (iv) 1978 අංක 16 දරන �ශව්�ද'ාල පනෙ" 27(1) 
වග,�ය යටෙ" �ශව්�ද'ාල )�පාදන 
ෙක`Sෂ, සභාෙC V+ෙ�ශය සaතව, අ(VQග 
�ශව්�ද'ාලෙ< කලා හා සංසක්ෘ�ක cඨය  ළ 
සමාජ �ද'ා අධ'යන අංශයb 	a41ම 
ස5බ,ධෙය, උසස ් අධ'ාපන හා මහාමා+ග 
අමාත'වරයා ��, සාදන ල�ව, 2017 
සැiතැ5බ+ 29 Qනැ� අංක 2038/75 දරන අ� 
�ෙශkෂ ගැසl පmෙ< පළ කරන ලද Vයමය. 

එම Vයමය, අධ'ාපනය හා මානව ස5ප" සංව+ධනය 

	uබඳ ආංvක අ�bෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය`� කළ � යැ[ 

මම ෙය�ජනා කරS. 
 

%ශ්නය �මසන ලP�, සභා ස�මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 

ග, ගය�ත ක,ණා�ලක මහතා (ඉඩ� සහ 
පා�/ෙ��+ %�සංස්කරණ  අමාතb හා ආ	l පDෂෙm  
%ධාන සං�ධායක+මා)  (மா� மி� கய2த  க1ணாதில�க - காணி ம+,� பாரா�ம�ற ம,சீரைம4  அைம0ச1� அரசா5க� க6சியி�  
த+ேகாலாசா8�) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)  

ගU කථානායක මV, ක+මා,ත හා වා-ජ කට�  
අමාත' මා ෙවwෙව, මම 2016 ව+ෂය සඳහා ෙiෂ ක+මා,ත 
ෙදපා+තෙ5, ෙC වා+Oක කා+ය සාධන වා+තාව සහ 2016 
ව+ෂය සඳහා ක+මා,ත හා වා-ජ කට�  අමාත'ාංශෙ< 
වා+Oක කා+ය සාධන වා+තාව ඉQRප" කරS.  

එම වා+තා Vෂ්පාදන සහ ෙසkවා 	uබඳ ආංvක අ�bෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙය`� කළ � යැ[ මම ෙය�ජනා කරS.   
 

%ශ්නය �මසන ලP�, සභා ස�මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

ග, ගය�ත ක,ණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய2த  க1ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගU කථානායක මV, රාජ' ව'වසාය සංව+ධන අමාත' මා 

ෙවwෙව, මම 2016 ව+ෂය සඳහා මහජන බැංxෙC වා+Oක 

වා+තාව ඉQRප" කරS.  
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පා+8ෙ5, ව 

එම වා+තාව ආ+yක සංව+ධන 	uබඳ ආංvක අ�bෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙය`� කළ � යැ[ මම  ෙය�ජනා කරS.  
 

%ශ්නය �මසන ලP�, සභා ස�මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
 

ෙප>ස� 

ம��க� 
PETITIONS 

 
ග, ලDෂ්ම� යාපා අෙnව�ධන මහතා (රාජb වbවසාය 
සංව�ධන රාජb අමාතb+මා)    (மா� மி� ல'ம�  யா4பா  அேபவ�தன - அரச ெதாழி)
ய+சிக� அபிவி1$தி இராஜா5க அைம0ச�) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Public Enterprise Development) 

ගU කථානායක මV, z�KවැKල, ෙහl{යාවල, 

මලපලාෙහkන යන 8	නෙයa පQං� කංකාVෙ( VමK 

මහතාෙග, ලැ|o ෙප"සමb මම 	uග,වS.  

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගU ලස,ත අල}යව,න මහතා. [සභා ග+භය  ළ නැත.] 

 
ග, අෙශ;D අෙn8ංහ මහතා (%වාහන හා 8�` oව� 
ෙසpවා hෙය;ජb අමාතb+මා) (மா� மி� அேசா� அேபசி5க - ேபா��வர$� ம+,� சிவி) விமான0 ேசைவக� பிரதி அைம0ச�)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ගU කථානායක මV, ඉ�Kගස්ෙදVය, "ෆැ�මා" යන 

8	නෙයa පQං� එ�.එ5. රණ�ංහ මහතාෙග, ලැ|o 

ෙප"සමb මම 	uග,වS.  

 
ග, hහා` ගලqප>�  මහතා 
(மா� மி� நிஹா) கல4ப$தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගU කථානායක මV, ෙස�ෙKzර, පැරx5zර, රාජාංගන, 

යාය 3, අංක 6/14 දරන ස්ථාන ෙයa පQං� එ5.�. ෙසkනාර"න 

මහතාෙග, ලැ|o ෙප"සමb මම 	uග,වS.  

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගU ෙ�.�. අලව වල මහතා - [සභා ග+භය  ළ නැත.] 

 
ග, නාලක %සා. ෙක�ෙල��ෙන මහතා (மா� மி� நால�க பிரசா$ ெகாெலா�ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 

ගU කථානායක මV, ෙප`ෙල`,නUව, ෙර�හල හ,Qය, 

ඉ�පතන ෙපෙදස, අංක 839/1 දරන ස්ථානෙ< පQං� ධන �ව,ත 

බ�oෙ( මහතාෙග, ල|o ෙප"සමb මම 	uග,වS.  
 
ඉPYප> කරන ලද ෙප>ස�  මහජන ෙප>ස� )*බඳ කාරක 

සභාවට පැවYය =+ යg hෙය;ග කරන  ල1. சம�	பி�க	ப�ட ம��கைள	 ெபா�ம�� �� ��� சா�ட� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

%ශ්නවලට වා(ක )*+, 
வினா�க��� வா��ல விைடக� 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

රDsත    +ළ    �ෙබන    ෙහ;ට` වbාපාරය හා 
ස�බ�ධ ෙප-.ග/ක ආයතන : වනා�තරයට 

89වන බලපෑ� வன ஒ��க�களி� ேஹா�ட� நட��� தனியா� நி�வன�க�:வன�க��கான பாதி�� 
 INSTITUTIONS RELATED TO HOTELS IN FOREST RESERVES: 

IMPACT ON FOREST 
589/’16 

1. ග, H.!ක ප�රණ මහතා    
(மா� மி�  $திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අ�ාමාත' මා සහ ජා�ක )�ප"� හා ආ+yක කට�  

අමාත' මාෙග, ඇ� )ශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 9 ලංකාෙC රbOත  ළ පව"වාෙගන යw ලබන 
ෙහ�ටK ව'ාපාරය හා ස5බ,ධ ෙපp�ග8ක 
ආයතන සංඛ'ාව ෙක`පමණද; 

              (ii) ෙමම ව'ාපාර සඳහා වන සංරbෂණ 
ෙදපා+තෙ5, ෙව, අවසර ලබා 3 �ෙ�ද; 

 ය,න එ මා සඳහ, කර,ෙනaද? 

(ආ) (i) උbත ආයතනය,ෙග, වනා,තරයට ��වන 
බලපෑ5 ස5බ,ධෙය, Vර,තරෙය, ප�bෂා 
කර,ෙ,ද; 

 (ii) එෙසk න5, ඒ කවර ආකාරෙය,ද; 

 (iii) ඉහත (i) හා (ii) ස5බ,ධ �යාව8ෙ<3 වන 
�නාශයට ෙහk  වන ආකාරෙය, කට�  කළ 
ආයතනය,ට එෙරaව ��මය 	යවර ෙගන 
�ෙ�ද; 

 (iv) එෙසk න5, එම ආයතන සහ ලබා�, ද�ව5 ෙව, 
ෙව, වශෙය, කවෙ+ද; 

 ය,න එ මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනaද? 

(ඇ)    ෙන` එෙසk න5, ඒ ම,ද? 

   பிரதம அைம	ச�� ேதசிய ெகா�ைகக� ம��� ெபா�ளாதார அ�வ�க� அைம	ச�மானவைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) இல!ைகயி" வன ஒ$�க!களி%� ெகா&'நட)த*ப'� ேஹா�ட� ெதாழி�க-ட" ெதாட./ைடய தனியா. நி�வன!களி" எ&ணி�ைக எ2வளெவ"பைத3�;  (ii) ேம�ப5 ெதாழி�6ய�சிக-�7 வன பாிபாலன) திைண�கள)தினா� அ!கீகார� வழ!க*ப�'�ளதா எ"பைத3�;  அவ. 7றி*பி'வாரா? (ஆ) (i) ேம�ப5 நி�வன!களினா� வன!க-�7 ஏ�ப'� பாதி*/�க� ப�றி நி)த6� பாிேசாதி�க*ப'கி"றதா எ"பைத3�;  (ii) ஆெமனி", அ$ எ>த வித)தி� எ"பைத3�;  (iii) ேம�ப5 ( i )  ம��� ( i i )  ெதாட.பாக ெசய�பா'களி"ேபா$ வன!களி" அழி?�7 
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[ගU ගය,ත කUණා�ලක මහතා] 



2017 ෙන`වැ5බ+  16  ஏ$வா7� வைகயி� ெசயலா��கி"ற நி�வன!க-�7 எதிராக ச�ட நடவ5�ைக எ'�க*ப�'�ளதா எ"பைத3�;  (iv) ஆெமனி", அ>நி�வன!க� ம��� வழ!க*ப�ட த&டைனக� தனி)தனிேய யாைவ எ"பைத3�;  அவ. இ	சைபயி� அறிவி*பாரா? (இ) இ"ேற�, ஏ"? 
 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of private institutions related to 
the hotel industry which have been set up in 
the forest reserves of Sri Lanka; and 

 (ii) whether permission of the Forest 
Department has been obtained in setting up 
aforesaid institutions? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether the impact of aforesaid 
establishments on forest is constantly being 
inspected;  

 (ii) if so, in which manner; 

 (iii) whether legal action has been taken against 
the institutions that caused destruction of 
forest, in the process mentioned in aforesaid 
(i) and (ii); and 

 (iv) if so, separately, of aforesaid institutions 
and the punishments meted out? 

(c) If not, why? 
     
ග, අ0රාධ ජයර>න මහතා (මහවැ/ සංව�ධන හා 
පYසර hෙය;ජb අමාතb+මා) (மா� மி� அ>ராத ஜயர$ன - மகாவ?  அபிவி1$தி ம+,� @+றாட) பிரதி அைம0ச�) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 

ගU කථානායක මV, අ�ාමාත' මා සහ ජා�ක )�ප"� 

හා ආ+yක කට�  අමාත' මා ෙවwෙව, මා එම )ශ්නයට 

	u ර ෙදනවා. 

(අ) (i) වන සංරbෂණ ෙදපා+තෙ5, ව 
ම�, )කාvත රbOත වනා,තර  ළ 
ෙපp�ග8ක ආයතන ��, පව"වාෙගන යw 
ලබන ෙහ�ටK ව'ාපාර ෙන`මැත. 

 (ii)  ඉහත (i) අwව අදාළ ෙන`ෙC. 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (i) අwව අදාළ ෙන`ෙC. 

 (ii) අදාළ ෙන`ෙC. 

 (iii) අදාළ ෙන`ෙC. 

 (iv) අදාළ ෙන`ෙC. 

(ඇ) පැන ෙන`න�. 

 
ග, H.!ක ප�රණ මහතා    
(மா� மி�  $திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගU කථානායක මV, මෙ( පළ�වන අ U )ශ්නය ෙමය[. 

ගU Vෙය�ජ' ඇම� මV, දැ, රbOත  ළ ෙන`මැ� �ණ", 

�ෙශkෂෙය,ම හ,තාන ආ�තව -මහwවර Qස්;bකෙ< Vසා 

සමහර �ට ඔබ මාට" අ" දැ�5 ඇ�.- සහ �ංහරාජය අවට 

රbOත ආස,නව �ෙබන සංචාරක ෙහ�ටKව8,, සමහර �ට 

xඩා Vෙbතනව8, �ංහරාජයට )ෙCශ මා+ග හදාෙගන 

�ෙබනවා. ඒ අය ඒ )ෙCශ මා+ග හරහා �ංහරාජයට ඇ � 

වනවා. �ංහරාජයට ඇ � ෙවලා සමහර �ට ශාක සහ ස""ව 

�ෙශkෂ එක  කරනවා. සමහර �ට ඉතා රහ�ගතව ඒවා අරෙගන 

යනවා. )ධාන )ෙCශය,ව8, ෙන`ෙව[ ඇ � ව,ෙ,.  

ඒකට වැට බ�,නට අමාත'ාංශය අරෙගන �ෙබන ෙහ� 
ග,නා �යාමා+ග ෙම`නවාද? 

 
ග, අ0රාධ ජයර>න මහතා  (மா� மி� அ>ராத ஜயர$ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ගU කථානායක මV, ගU ම,� මා ම  කෙළk )ාෙය�}ක 

)ශ්නයb. සමහර ස්ථානවල ෙහ�ටK සහ සංචාරක ක+මා,තයට 

අදාළ ෙග`ඩනැ�8 ඉQ කරලා �ෙබනවා. න�" ඒ ෙග`ඩනැ�8 

ඉQ කරලා �ෙබ,ෙ, වන සංරbෂණ ෙදපා+තෙ5, ව ස  

ෙහ� අ	 ගැසl කරලා �ෙබන �Sවල ෙන`ෙව[. න�" ඒ 

ස්ථානවලට ඇ � 1ම සඳහා ප� කා�නව වන සංරbෂණ 

ෙදපා+තෙ5, ව හරහා අවසර ලබාෙගන �ෙබනවා. ඒ වාෙ( 

)ශ්න ඇ� �o තැ, �ෙබනවා. 

�ංහරාජය 	uබඳව"  ට මාස ෙදකකට ඉහත3 එවැV 
)ශ්නයb ඇ� ෙවලා, ඒ මා+ගය ස56+ණෙය, වසා දම,නට 
අ	 කට�  කළා. ඒ  ලබා 3 �ෙබන මා+ග 	uබඳව", ඒ මා+ග 
උපෙය�} කරෙගන ය5 ය5 ක>ඩාය5 අනවසරෙය, 
වනා,තරයට ඇ � ෙවනවා න5, ඒවා 	uබඳව" අ	 
Vර,තරෙය, ප�bෂා කරනවා. ඒ මා+ග උපෙය�} කරෙගන 
ෙම`නම ෙහk වb මත ෙහ� පRසර �නාශයb �� ෙවන බවට 
පැS-8 ලැෙබනවා න5, අ	 ඒ මා+ග තව�රට" පව"වාෙගන 
යෑමට කට�  කර,ෙ, නැහැ, ගU කථානායක මV. 

 
ග, H.!ක ප�රණ මහතා    
(மா� மி�  $திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගU කථානායක මV, මාෙ( ෙදෙවV අ U )ශ්නය ෙමය[.  

වන ජාවාර5කUව, සහ වන සංරbෂණ ෙදපා+තෙ5, ව 
ස  වන �Sවල �� �ෙර�� �යාවල ෙයෙදන z�ගලය, ස ව 
�ෙබ,ෙ, න1න }V අ�. සමහර �ට ඒවා T56 ෙව,න 
z�ව,, ඒ සමාන ස්වයං¢ය  ෙහ� ඊට වඩා න1න }V අ� ෙව,න 
z�ව,. න�" සමහර ෙවලාවට වන සංරbෂණ 
ෙදපා+තෙ5, ෙC VලධාR, ස ව �ෙබන }V අ�වලට වඩා 
ෙ5 අයෙ( }V අ� බලව" 1මම වන අපරාධ අ? 0�මට 
ගැට¤වb ෙවලා �ෙබනවා. ¥l4 වන VලධාR, කාලයb 
�ස්ෙසk ඉKලනවා ඔ�,ට සව්යං¢ය 	ස්ෙත�ලයb ෙහ� 
Rෙව�Kවරයb ලබා ෙද,න 0යලා. ඊට අමතරව bෙෂkmෙ< 
ඉ,න VලධාR,ට" ස්වයං¢ය }V අ� ලබා ෙද,න 0යනවා. 
ඇ"තටම දැ, ෙප`��යව" shotguns  පා��� කර,ෙ, නැහැ.  
ෙමවැV වන අපරාධ අ? 0�ම සඳහා ¥l4 වන VලධාR,ෙ( 
�ට bෙෂkmය  ළ �{න පහළ VලධාR, දbවා ඉතා න1න }V 
අ� ��ම" z�oව0, ප�ව ඒ අයට ලබා ෙද,නට 
අමාත'ාංශයට කKගත ෙව,ෙ, ඇ[? 

 

ග, අ0රාධ ජයර>න මහතා  (மா� மி� அ>ராத ஜயர$ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ගU කථානායක මV, ෙ5ක Q}, Qගටම සාක�ඡා �o 

කාරණයb.  ෙ5 VලධාR,ට �ෙබන �ත'w®ල රා�ව ඇ ළත 

ෙමවැV ක>ඩාය5 හ� කරෙගන ඔ�, ��ය ඉQRයට 

ප�oව,න තම[ �ෙබ,ෙ,. එතැV, එහාට }V අ� 
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පා+8ෙ5, ව 

උපෙය�} කරෙගන කරන කට�"තb �ෙබනවා න5, එa3 

ඕනෑම අවස්ථාවක ෙ5 VලධාR, එbක ෙප`��ය ස5බ,ධ 

ෙවලා ආරbෂාව ලබා ෙදනවාය 0යන කාරණා තම[ ඒ 

සාක�ඡාවවල3 ම  �ෙ>.  හැබැ[, ගU ම,� මා 0යාz 

කාරණාවට අප එකඟ[. අ	 ඒ }V අ� ලබා 3ම  ෙවwෙව, තම[ 

ඒ සාක�ඡා වාර ෙදකම පැවැ"±ෙC. හැබැ[, අ	 අවසානෙ< 

²රණ ය කෙළk, ෙ5 VලධාR,ට }V අ� ලබා 3ලා තව" ඒ 

VලධාR, අපහ�තාවට ප" කර,ෙ, නැ�ව, ඒ �ය¤ 

අවස්ථාවලට ෙප`��ය  ස5බ,ධ කරගV�  0යන එක[. 

ෙ5 )ශ්නය ම  �ණා  ට මාස �පයකට උඩ3 ත�ෙබ�ව 

වනෙ< ඇ� �o ���යක3. ස�  නb ඇ ළත S8යන 90ට 

වැ³ ව{නාකමb �ෙබන ගස් ෙහ`ෙර, කපලා මහා පRමාණ 

�නාශයb කළා. අ	 ඒ වනා,තරයට ඇ � ෙවන ෙක`ට" }V 

අ� අරෙගන ඒ ක>ඩාය5 ඒ කට�  කරS, a{යා. අ	 ඒ 

ක>ඩාය5 ෙක`4 කර ග"තා. ෙප`8ස් �ෙශkෂ කා+ය බළකාය 

ෙය`දවල තම[ අ	 ඒ ක>ඩාය5 ෙක`4කර ග"ෙ". අ	 ඒ  

ක>ඩාය5 ෙක`4කර ග"තා පමණb ෙන`ෙව[,  වන සංරbෂණ 

ෙදපා+තෙ5, ෙC aටz RFO ෙ( �ට VලධාR, පස් 

ෙදනxෙ(" වැඩ තහන5 කර,න" කට�  කළා. ඒ Vසා ¥l4 

වන VලධාR,ට සහ bෙෂkmෙ< ඉ,න VලධාR,ට }V අ� ලබා 

�,න", නැත" ෙ5 කට�"ත හRයාකාරව �� ෙවනවා. ඒ }V 

අ� ලබා 3ෙම,  ඔ�,ට ඇ� වන ගැට¤, )ශ්න 	uබඳව" අ	   

අවධානය ෙය`� කර,න ඕනෑ. ඒ Vසා ෙ5 කට�  @මාw®ලව 

කළ � ව �ෙබනවා. ඒක[ කාලය ග,ෙ,, ගU 

කථානායක මV. 
 

ග, H.!ක ප�රණ මහතා    
(மா� மி�  $திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගU කථානායක මV, ජා�ක- 
 

ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගU ම,� මV, අ U )ශ්න ෙදක[ අහ,න z�ව,.  

පැහැQ8 0�මb න5 කමb නැහැ.  

 
ග, H.!ක ප�රණ මහතා    
(மா� மி�  $திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගU කථානායක මV, ගU Vෙය�ජ' ඇම� මා සඳහ, 

කළා, ත�ෙබ�ව වනෙ< ���ය ගැන.  හැබැ[, ත�ෙබ�ව වනෙ< 

���ය ෙවලාෙC ෙප`8ස් �ෙශkෂ කා+ය බළකාය යනෙක`ට, වන 

සංරbෂණ ෙදපා+තෙ5, වට අය" VලධාRw" 

ජාවාර5කාරය, එbක හR හRයට කැලෑ කැcෙ5 කට�"ෙ" 

ෙය3 �{යා. 

ගU ඇම� මV, සමහර ෙවලාවට ඔබ ම,ලාෙ( VලධාR, 

යන ෙක`ට ඒ ජාවාර5කUව, එbක ෙප`��ෙ< ·Oත 

VලධාRෙයb ඉ,න" z�ව,. ෙප`��ය" එbක යන ෙක`ට 

ෙදපා+තෙ5, ෙC අය" ඉ,න z�ව,. ඒ Vසා ඒ 

ස5බ,ධෙයw" ය50� �යා මා+ගයb ෙය3ම ගැන ගැ�R, 

කKපනා කර,න අවශ'[ 0යලා මම අදහසb ��යට ඔබ මාට 

ඉQRප" කරනවා. 
 

ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගU Vෙය�ජ' ඇම� මV, ඒ ගැන අවධානය ෙය`� කර,න. 

ග, අ0රාධ ජයර>න මහතා  (மா� மி� அ>ராத ஜயர$ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ගU කථානායක මV, ගU ම,� මා 0යන කාරණාව හR. 

ඒ 0යන ·Oත VලධාR, වන සංරbෂණ ෙදපා+තෙ5, ෙC 

�තරb ෙන`ෙව[, ෙ5 පා+8ෙ5, ව Vෙය�ජනය කරන 

225ෙදනා අතෙ+" ඉ,නවා. ෙ5වා ෙව,ෙ, ෙක`තැනද, 

ෙක`ෙහkද 0යන එක ෙන`ෙව[ )ශ්නය. හැම තැනම ·Oතෙය� 

ඉ,නවා. ඒ Vසා තම[ අ	 වන සංරbෂණ ෙදපා+තෙ5, ෙC 

VලධාR, පස්ෙදෙනx වැඩ තහනමකට පවා ලb කෙළk.  

·Oතෙය� ෙක`ෙහkද ඉ,ෙ,  0යා සහ  ඒ ක>ඩාය5 සහ ඒ අය 

හ¸නා ග"ෙත`" අ	 අVවා+යෙය,ම ��ය �යා"මක කරනවා. 

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

 )ශ්න අංක 2 - 1226/'16 - (1), ගU ආ+. එ5. ප�ම 

උදයශා,ත ºණෙසkකර මහතා - [සභා ග+භය  ළ නැත.]  

)ශ්න අංක 3 - 1402/'16 - (1), ගU බ,�ල ºණව+ධන 

මහතා. 

 
ග, බ�9ල oණව�ධන මහතා    (மா� மி� ப2�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගU කථානායක මV, මා එම )ශන්ය අහනවා. 
 

ග, ගය�ත ක,ණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய2த  க1ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගU කථානායක මV, )ාථSක ක+මා,ත අමාත' මා 

ෙවwෙව, මා එම )ශ්නයට 	u U 3ම සඳහා ස�යb කK 

ඉKලා �{නවා. 
 

%ශ්නය ම+ Pනක1 ඉPYප> _Iමට hෙය;ග කරන ල1. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
 

ෙය;uත පළා> පාලන ආයතන:  බ9`ල Pස්vDකය உ�ேதசி�க�ப�ட உ��ரா�சி நி�வன�க�:ப�ைள மாவ�ட� 
PROPOSED LOCAL AUTHORITIES: BADULLA DISTRICT 

      

     1644/’17 
4. ග, චy�ද � ෙz8Y මහතා (மா� மி� சமி2த விேஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පළා" සභා හා පළා"  පාලන  අමාත' මාෙග,  ඇ�  

)ශ්නය - (1): 

(අ) (i) බ�Kල Qස;්bකෙ< එb එb පළා" පාලන 
ආයතනෙ< �S )මාණය, ජනගහනය, �ාම 
VලධාR වස5 සංඛ'ාව ෙක`පමණද; 

             (ii) පළා" පාලන ආයතනයක �S )මාණය �ශාල 
1ම, ජනගහනය අ�ක 1ම වැV  ෙහk  මත බ�Kල 
Qස;්bකය  ළ අ¤�, පළා" පාලන ආයතන 
	a41මට ෙය�ජනා 1 �ෙ�ද; 

 (iii)  එෙසk න5, ෙය�»ත අ¤" පළා" පාලන ආයතන 
හා ඉ, ආවරණ  වන �ාම VලධාR ෙක`lඨාස 
ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙ+ද; 

 ය,න එ මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනaද? 

(ආ) ෙන`එෙසk න5, ඒ ම,ද? 
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[ගU අwරාධ ජයර"න මහතා] 



2017 ෙන`වැ5බ+  16  மாகாண சைபக� ம��� உ�Aரா�சி அைம	சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i)  ப$ைள மாவ�ட)தி" ஒ2ெவா� உ�Aரா�சி நி�வன)தின$� நில* பர*/,  ம�க� ெதாைக,  கிராம அ�வல. பிாி?களி" எ&ணி�ைக எ2வளெவ"பைத3�;  (ii)  உ�Aரா�சி நி�வனெமா"றி" நில*பர*/ பாாியதாக� காண*ப'த� ம��� ம�க� ெதாைக அதிகாி)$� காண*ப'த� ஆகிய காரண!களி" அ5*பைடயி� ப$ைள மாவ�ட)தி� /திதாக உ�Aரா�சி நி�வன!கைள) தாபி*பத�7 6"ெமாழிய*ப�'�ளதா எ"பைத3�;  (iii)  ஆெமனி�,  உ)ேதசி�க*ப�'�ள /திய உ�Aரா�சி நி�வன!க� ம��� அவ�றி� உ�ளட!7கி"ற கிராம உ)திேயாக)த. பிாி?க� தனி)தனியாக யாைவெய"பைத3�;  அவ. இ	சைப�7 அறிவி*பாரா? (ஆ) இ"ேற�, ஏ"? 
 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government:   (a)  Will he inform this House -  (i)  the extent of land, population and the 

number of Grama Niladhari Divisions in 
each of the Local Authorities in the Badulla 
District;  (ii)  whether it has been proposed to create new 

Local Authorities within the Badulla 
District due to the reasons like increase in 
land area and population within the Local 
Authorities; and  (iii)  if so, the proposed new Local Authorities 

and the Grama Niladhari Divisions that are 
covered by those Local Authorities? (b)  If not, why?     

ග, ෆgස� Eස්තාපා මහතා (පළා> සභා හා පළා> පාලන 
අමාතb+මා) (மா� மி� ைபச� 
Bதபா - மாகாண சைபக� ம+,� உ�Cரா6சி அைம0ச�) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

ගU කථානායක මV, ඌව පළා" පාලන ෙක`මසාRස් ��, 

ලබා 3 ඇ� ෙත`ර U පදන5 කරෙගන තම[ මම 	u ර ඉQRප" 

කර,ෙ,.  

ගU ම,� මV, )ශ්නයට 	u ර ෙමෙසkය.  

(අ) (i) 	u ර සභාගත* කරනවා. 

 (ii) නැත. 

 (iii) අදාළ නැත. 

(ආ) පැන ෙන`න�. 

* සභාෙ�සය මත තබන ලද (අ)(i)~ )*+ර: * சபா!ட"தி$ ைவ�க	ப�ட (அ)(i)�கான விைட: 
* Answer tabled for a(i): 

 

ග, චy�ද � ෙz8Y මහතා (மா� மி� சமி2த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

	u ර ලබා 3ම ස5බ,ධෙය, මා ගU ඇම� මාට 

ස් �ව,ත වනවා. 

ගU ඇම� මV, ඊෙ< ඔබ මා ගU සභාවට ෙන`පැSෙණන 

බව සඳහ, කළ Vසා, ඔබ මාට ගU 0�මb වශෙය,  )ශ්නය 

ඉQRප" ෙන`කළ",  )ධාන සං�ධායක මා  මට ඒ )ශ්නයට 

උ"තරයb �,නා.  

ගU කථානායක මV, මෙ( පළ�වැV අ U )ශ්නය 

ෙමය[.  

ඇ"තටම ෙ5 �මා V+ණ )ශ්නය අද බරපතළ )ශ්නයb 

බවට ප" ෙවලා �ෙබනවා. ෙම`කද, ඌව පළාත  ළ �මා V+ණ 

කට�  �� ෙන`�o  Vසා අ	 ෙ5 )ශ්නය �මා V+ණ කS4වට 

අෙ,ක වාරයb ඉQRප" කළා. න�", තවම" ඒකට 	uයමb 

නැහැ. මම දැbකා, හා8ඇල )ාෙ�½ය සභාෙC" අද Qනෙ< 3 

ගැෙනන ෙප"සම  ළ ෙමම )ශන්ය ෙය`දවලා �ෙබන ආකාරය. 
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පා+8ෙ5, ව 

ඒක සාධාරණ[. මැ�වරණ කK දැ ම 	uබඳව රට  ළ", ගම 

 ළ" �ශාල කථාබහb �ෙබනවා. මැ�වරණ කK දැ ම එbස" 

ජා�ක පbෂෙ< අපට �ශාල )ශ්නයb. ගU ඇම� මV, 

හා8ඇල )ාෙ�½ය සභා �මාව  ළ ඇKල )ාෙ�½ය සභාවට අ[� 

�ාමෙසkවා වසම0, ෙක`ටසb  �ෙබනවා. මම ෙය�ජනා කළා, 

ෙ5 ෙක`ටස හා8ඇල )ාෙ�½ය සභාවට ෙහ� බ>ඩාරෙවල 

)ාෙ�½ය සභාවට අw�bත කර,න 0යලා. ෙහk ව තම[, 

SKලගම 0යන �ාම VලධාR වසෙ5 ප�K 160b හා8ඇල 

)ාෙ�½ය ෙKක5 කා+යාලය ප� කරෙගන; බ>ඩාරෙවල 

)ාෙ�½ය ෙKක5 කා+යාලය ප� කරෙගන ඇKල )ාෙ�½ය 

ෙKක5 කා+යාලයට තම,ෙ( කට�  �� කර ගැ�ම සඳහා 

ය,න ඕනෑ, ගU ඇම� මV. )ාෙ�½ය ෙKක5 කා+යාලය 

0ය,ෙ,, ඒ ෙක`lඨාසෙ< ජනතාව තම,ෙ( වැඩ කරග,න 

යන එb ආයතනයb �තර[. ඒ ජනතාව ෙබ`ෙහ� �ර ෙගවාෙගන 

තම,ෙ( කට�  කර ගැ�මට තව" ආයතන ගණනාවකටම ෙ5 

��යට ය,න ඕනෑ. ඒ උෙදසා තම[ මා ෙය�ජනා කෙළk, ෙ5 

ෙක`lඨාසෙ< �ෙබන ප�K සංඛ'ාව හා8ඇල )ාෙ�½ය සභාවට 

ෙහ� බ>ඩාරෙවල )ාෙ�½ය සභාවට එකාබ�ධ කර,න 0යලා. 

න�", ඒක ��ධ �ෙ> නැහැ. ෙ5 Vසා ෙක`lඨාසයකට තව" 

ස¾කෙයb ප" කරග,න �|o අවස්ථාවb නැ� වනවා.  

�ෙශkෂෙය,ම ඔබ මා ෙ5 ගැන අහ,ෙ, පළා" පාලන 

ෙක`මසාRස්ෙගw[. හැබැ[, පළා" පාලන ෙක`මසාRස්වරයාට 

උ"තර ෙද,ෙ," අෙi පළාෙ" ඉ,න ෙ�ශපාලන නායකය,. 

ගU කථානායක මV, අද �� පළා" සභාවම උ�ෙඝ�ෂණයක. 

අද )ාෙ�½ය ෙKක5 ම,ලා ඔbෙක�ම එuයට බැහැලා. 

VලධාR, 0යන ෙදයට අවනත ෙන`ෙවන දඩ�බර 

ෙ�ශපාලනඥය, ග" ²,� ²රණ Vසා එක පැ"ත0, ඒ 

පළාෙ" ජනතාව ෙ5 )ශ්නයට ��ණ ෙදනවා. ඔබ මා දbෂ 

|��ම" ෙ�ශපාලන නායකෙයb. න�", අද ඔබ මාව හංව? 

ගහලා �ෙබනවා,  අකා+යbෂම වැඩ 	uෙවළb Vසා. ඒ Vසා, 

ෙ5 VලධාR,ට වැඩ කර,න z�ව, අවස්ථාව සලසා ෙදන වැඩ 

	uෙවළb හදලා, ම  අනාගතෙ<3 ෙහ� ෙමව, ගැට¤ ම  

ෙන`වන ආකාරයට �යා කර[ 0යලා මම �ශ්වාස කරනවා.  

හzතෙK ආසනෙ< ෙක`lඨාසයb බ>ඩාරෙවල මහනගර 

සභා �මාව  ළ �ෙබනවා. ඒක ��ධ කෙළk" නැහැ. ඇ"තටම 

ඔබ මාට �U�ධව සහ රජයට �U�ධව ග  0යන එක 

සාධාරණ[. ඒ Vසා මම ඔබ මාෙග, ඉK�මb කරනවා.  ෙ5 

ෙ�ශපාලන නායක"වෙ< මැQහ"1ම ඉව" කරලා, ඔබ මාෙ( 

ගU"වය" ආරbෂා කරෙගන, මම 0යz ෙය�ජනා ගැන ඉQRෙ< 

3 අවශ' වැඩ 	uෙවළ සකස,න ඔබ මාට z�ව,ද? 

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ`ඳ[. ඒ සඳහා අවධානය ෙය`� කර,න, ගU ඇම� මා. 

 
ග, ෆgස� Eස්තාපා මහතා (மா� மி� ைபச� 
Bதபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගU කථානායක මV, ෙම මාෙ( ඉK�ම සාධාරණ[. �මා 

V+ණ කS4වb ප" �ණා. අ¾යාචනා �යාදාමය ස්වා�න 

ක>ඩායමb ��w[ කෙළk. ෛන�ක )�පාදන අwව මම 

අමාත'ාංශය භාර ග,න ක8, ෙ5 ඡ,දෙ<3 ක8, �මා V+ණ 

කට�  කරz Vසා, ඇම� මාට ඊට ප�ව අ¾යාචනා �යාදාමයට 

ඇ�8 ගැ�ෙ5 0�ම ෛන�ක වරමb නැහැ, ගU ම,� මV. 

හැබැ[, ඔබ මාෙ( ඉK�ම සාධාරණ[ 0යලා මම 	uග,නවා, 

ගU ම,� මV. ඒ Vසා ඊළඟ ඡ,දෙ< 3 අ	 �මා V+ණ 

කට�  කරලා ඔබ මාෙ( ඉK�5 ඉෂ්ට කර,න කට�  

කරනවා. 
 

ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ`ඳ[, ෙබ`ෙහ`ම ස් �[. 
 

ග, චy�ද � ෙz8Y මහතා (மா� மி� சமி2த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගU කථානායක මV, මෙ( ෙදවන අ U )ශ්නය ෙමය[.   

ක8, �|o ඒ �මා V+ණ කS4 ෙහ� ෙCවා, ප�ව 

ත�,නා,ෙසkලා 	aට± කS4ව ෙහ� ෙCවා,- අෙi තව 

ෙය�ජනාවb �|ණා. 2011 ව+ෂෙ<3 බ>ඩාරෙවල මහනගර 

සභාවb බවට ප" �ණා. එක Âෙය, ඒක ��ධ කෙළk, ගU 

ඇම� මV. එවකට �{ පාලකෙය� අ	 V,දට යන ෙක`ට 

�|o )ාෙ�½ය සභාව, ප�වදා අවQ ෙවන ෙක`ට අ	 ද,ෙ," 

නැ�ව මහනගර සභාවb බවට ප" කරලා �|ණා. හැබැ[, එa 

�|o බරපතළ ත""වය තම[, ස¾ක සංඛ'ාව )මාණව" 

ෙන`1ම Vසා එය පව"වා ෙගන ය,න බැR 1ම. අෙi 

වාසනාවකට, එbස" ජා�ක පbෂෙ< එවකට �{ පළා" පාලන 

ඇම� මාෙ( zතා නගරා�ප�වරෙයb හැ{යට �{යා. මට 

මතක හැ{යට,  කK�ෙ> ෙහ� ඒ )ෙ�ශෙ< �{යා. ඒ Vසා එම 

මහනගර සභාවට" ඒ )ශ්නය උ�ගත �ණා. 

ගU කථානායක මV, ෙක`lඨාස 16b එක  කරලා තම[ 

එය මහනගර සභාවb බවට පRව+තනය කෙළk. හැබැ[, ඒක zං� 

)ාෙ�½ය සභාවb. උසා� දඩ, ��දර ගාස් ව8, තම[ යැzෙ>. 

අ	 )ාෙ�½ය සභාෙC �{ කාලය  ළ, අෙi දbෂතාව මත, ඒ 

පනෙ" �|o බලතල" එbක අ U ව'වස්ථා ෙග`ඩනඟලා ය5 

ය5 ෙ�වK කළා. 

හැබැ[, අද ඒ )ාෙ�½ය සභාෙC ශb�ම"ම ආ+yකය �|o  

ෙක`lඨාස එක  1ම  ළ බ>ඩාරෙවළ )ාෙ�½ය සභාව 

අක+මන'[. අ	 ෙය�ජනා කළා, ඉ�R �ාම VලධාR වස5 {ක" 

z�ව, න5 මහ නගර සභා �මාවට අරෙගන, ඒ )ෙ�ශෙ< 

ජනතාවට අවශ' ෙසkවාව, {ක" ඒ පළා" පාලන ආයතනෙය, 

කා+යbෂමව සපය,න z�ව, 0යලා. හැබැ[, ඒවාට ඇ�5ක, 

�,ෙ, නැහැ. රෙl ඉ,න ජනතාව |��ම" Vසා උසා� යන 

එක සාධාරණ[. ඒ පළාෙ" ඉ,න ෙ�ශපාලන නායකය, ෙCවා, 

සමහර VලධාR, ෙCවා අ	 0Cවා න5 ෙක`ෙහ`මව" ක, 

ෙද,ෙ, නැහැ. මම ද,ෙ, නැහැ, ඒක ෙම`කbද 0යන 

කාරණය. ගU කථානායක මV, අ	 ෙ5 යහපාලන ආ>?ව 

ෙග`ඩ නඟ,න �ශාල කැප1මb කළ අය. ෙ5වා බරපතළ )ශ්න, 

ගU කථානායක මV. ගU ඇම� මV, ඒක Vසා ෙ5 	uබඳව 

�ම+ශනය කරලා ඇ"ත ත  ෙත�රා ෙගන, අ	 0යන ෙ� හRද 

0යලා බලලා ෙ5 අක+මන' ෙවලා �ෙබන )ාෙ�½ය සභාව 

ෙග`ඩ නඟ,න z�ව, වැඩ 	uෙවළb හද,න ඔබ මාට 

z�ව,ද? 
 

ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ`ඳ[. ගU ඇම� මා. 
 

ග, ෆgස� Eස්තාපා මහතා (மா� மி� ைபச� 
Bதபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගU කථානායක මV, ඕනෑම නගර සභාවb, මහ නගර 

සභාවb කර,න; )ාෙ�½ය සභාවb, නගර සභාවb කර,න, 

1063 1064 

[ගU චS,ද � ෙ��R මහතා] 
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සාමාන'ෙය, පළා" පාලන ඇම�වරෙයxට z�ව,.  හැබැ[, 

මම කැÃනl ම>ඩලයට ෙය�ජනාවb ඉQRප" කළා, ය5 

@මෙCදයb අwව ඒක කර,න.  ගU ම,� මV,  ඒ වාෙ(ම  

)ාෙ�½ය සභා, නගර සභා කරනවාද; නගර සභා, මහ නගර සභා 

කරනවාද 0යලා ෙය�ජනා ග,න අ	 හැම Qස්;bකයටම ෙය`� 

කරලා �ෙබනවා.  ඔබ මාෙ( ෙ5 ෙය�ජනාව ඔබ මා Qස්;b 

ෙKක5 කා+යාලයට ෙය`� කළාද 0යලා මා ද,ෙ, නැහැ. 

ඔබ මා ඒ ෙය�ජනාව ෙය`� කළා න5, ය5 @මෙCදයකට ඒක 

අw®ල ෙවනවා න5, ඒක අVවා+යෙය,ම �� ෙවනවා, ගU 

ම,� මV. 

 
ග, චy�ද � ෙz8Y මහතා (மா� மி� சமி2த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඒක ෙය`� කළ" ඒක  ෙන`සලකා හැRයා. සමහර ෙ�ශපාලන 

නායකය,ෙ( අවශ'තාව මත තම[ ඒක �� ව,ෙ,. 

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

එෙහම න5, ගU ඇම� මා ඒක ප�bෂා කරලා බල,න. 

 
ග, ෆgස� Eස්තාපා මහතා (மா� மி� ைபச� 
Bதபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

0�ම ඇ�8 ගැ�ම0, ෙත`රව ඔබ මාෙ( ඉK�ම සලකා 

බල,න5. 

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ`ඳ[. ෙබ`ෙහ`ම ස් �[. 

 
නැ ෙඟන~ර පළාෙ> පාස` :  �9හ`ප� ප>?�    கிழ�$ மாகாண� பாடசாைலக�: அதிப� நியமன� 
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5. ග, ඩ#ලස් ෙ.වාන�දා මහතා (மா� மி� ட�ளB ேதவான2தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

අධ'ාපන අමාත' මාෙග, ඇ� )ශ්නය - (2): 
(අ)          (i)  නැෙගනaර පළාෙ" පාසK 331ක 

��හKප�වU, ෙන`මැ� බව"; වැඩබලන 
��හKප�වU, ෙලස 252 ෙදෙනx කට�  
කරන බව"; 

          (ii)     ෙමම වැඩබලන ��හKප�වU,, 9 ලංකා 
��හKප� ෙÄk-යට අ,ත+�හණය කරන ෙලස 
ඉK�5 ඉQRප"ෙක`ට ඇ� බව"; 

 (iii) පl{Riz අධ'ාපන කලාපෙ<, ෙප�ර²�iප" ව 
ෙක`lඨාසෙ< 1 ඒ සහ ¥ ෙÄk-ෙ< පාසK 
ෙන`මැ� බව"; 

 (iv) එම ෙක`lඨාසෙ< ග-තය හා �ද'ාව �ෂයය, 
ඉගැ,1ම සඳහා ºU aඟයbද පව�න බව"; 

 එ මා ද,ෙනaද? 
(ආ)  (i) ඉහත සඳහ, පාසK 331 සඳහා ��හKප�වU, 

ප"0�මට ෙගන ඇ� 	යවර කවෙ+ද; 

 (ii) වැඩබලන ��හKප�වU, 252 ෙදනාෙ( 
ත""වය කවෙ+ද; 

 (iii) ෙප�ර²�iප" ව ෙක`lඨාසයට 1 ඒ සහ ¥ 
ෙÄk-ෙ< පාසලb ලබාQය  හැ0ද; 

 (iv)  ග-තය හා �ද'ාව �ෂයය, සඳහා ± ºU aඟය 
	ය1මට ෙගන ඇ�  	යවර කවෙ+ද; 

 ය,න එ මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනaද? 
(ඇ)  ෙන` එෙසk න5, ඒ ම,ද? 

 க�வி அைம	சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i)  கிழ�7 மாகாண)தி" 331 பாடசாைலகளி� அதிப.க� இ�ைலெய"பைத3�; பதி�கடைமயா��� அதிப.களாக 252 ேப. ெசயலா��கி"றனெர"பைத3�;  (ii)  இ>த பதி�கடைமயா��� அதிப.கைள இல!ைக அதிப. தர)தி�7 உ�ளீ.�7மா� ேகாாி�ைகக� 6"ைவ�க*ப�'�ளனெவ"பைத3�;  (iii)  ப�5�*/ க�வி வலய)தி" ேபாரதீ?*ப�� ேகா�ட)தி� 1ஏ, G தர)ைத	 ேச.>த பாடசாைலக� இ�ைலெய"பைத3�;  (iv)  அ�ேகா�ட)தி� கணித� ம��� விHஞான� ஆகிய பாட!கைள க�பி*பத�கான ஆசிாிய. ப�றா�7ைற நில?கி"றெத"பைத3�;  அவ. அறிவாரா? (ஆ)  (i)  ேமேல 7றி*பி�'�ள 331 பாடசாைலக-�காக அதிப.கைள நியமி�க ேம�ெகா&'�ள நடவ5�ைகக� யாைவ;  (ii)  பதி�கடைமயா��� 252 அதிப.களி" நிைலைம எ"ன;  (iii)  ேபாரதீ?*ப�� ேகா�ட)தி�7 1ஏ, G தர)ைத	 ேச.>த பாடசாைலெயா"ைற வழ!க இய�மா;  (iv)  கணித� ம��� விHஞான� ஆகிய பாட!க-�கான ஆசிாிய. ப�றா�7ைறய நிவ.)திெசJய ேம�ெகா&'�ள நடவ5�ைகக� யாைவ;  எ"பைத அவ. இ	ைப�7 அறிவி*பாரா? (இ)  இ"ேற�, ஏ"? 
           

asked the Minister of Education: (a)  Is he aware that - 
 (i)  there are no principals in 331 schools in 

the Eastern Province; and 252 persons 
function as Acting  Principals; 

 (ii)  requests have been made to absorb the 

aforesaid acting principals into Sri Lanka 
Principals’Service; 

 (iii)  there are no 1A and B schools in 
Poratheevuppaththuwa division in 
Paddiruppu Educational Zone; and 

 (iv)  there is a shortage of Maths and Science 

teachers in the aforesaid division? 
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පා+8ෙ5, ව (b)  Will he inform this House- 
 (i)  the steps that have been taken to appoint 

principals to the 331 schools mentioned 
above; 

 (ii)  the situation of the 252  acting principals; 
 (iii)  whether a 1A and B school can be provided 

to the Poratheevuppaththuwa Division; and 
 (iv)  the steps that have been taken to eliminate 

the shortage of Maths and Science teachers? (c)  If not, why? 
 

ග, අ_ල �රාz කාYයවස� මහතා (අධbාපන 
අමාතb+මා) (மா� மி� அ�கில விராE காாியவச� - க)வி அைம0ச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 

ගU කථානායක මV, එම )ශ්නයට 	u ර ෙමෙසk[: 

(අ) (i) නැ ෙඟනaර පළාෙ" පාසKවල ��හKප� 
zරiපා? 372b පව�න බව", ��හKප� Åර දරන 
ෙÄk-ධාR, ෙන`වන සංඛ'ාව 269b බව" 
වා+තා 1 ඇත. 

 (ii) නැ ෙඟනaර පළාෙ" වැඩබලන ��හKප�වU, 
9 ලංකා ��හKප� ෙÄk-යට අ,ත+�හණය 
කරන ෙලස ඉK�මb ඉQRප" කර ඇත. 

 (iii) පl{Riz අධ'ාපන කලාපෙ<, 
ෙප�රා²�iප" ව ෙක`lඨාසෙ< 1ඒ සහ ¥ 
ෙÄk-ෙ< පාසK ෙන`මැත. 

 (iv) ඔC. 

   එම ෙක`lඨාසෙ< ග-තය හා �ද'ාව �ෂයය, 
ඉගැ,1ම සඳහා ºU aඟයb පව². 

(ආ) (i) නැ ෙඟනaර පළාෙ" ��හKප� zරiපා? ඇ� 
පාසK සඳහා සථ්ානගත කරw ලබ,ෙ, පළා" 
සභාවට අය" බලයල" ආයතන ම�, බැ�,, 
2015 ව+ෂෙ< පව"වන ලද �Sත තරග 
�භාගෙය, හා ස5�ඛ ප�bෂණෙය, ෙත�රා 
ප"කර ග,නා ලද ��හKප�වU 335 ෙදෙනx 
අදාළ පාසKවලට සථ්ානගත 0�මට 2016 
ඔbෙත�බ+ මස නැ ෙඟනaර පළාතට ලබා 3 ඇත. 

 (ii) වැඩබලන ��හKප�වU,ෙ( ඉK�ම අwව එම 
VලධාR, සඳහා ව'වසථ්ාw®ලව ��� 
�භාගයb පව"වා ��සස්, ෙත�රා ගැ�ම සඳහා 
කට�  0�මට ෙය�ජනා 1 ඇත. 

 (iii) ෙප�රා²�iප" ව ෙක`lඨාසයට 1ඒ සහ ¥ 
පාසලb ලබා Qය හැක. 

 (iv) 2017 ව+ෂෙ< ජා�ක අධ'ාපන �ද'ා cඨ vbෂණ 
³iෙල�මාධාR, සඳහා ºU ප"15 ලබා 3ෙ53 
නැ ෙඟනaර පළාත සඳහා �ද'ා හා ග-ත ºUවU 
62b �දා හැර ඇත. (ජා�ක පාසK සඳහා 
ප"0�5 ද ඇ ළ"ව) 

  w�U කාලෙ<3 ලබා 3මට VයSත උපා�ධාR ºU 
ප"15 යටෙ" ද එම පළාෙ" ජා�ක පාසKවල 
�ද'ා, ග-ත zරiපා? 	ර1ම �� 0�මට 
VයSතය. 

(ඇ) අදාළ ෙන`ෙC. 

ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

)ශ්න අංක 6 - 1784/'17 - (1), ගU  එ5. එ�. එ5. සKමා, 

මහතා.- [සභා ග+භය  ළ නැත.] 
)ශ්න අංක 7 - 1805/'17 - (1), ගU වා�ෙ�ව නානායbකාර 

මහතා.- [සභා ග+භය  ළ නැත.] 
)ශ්න අංක 8 - 1860/'17 - (1), ගU එස්.එ5. මRbකා+ මහතා.

- [සභා ග+භය  ළ නැත.] 

)ශ්න අංක 9  -1956/'17- (1), ගU කනක ෙහkර" මහතා. - 
[සභා ග+භය  ළ නැත.] 

)ශ්න අංක 10 -2121/'17 -(1), ගU ජය,ත සමර1ර මහතා. -  
[සභා ග+භය  ළ නැත.] 

)ශ්න අංක 11 -2125/'17 - (1), ගU චාKස් ඉ. V+මලනාද, 

මහතා. -  [සභා ග+භය  ළ නැත.] 

)ශ්න අංක 12 -2188/'17- (1), ගU )ස,න රණ ංග මහතා. 

-  [සභා ග+භය  ළ නැත.] 

)ශ්න අංක 13 -2194/'17- (1), ගU �මල1ර Qසානායක 

මහතා.  

 
ග, �. �. ඩn/c. �මල?ර Pසානායක මහතා (மா� மி� F.ாீ.டபி�G. விமலHர திசாநாய�க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ගU කථානායක මV මා එම )ශ්නය අහනවා.  

 
ග, ගය�ත ක,ණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய2த  க1ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගU කථානායක මV, �දK හා ජනමාධ' අමාත' මා 

ෙවwෙව, මා එම )ශ්නයට 	u U 3ම සඳහා මාසයb කK 

ඉKලා �{නවා.  

 
%ශ්නය ම+ Pනක1 ඉPYප> _Iමට hෙය;ග කරන ල1. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட� ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
)ශ්න අංක 14 - 2216/'17 -(1), ගU එස්.�තර, මහතා. -  

[සභා ග+භය  ළ නැත.] 

)ශ්න අංක 15 - 2233/17, ගU �.1. චානක මහතා. -  [සභා 
ග+භය  ළ නැත.] 

 

ෙදවන වටය.  

 
�රා�දbා>මක වGනාකම_� => ස්ථාන : අ�පාර 

Pස්vDකය ெதா�ெபா)ளிய� ாீதியி� ெப�மதிமி�க இட�க�:அ�பாைற மாவ�ட� 
PLACES OF ARCHAEOLOGICAL INTEREST: AMPARA 

DISTRICT  

     1226/’16 
2. ග, �. �. ඩn/c. �මල?ර Pසානායක මහතා (ග, ආ�. 

එ�. ප.ම උදයශා�ත oණෙසpකර මහතා ෙව0වට) (மா� மி� F.ாீ.டபி�G. விமலHர திசாநாய�க - மா� மி�  ஆ�.எ�. ப$ம உதயசா2த �ணேசகர சா�பாக) 
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka on behalf of 
the Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

අධ'ාපන අමාත' මාෙග, ඇ� )ශ්නය - (1): 
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(අ)          (i)      අ5පාර Qස;්bකෙ< 	aටා ඇ� zරා�ද'ා"මක 
ව{නාකම0, �" සථ්ාන සංඛ'ාව ෙක`පමණද; 

              (ii)  එම සථ්ාන අතR, දැනට සංරbෂණ කට�  
��කරw ලබන සථ්ාන කවෙ+ද; 

              (iii)  ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව+ෂවල3 ෙව, කරන ලද 
�දK )මාණය ෙව, ෙව, වශෙය, ෙක`පමණද; 

 (iv)  එK. �. �. ඊ. mසත්වාQ, ��, �නාශ කරන ලද 
zරා �ද'ා"මක ව{නාකම0, �" සථ්ාන 
කවෙ+ද; 

 (v)  එම �නාශය, 	uබඳව තbෙසkUවb කර 
ඇ"න5, තbෙසkU ව{නාකම ෙව, ෙව, 
වශෙය, ෙක`පමණද; 

 (vi)  එම �නාශය, ස5බ,ධෙය, ��මය 	යවර 
ෙගන �ෙ�ද; 

 (vii)  ඉහත �යKෙලaම 6+ණ  වා+තාවb ඉQRප" 
කර,ෙ,ද; 

 ය,න එ මා ෙමම සභාව ට ද,ව,ෙ,ද? 

(ආ)  ෙන` එෙසk න5, ඒ ම,ද? 
      க�வி அைம	ைர� ேக�ட வினா: (அ)  (i)  அ�பாைற மாவ�ட)தி� அைம>$�ள ெதா�ெபா�ளிய� ாீதியி� ெப�மதிமி�க இட!களி" எ&ணி�ைக யா$;  (ii)  ேம�ப5 இட!களி� த�ேபா$ பா$கா*/ நடவ5�ைகக� ேம�ெகா�ள*ப'கி"ற இட!க� யாைவ;  (iii)  இத�காக 2015 ம��� 2016ஆ� ஆ&'களி� ஒ$�க*ப�ட பண)ெதாைக ெவ2ேவறாக எ2வள?;  (iv)  L.T.T.E. பய!கரவாதிகளா� அழி�க*ப�ட ெதா�ெபா�ளிய� ாீதியி� ெப�மதிமி�க இட!க� யாைவ;  (v)  ேம�ப5 அழி?க� ப�றிய மதி*Gெடா"� ெசJய*ப�5�*பி", மதி*G�'* ெப�மதி ெவ2ேவறாக எ2வள?;  (vi)  ேம�ப5 அழி?க� ெதாட.பாக ச�ட நடவ5�ைகக� ேம�ெகா�ள*ப�'�ளனவா;  (vii)  ேம�ப5 அைன)தின$� 6Mைமயானேதா. அறி�ைகைய சம.*பி*பாரா;  எ"பைத அவ. இ	சைப�7 அறிவி*பாரா? (ஆ)  இ"ேற�, ஏ"? 
      

asked the Minister of Education: (a)  Will he inform this House - 
 (i) how many places of archaeological interest 

are located in the Ampara District; 
 (ii) in how many places conservation activities 

are being undertaken out of the aforesaid 
sites; 

 (iii) what amounts were allocated in the years 

2015 and 2016 for this purpose, separately; 

 (iv) what places of archaeological interest were 

destroyed by the LTTE terrorists; 
 (v) if an assessment of such destructions has 

been undertaken, what the estimated value 
is in respect of each site separately. 

 (vi) whether legal measures have been taken in 

respect of these destructions; and 
 (vii) whether he will submit a comprehensive 

report on all above? (b) If not, why? 
 

ග, අ_ල �රාz කාYයවස� මහතා (மா� மி� அ�கில விராE காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගU කථානායක මV, එම )ශ්නයට 	u ර මා සභාගත* 
කරනවා. 
 

* සභාෙ�සය මත තබන ලද )*+ර: * சபா!ட"தி$ ைவ�க	ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i)  අ5පාර Qස;්bකය  ළ ෙ5 වන �ට හ�1 ඇ� zරා�ද'ා 
සථ්ාන 423b ඇත.  

      (ii)    න0. 

  එන5 3ඝවා	ය දාගැබ, �ල}Rය දාගැබ සහ zං� �}Rය 
දාගැබ[. 

      (iii)  2015 වසර සඳහා U.13,054,842.00 (U	යK එbෙක�{ 
�සල්bෂ පනසහ්තර දහස ්අට�ය හත8සේදක[.) 

   2016 වසර සඳහා -U. 15,811,709.00 (U	යK එbෙක�{ 
පනසඅ්ට ලbෂ එ ෙක`ෙළ`සද්හස ්හ"�ය නවය[.) 

      (iv)   එK��ඊ mසත්වාQ, ��, �නාශ කරන ලද zරා 
�ද'ා"මක ව{නාම0, �" සථ්ාන 	uබඳව වා+තා 1  
ෙන`මැත. උ U නැ ෙඟVර )ෙ�ශවල zරාවස ් �නාශයb 
��ව ඇත", ඒවා එK��ඊ mසත්වාQ, ��, �� කළ බව 
සනාථ 0�මට තර5 )මාණව" සාbO ෙන`මැත.  

 (v)  වා+තා 1 ෙන`මැත.  

 (vi)  අදාළ ෙන`ෙC.  

 (vii)  අදාළ ෙන`ෙC. 

(ආ)  අදාළ ෙන`ෙC.  
 

ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

)ශ්න අංක 6 -1784/'17- (1), ගU එ5.එ�.එ5. සKමා, 

මහතා.  
 

ග, H.!ක ප�රණ මහතා    
(மா� மி�  $திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගU කථානායක මV, එ5.එ�.එ5. සKමා, ම,� මා 

ෙවwෙව, මා එම )ශ්නය අහනවා. 

 
ග, ගය�ත ක,ණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய2த  க1ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගU කථානායක මV, අ�කරණ අමාත' Sය ෙවwෙව, මා 

එම )ශ්නයට 	u U 3ම සඳහා ස� ෙදකb කK ඉKලා �{නවා.  
 

%ශ්නය ම+ Pනක1 ඉPYප> _Iමට hෙය;ග කරන ල1. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட� ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 
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 1805/’17 
7. ග, Pෙ�ෂ් oණව�ධන මහතා (ග, වා�ෙ.ව 
නානායDකාර මහතා ෙව0වට)    (மா� மி�  திேனJ �ணவ�தன - மா� மி� வா@ேதவ நாணாய�கார சா�பாக) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara) 

)වාහන  හා  ��K  ºව,  ෙසkවා  අමාත' මාෙග,  ඇ� 

)ශ්නය - (1):  

(අ) (i)  9 ලංකා �5Rය ෙදපා+තෙ5, වට අය" �5Rය 
එ,»,ව8, දැනට භා�තයට ගතහැ0 එ,», 
සංඛ'ාව ෙක`පමණද; 

 (ii) එම එ,», ව+ග කවෙ+ද; 

 ය,න එ මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙ,ද? 

(ආ)   (i)  දැනට ෙල�කෙ< ෙබ`ෙහ� රටවල M2 හා M4 
ව+ගෙ< එ,», Qºකාලයb �සේසk ධාවනය 
වන බව"; 

       (ii)  9 ලංකා �5Rය ෙදපා+තෙ5, වට අය" එම 
ව+ගෙ< එ,», 27b  භා�තෙය, ඉව" 0�මට 
	යවර ගVS, ඇ� බව"; 

       (iii)  එම එ,»,වල අමතර ෙක`ටස ් ෙග,1ම 
නැවැ"1ම සඳහා ර"මලාන යා,;ක ඉං»ෙ,U 
ෙදපා+තෙ5, වට ද,වා ඇ� බව"; 

 එ මා 	uග,ෙ,ද? 

(ඇ)  (i)  තව වසර ගණනාවb ෙසkවෙ< ෙයද�ය හැ0 ෙමම 
�5Rය එ,», ග+aත කර �නාශ 0�ෙ5 අර�ණ 
කවෙ+ද; 

 (ii)  ෙමයට ෙපර �5Rය කා+ය ම>ඩලෙ< �ෙර�ධය 
ෙන`තකා, )ංශෙය, ෙග,වන ලද M9 ව+ගෙ< 
�5Rය එ,», 09, ෙ5 වන�ට භා�තයට ගත 
හැbෙb එ,», 03b බව ද,ෙ,ද; 

 (iii)  එබැ�, ෙමම M2 හා M4 ව+ගෙ< එ,», 
භා�තෙය, ඉව" 0�ම නැවැ"1මට 	යවර 
ග,ෙ,ද; 

 ය,න" එ මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙ,ද? 

(ඈ) ෙන`එෙසk න5, ඒ ම,ද? 
          ேபா�7வர)$ ம��� சிவி� விமான ேசைவக� அைம	சைர� ேக�ட வினா: (அ)  (i )  இல!ைக /ைகயிரத) திைண�கள)தி�7	 ெசா>தமான /ைகயிரத எ"ஜி"களி� த�ேபா$ பய"பா�'�7 எ'�க�O5யதான எ"ஜி"களி" எ&ணி�ைக யா$ எ"பைத3�;  (ii)  அ>த எ"ஜி"களி" வைகக� யாைவ எ"பைத3�;  அவ. இ	சைபயி� அறிவி*பாரா? (ஆ)  (i)  இ"றளவி� உலக)தி" பல நா'களி� M2 ம��� M4 வைக எ"ஜி"க� நீ&ட கால� ஓ5�ெகா&5��கி"றன எ"பைத3�:  (ii) இல!ைக /ைகயிரத) திைண�கள)தி�7	 ெசா>தமான அ>த வைகைய	 ேச.>த 27 

எ"ஜி"கைள பய"பா�5R�>$ அக��வத�7 நடவ5�ைக எ'�க*ப�' வ�கி"றெத"பைத3�;  (iii)  அ>த எ"ஜி"களி" உதிாி* பாக!க� இற�7மதி ெசJய*ப'வைத நி�)$மா� இர)மலான எ>திர* ெபாறியிய� திைண�கள)தி�7 அறிவி�க*ப�'�ளெத"பைத3�;  அவ. ஏ���ெகா�வாரா? (இ)  (i)  இ"%� பல வ�ட!க� ேசைவயி� ஈ'ப')த� O5யதான இ>த /ைகயிரத எ"ஜி"கைள பய"பா�'�7 உதவாததாக ஆ�கி அழி*பத" ேநா�க� யா$ எ"பைத3�;  (ii)  இத�7 6"ன. /ைகயிரத பணியாள.களி" எதி.*ைப கவன)தி�ெகா�ளா$ பிரா"சிR�>$ இற�7மதி ெசJய*ப�ட M9 வைகைய	 ேச.>த 09 /ைகயிரத எ"ஜி"களி� இ"றளவி� பய"பா�'�7 எ'�க� O5யதாக 03 எ"ஜி"கேள உ�ளெத"பைத அறிவாரா எ"பைத3�;  (iii)  ஆகேவ, M2 ம��� M3 வைக எ"ஜி"கைள பய"பா�5R�>$ அக��வைத நி�)த நடவ5�ைக எ'*பாரா எ�பைத3�;  அவ. இ	சைபயி� அறிவி*பாரா? (ஈ)  இ"ேற�, ஏ"? 
 
asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of locomotives in running 
conditions out of those that belong to the 
Department of  Sri Lanka Railways; and 

 (ii) the types of those engines? 
 

(b) Will he admit that - 

 (i) locomotives of M2 and M4 types have been 
utilized in many countries of the world for a 
long period of time; 

 (ii) steps are being taken to remove from use 27 
locomotives of the aforesaid types; and 

 (iii) that the Mechanical Engineering 
Department in Ratmalana has been 
instructed to stop importation of spare parts 
for those engines? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the objective of condemning and destroying 
the aforesaid locomotives that can be 
utilized for many more years; 

 (ii) whether he is aware that, out of the 09 
locomotives of M9 type that were imported 
from France despite protests from the staff 
of the Railways Department, only 03 can be 
used at present; and  

 (iii) whether steps will be taken to stop 
removing from use the locomotives of M2 
and M4 types? 

(d) If not, why? 
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ග, අෙශ;D අෙn8ංහ මහතා (%වාහන හා 8�` oව� 
ෙසpවා hෙය;ජb අමාතb+මා) (மா� மி� அேசா� அேபசி5க - ேபா��வர$� ம+,� சிவி) விமான0 ேசைவக� பிரதி அைம0ச�)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ගU කථානායක මV, )වාහන හා ��K ºව, ෙසkවා 

අමාත' මා ෙවwෙව, මා එම )ශ්නයට 	u ර සභාගත* 
කරනවා.  
 

* සභාෙ�සය මත තබන ලද )*+ර: * சபா!ட"தி$ ைவ�க	ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i)  1050.  

 (ii)  එම එ,», (Locomotive) පහත පRQ ෙC.  

 

 

(ආ) (i),  (ii),  (iii) 

  M2 හා M4 ප,�ෙ< කැෙ,³යාw එ,», Qº කාලයb 
ධාවනය වන අතර, 9 ලංකා �5Rය ෙසkවය ස  එ,», 
ඇ-ෙ< M2 ව+ගෙ< එ,», 13b හා M4 ව+ගෙ< 
එ,», 14b දැනට භා�තයට ගත හැ0 ත""වෙ< ඇත. 
ෛදVක එ,», ධාවන වා+තාව,ට අw M2 එ,», 
09b හා M4 ව+ගෙ< එ,», 10b ෛදVකව ෙසkවෙ< 
ෙය`දවා ඇ� අතර, සාමාන' වශෙය, Qනපතා ෙස� 
එ,», අ¤"වැ³යාව, හා නඩ"  සඳහා ෙය`� ෙකෙ+. 

  M2 හා M4 ව+ගෙ< 0�� එ,»මb භා�තෙය, ඉව" 
0�මට කට�  කර ෙන`මැ� අතර, එම එ,», සඳහා 
අමතර ෙක`ටස ් ඇණ�5 0�මද ෙ5 දbවාම �� කරw 
ලැෙ�. එෙසk අමතර ෙක`ටස ් ඇණ�5 0�ම ෙන`කරන 
ෙලස 0�� උපෙදසb ලබා3 ෙන`මැත.  

(ඇ)  (i)  පැන ෙන`න�.  

 (ii)  M9 ව+ගෙ< එ,», ෙදකb භා�තෙ< පැව� අතර 2017 
ව+ෂෙ<3 M9 ව+ගෙ< තව" �5Rය එ,», 02b 
ඉ,Qයාw සමාගමක සහභා}"වෙය, අ¤"වැ³යා කර 
ෙසkවය සඳහා ෙය`දවා ඇත. ඒ අwව භා�තයට ගතහැ0 
ත""වෙ< M9 එ,», 04b ඇත. M9 �5Rය එ,», 
Vෂ්පාදනය කරන )ංශෙ< Alston සමාගෙම, අමතර 
ෙක`ටස ්Sල3 ගැ�ම සඳහා )ය"නය, රාvයb දරන ලද 
අතර, ඔ�, ඉතා අ�ක Sල ගණ, ඒ සඳහා �ල3 ඉQRප" 
කරන ල3.  

  එම අවසථ්ාෙC3 එවැV අ�ක �දලb ෙගවා අමතර ෙක`ටස ්
ලබාගැ�ම )ාෙය�}ක ෙන`ව බව ෙප� }ෙ<ය. ඉ, 
අන Uව එම සමාගම M9 ව+ගෙ< එ,», සඳහා අමතර 
ෙක`ටස ් Vෂ්පාදනය හා පාලන ප�ධ� Vෂ්පාදනය 
ෙන`කරන ලද අතර, ෙමම අංශය වසා දමා ඇ� බව දැන 
ග,නට ලැÃණ. එෙහ[, ෙමම සමාගෙම, ෙ5වා 
අ¤"වැ³යා 0�ම සඳහා ෙහ� අමතර ෙක`ටස ්ලබාගැ�ම 
සඳහා ෙහ� දරන ලද උ"සාහය,ෙග, )�ඵලයb 
ෙන`ලැÃණ. එෙහ[, ෙවන" සමාග5වලට ආධාරය, 
ලබාගැ�ම සඳහා ෙට,ඩ+ පRපා{ය අwව කට�  කරන 
ලද අතර, ෙට,ඩ+ ප Rපා{යට ඉQRප" ± සමාග5 අතR, 
ඉ,Qයාw සමාගමb �5Rය එ,», 02b අ¤"වැ³යා 
0�ෙ5 කා+ය භාරය භාරෙගන ඔ�, එම එ,», 02ක 
සා+ථකව අ¤"වැ³යා කර  ඇ� අතර, ඒවා දැනට 
ධාවනෙ< පව².  

  ඉ�R එ,», අ¤"වැ³යා 0�ම සඳහා අධ'යනයb 
කරෙගන යන අතර, ඒ අwව අවශ' 	R�තර  සකස ්ෙක`ට 
ෙට,ඩ+ පRපා{ය අwව ඉ�R එ,», අ¤"වැ³යා 0�ම 
සඳහා ��� සමාගමක ෙසkවය ලබාගැ�මට ඉQRෙ<3 
කට�  කරw ඇත.  

 (iii)  M2 හා M4 ව+ගෙ< එ,», භා�තෙය, ඉව" 0�මට 
0�� 	යවරb ෙගන ෙන`මැත.  

(ඈ)  පැන ෙන`න�.  

M2 M4 N5B M5C M6 M7 M8 M8A M9 M10 M10A W2A W3 

13 14 04 07 14 13 08 02 09 03 06 02 10 

"මහානගර සැල�ම" යටෙ> �යා>මක සංව�ධන 
වැඩසටහ�: ර>මලාන ප �ාෙ.�ය ෙ`ක� 
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8.  ග, H.!ක ප�රණ මහතා (ග, එස්.එ�. මYDකා� 
මහතා ෙව0වට) 
(மா� மி�  $திக பதிரண - மா� மி� எB.எ�. மாி�கா� சா�பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. S.M. 
Marikkar)   
මහානගර හා බස්නාaර සංව+ධන අමාත' මාෙග, ඇ� 

)ශ්නය - (1): 

(අ)  (i)      මහානගර හා බසන්ාaර සංව+ධන අමාත'ාංශය 
��, ක Óයිා"මක කරw ලබන  ෙමගාෙප`8ස ්
සැල�ම යටෙ" 2017 ව+ෂෙ< �ට ඉQR ව+ෂ 03 
b දbවා ර"මලාන ප Óාෙ�½ය ෙKක5 
ෙක`lඨාසෙ< සැල�5 කර ඇ� සංව+ධන 
වැඩසටහ, කවෙ+ද; 

 (ii)  දැනටම" ය5 වැඩසටහ, ආර5භ කර ඇ"න5, 
ඒවා කවෙ+ද; 

 (iii)  ආර5භ 0�මට බලාෙප`ෙර`"  වන වැඩසටහ, 
Vශ�්ත වශෙය, පට, ග,නා Qන වකවාw 
කවෙ+ද; 

 (iv)  ෙ5 සඳහා රාජ' හා ෙපp�ග8ක ආෙය�ජන �� 
කර,ෙ,ද; 

 (v)  එෙසk න5, ඒවා ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙ+ද; 

 ය,න එ මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙ,ද? 

(ආ)  (i)  දැනටම" ආර5භ කර ඇ� ෙහ� ආර5භ 0�මට 
බලාෙප`ෙර`"  වන වැඩසටහ, සඳහා ෙව, 
කර ඇ� �දල ෙක`පමණද; 

 (ii)  දැනට වැය කර ඇ� �දල ෙක`පමණද; 

 (iii)  ෙ5 සඳහා ණය �දK ලබා ග,ෙ,ද; 

 (iv)  එෙසk න5, ණය ලබා ග,නා ආයතන සහ 
)මාණය ෙක`පමණද; 

 (v)  ෙන`එෙසk න5, රජය ��, ෙව, කර ඇ� �දල 
ෙක`පමණද; 

 ය,න" එ මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙ,ද?  

(ඇ)  ෙන`එෙසk න5, ඒ ම,ද?             மாநகர ம��� ேம� மாகாண அபிவி�)தி அைம	சைர� ேக�ட வினா: (அ)  (i)  மாநகர ம��� ேம� மாகாண அபிவி�)தி அைம	சினா� நைட6ைற*ப')த*ப'� மாநகர தி�ட)தி" (Megapolis Plan) கீU 2017 ஆ� ஆ&' ெதாட�க� 6"ேனா�கி3�ள 03 ஆ&'க� வைரயி� இர)மலாைன பிரேதச ெசயலாள. பிாிவி�காக தி�டமிட*ப�'�ள அபிவி�)தி நிகU	சி)தி�ட!க� யாைவ எ"பைத3�; 
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පා+8ෙ5, ව  (ii)  ஏ�கனேவ ஏேத%� நிகU	சி)தி�ட!க� ஆர�பி�க*ப�'�ளதாயி", அைவ யாைவ எ"பைத3�;  (iii)  ஆர�பி*பத�7 எதி.*பா.�க*ப'� நிகU	சி) தி�ட!க� தி�டவ�டமாக ஆர�பி�க* பட?�ள திகதிக� யாைவ எ"பைத3�;  (iv)  இத�ெகன அரச ம��� தனியா. 6தV'க� ேம�ெகா�ள*ப'மா எ"பைத3�;  (v)  ஆெமனி", அ�6தV'க� தனி)தனிேய யாைவ எ"பைத3�;  அவ. இ	சைபயி� அறிவி*பாரா? (ஆ)  (i)  ஏ�கனேவ ஆர�பி�க*ப�'�ள அ�ல$ ஆர�பி�க எதி.*பா.�க*ப'� நிகU	சி)தி�ட!க-�காக ஒ$�க*ப�'�ள நிதி) ெதாைக எ2வளெவ"பைத3�;  (ii)  த�சமய� ெசலவிட*ப�'�ள நிதி) ெதாைக எ2வள? எ"பைத3�;  (iii)  இத�காக கட" ெதாைகக� ெப���ெகா�ள*ப'மா எ"பைத3�;  (iv)  ஆெமனி", கட" ெப���ெகா�ள*ப'� நி�வன!க� ம��� கட" ெதாைக எ2வளெவ"பைத3�;  (v)  இ"ேற�, அரசா!க)தினா� ஒ$�க*ப�'�ள நிதி) ெதாைக எ2வளெவ"பைத3�;  அவ. இ	சைபயி� ேம�� அறிவி*பாரா? (இ)  இ"ேற�, ஏ"?      
      

asked the Minister of Megapolis and Western 
Development: (a) Will he inform this House - 

 (i)  the development programmes intended for 

Rathmalana Divisional Secretary's Division 
starting  from year 2017  to next three 
years, under the Megapolis plan which is 
implemented by the Ministry of  
Megapolis and Western Development; 

 (ii)  the  programmes, if any has already been 

commenced; 
 (iii) the exact dates  from  which   the 

scheduled  programmes  will be 
commenced; 

 (iv)  whether State and private investments are 

made in this regard; and 
 (v)  if so, separately, the aforesaid investments? (b)  Will he also inform this House - 
 (i) the allocations made for the scheduled 

programmes or  for the programmes that  
have already been started; 

 (ii)  the amount of money  that has  already  
been spent; 

 (iii)  whether loans will be obtained  in this 

regard; 
 (iv)  the institutions from which the loans will 

be obtained and the amounts of the loans; 
and 

 (v)  if not, the amount of money allocated by 

the Government? (c)  If not, why? 
 

ග, පාඨ� ච�)ක රණවක මහතා (මහානගර හා 
බස්නා~ර සංව�ධන අමාතb+මා) (மா� மி� பா6டளி ச�பிக ரணவ�க - மாநகர ம+,� ேம) மாகாண அபிவி1$தி அைம0ச�) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 
ගU කථානායක මV, එම )ශ්නයට 	u ර මා සභාගත* 

කරනවා.  
 
* සභාෙ�සය මත තබන ලද )*+ර: * சபா!ட"தி$ ைவ�க	ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)  (i)  බසන්ාaර මහානගර සැල�ම (Megapolis Plan) අප 
අමාත'ාංශය ��, 2016 ජනවාR මස අවස, කරන ල3. 
න�" එය �යා"මක 0Rමට අවශය �ත'w®ල අ�කාRය 
(Megapolis Authority) ෙහ� ඒ ස5බ,ධෙය, වන රාජ' 
ආෙය�ජන ��1 ෙන`මැත. ඒ Vසා අප ��, ව'ාපෘ� 
කා+යාල 07 පව"වාෙගන යන අතර, ��ධ ආයතන හා 
අමාත'ාංශ හරහා එ� ව'ාපෘ� �යා"මක කරw ලබ[.  

  මහානගර සැල�5  (Megapolis Plan) යටෙ" ඉQR වසර 
3b දbවා ර"මලාන )ාෙ�½ය ෙKක5 ෙක`lඨාසය සඳහා 
සංව+ධන වැඩසටහ, ෙ5 වන �ට සැල�5 කර  ෙන`මැ� 
අතර, මහානගර හා බසන්ාaර සංව+ධන අමාත'ාංශය 
යටෙ" පව�න නාගRක සංව+ධන අ�කාRය හා 9 ලංකා 
ඉඩ5 ෙග`ඩ0�ෙ5 හා සංව+ධනය 0�ෙ5 සංසථ්ාව ම�, 
2017 වසෙ+ �යා"මක කරw ලබන හා ඉQRයට 
�යා"මක 0�මට බලාෙප`ෙර`"  වන වැඩසටහ, පහත 
පRQ ෙC.  

 (ii)  
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[ගU |��ක ප�රණ මහතා] 

අw අංකය               ව'ාපෘ�ය 

  )වාහන සංව+ධන ව'ාපෘ�ය 

01 බස් )�ඛතා මං ²U ව'ාපෘ�ය 

  ඝන අපZව' කළමනාකරණ ව'ා පෘ�ය 

01 කසළ කළමනාකරණ අ�bෂණය 

  නාගRක සංව+ධන අ�කාRය යටෙ" 

01 ර"මලාන ෙබෙලb කෙÚ ෙප`ළ සංව+ධන ව'ාපෘ�ය 

02 ගK0ස්ස ෙප`� ෙවළඳසැK සංව+ධන ව'ාපෘ�ය 

03 ර"මලාන �5Rය Vල Vවාස ඉඩම SÄ සංව+ධන 

ව'ාපෘ�ය 
04 ර"මලාන, කඳවලව"ත වාRමා+ග ඉඩම SÄ සංව+ධන 

ව'ාපෘ�ය 
  9 ලංකා ඉඩ5 ෙග`ඩ0�ෙ5 හා සංව+ධනය 0�ෙ5 

සංස්ථාව යටෙ" 
01 ෙම`ර4ව - ර"මලාන උප ෙZ�-ෙ< ස�ස්තරා"මක  

ජල අපවහන ප�ධ�ය අධ'යනය 0�ම 
02 ගංව ර පාලනය 

03 ඇළ මා+ග අ�bෂණය හා ෙවරළ ප�mතා අ�bෂණය 
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(iii) 2018 ව+ෂය  

 (iv) ඔC.  

 (v) 01. ර"මලාන ෙබෙලb කෙÚ ෙප`ළ සංව+ධන ව'ාපෘ�ය  
- රාජ' ආෙය�ජන 

  02. ගK0සස් ෙප`� ෙවෙළඳසැK සංව+ධන ව'ාපෘ�ය - 
 රාජ'/z�ග8ක ආෙය�ජන  

  03. ර"මලාන �5Rය Vල Vවාස ඉඩම සංව+ධන ව'ාපෘ�ය 
- z�ග8ක ආෙය�ජන  

  04. ර"මලාන, කඳවලව"ත වාRමා+ග ඉඩම සංව+ධන 
ව'ාපෘ�ය - z�ග8ක ආෙය�ජන  

  05. ෙම`ර4ව - ර"මලාන උප ෙZ�-ෙ< ස�සත්රා"මක 
ජල අපවහන ප�ධ�ය අධ'යනය 0�ම - රාජ' ආෙය�ජන 

  06. කසළ කළමනාකරණ අ�bෂණය - රාජ' ආෙය�ජන  

  07. බස ්)�ඛතා මං ²U ව'ාපෘ�ය - රාජ' ආෙය�ජන 

  08. ඇළ මා+ග අ�bෂණය, ෙවරළ ප�mතා අ�bෂණය හා 
ගංව ර පාලන වැඩසටහ, සඳහා - රාජ' ආෙය�ජන  

(ආ)  (i)   
 

 
 (ii)   

 
 

 

අw අංකය ව'ාපෘ�ය 

  )වාහන සංව+ධන ව'ාපෘ�ය 

01 බස් )�ඛතා මං ²U ව'ාපෘ�ය 

  ඝන අපZව' කළමනාකරණ ව'ාපෘ�ය 

01 කසළ කළමනාකරණ අ�bෂණය 

  9 ලංකා ඉඩ5 ෙග`ඩ0�ෙ5 හා සංව+ධනය 0�ෙ5 

සංස්ථාව යටෙ" 

01 ෙම`ර 4ව - ර"මලාන උප ෙZ�-ෙ< ස�ස්තරා"මක ජල 

අපවහන ප�ධ�ය අධ'යනය 0�ම 

02 ගංව ර පාලනය 

03 ඇළ මා+ග අ�bෂණය හා ෙවරළ ප�mතා අ�bෂණය 

අw 

අංකය 
ව'ාපෘ�ය ෙව, කර ඇ� 

�දල (U. S8යන) 

  නාගRක සංව+ධන අ�කාRය යටෙ"   

01 ර"මලාන ෙබෙලb කෙÚ ෙප`ළ 

සංව+ධන ව'ාපෘ�ය 
200 

  9 ලංකා ඉඩ5 ෙග`ඩ0�ෙ5 හා 

සංව+ධනය 0�ෙ5 සංසථ්ාව යටෙ" 
  

01 ෙම`ර4ව - ර"මලාන උප ෙZ�-ෙ< 

ස�ස්තරා"මක ජල අපවහන ප�ධ�ය 

අධ'යනය 0�ම 

10 

  )වාහන සංව+ධන අ�කාRය   

01 බස් )�ඛතා මං ²U ව'ාපෘ�ය 10.5 

අw 

අංකය 

ව'ාපෘ�ය වැය කර ඇ� 

�දල (U. 

S8යන) 

  9 ලංකා ඉඩ5 ෙග`ඩ0�ෙ5 හා සංව+ධනය 

0�ෙ5 සංසථ්ාව ය ටෙ" 

  

01 ෙම`ර4ව - ර"මලාන උප ෙZ�-ෙ< 

ස�ස්තරා"මක ජල අපවහන ප�ධ�ය 

අධ'යනය 0�ම 

3.25 

  )වාහන සංව+ධන ව'ාපෘ�ය   

01 බස් )�ඛතා මං ²U ව'ාපෘ�ය 10.5 

 (iii)  නැත. 

 (iv)  අදාළ ෙන`ෙC.  

 (v)  ඉහත (ආ) 	u ර. 

(ඇ)  අදාළ ෙන`ෙC.  
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DESTROYED PADDY CULTIVATION OF YALA SEASON: 

COMPENSATION 
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9. ග, �. �. ඩn/c. �මල?ර Pසානායක මහතා (ග, 
කනක ෙහpර> මහතා ෙව0වට) (மா� மி� F.ாீ.டபி�G. விமலHர திசாநாய�க - மா� மி� கனக ேஹர$ சா�பாக) 
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka on behalf of 
the Hon. Kanaka Herath) 

කෘOක+ම අමාත' මාෙග, ඇ� )ශ්නය - (1): 

(අ)   (i)  ෙමවර යල ක,නෙ<3 කෑගKල, ර"නzර, 
ක�තර, ගාKල, මාතර සහ හ5බ,ෙත`ට 
Qස;්bකවල වගා කළ x�U අbකර )මාණය 
ෙක`පමණද; 

            (ii)      VRත Qග ෙම�ස5 වැ� ස�ය 1ම" සමඟ ඇ� ± 
අයහප" කාලº-ක ත""වය ෙහk ෙව, ඉහත 
Qස;්bකවල �නාශයට ප"± x�U අbකර 
)මාණය ෙව, ෙව, වශෙය, ෙක`පමණද; 

 (iii)  x�U ෙග`�තැ, හාVයට ප" 1ෙම, අසරණ 1 
�{න ෙග`1,ට ව,Q �දලb ෙග1මට කට�  
කර,ෙ,ද; 

 (iv)  එෙසk න5, එම Qනය කවෙ+ද; 

 ය,න එ මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙ,ද? 

(ආ)  ෙන` එෙසk න5, ඒ ම,ද?   கம)ெதாழி� அைம	சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) இ)தடைவ சி�ேபாக)தி" ேபா$ ேககாைல, இர)தின/ாி, க-)$ைற, காR, மா)தைற ம��� அ�பா>ேதா�ைட மாவ�ட!களி� ெசJைக ேம�ெகா�ள*ப�ட ெந�காணிகளி" ஏ�க. அள? எ2வளெவ"பைத3�;  (ii)  ெத"ேம�7 ப�வ*ெபய.	சி மைழ ெபJய)ெதாட!கிய$� ஏ�ப�ட சீர�ற காலநிைல காரணமாக ேம�Oறிய மாவ�ட!களி� அழிவைட>த ெந�காணிகளி" ஏ�க. அள? ெவ2ேவறாக எ2வளெவ"பைத3�;  (iii)  ெந�ெசJைக அழி>ததா� நி.�கதி�7 உ�ளாகி3�ள விவசாயிக-�7 இழ*G�') ெதாைகெயா"ைற வழ!க நடவ5�ைக எ'*பாரா எ"பைத3�;  (iv)  ஆெமனி�, அ)திகதி யாெத"பைத3�;  அவ. இ	சைபயி� அறிவி*பாரா? (ஆ)  இ"ேற�, ஏ"? 

1077 1078 



පා+8ෙ5, ව 

asked the Minister of Agriculture: (a) Will he inform this House -  (i)  the acreage of paddy cultivation in the 

districts of Kegalle, Ratnapura, Kalutara, 
Galle, Matara and Hambantota in this Yala 
Season; 

 (ii) the acreage of paddy cultivation destroyed 

in those districts due to inclement weather 
conditions that occurred with the South 
West monsoon becoming active, separately; 

 (iii) whether action will be taken to pay 
compensation to farmers rendered helpless 
as a result of their paddy cultivations 
getting damaged; and 

 (iv) if so, on which date? (b) If not, why? 
 

ග, ගය�ත ක,ණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய2த  க1ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගU කථානායක මV, කෘOක+ම ඇම� මා ෙවwෙව, මා 

එම )ශ්නයට 	u ර සභාගත* කරනවා.  
 

* සභාෙ�සය මත තබන ලද )*+ර: * சபா!ட"தி$ ைவ�க	ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)  (i)  2017 යල ක,නය  

 

 

 (ii)  

 
 (iii)  ඔC.  

  1 වගාවට ��1 ඇ� හාV ප�bෂා 0�5 ෙග`�ජන ෙසkවා 
මධ'සථ්ානව8, ෙ5 වන �ට �� කර ඇත.  

  ව,Q ඉK¤5පm ලද ප�ව ජා�ක රbෂණ භාරකාර 
අර�දෙK (NITF) වගා බ� අර�ද8, �දK ලබාගැ�මට 
යට"ව අbකර එකb සඳහා උපRමය U	යK 10,000 වන 
පRQ හාV ± වගාෙC අවසථ්ාව හා ලබාග" අසව්ැ,න 
පදන5 කරෙගන ව,Q ෙග1මට කට�  ෙකෙ+.  

 (iv)  2017 ෙන`වැ5බ+ මස අග වන �ට ව,Q ෙග1මට හැ0යාව 
ඇත. 

(ආ)  අදාළ ෙන`ෙC.  

වගා කළ 

�� 

x�U 

ඉඩ5 

)මාණය 

(අbකර) 

කෑගKල ර"නzර ක�තර ගාKල මාතර හ5බ,ෙත`

ට 

  4583.87 18396.4 3292.7 13218.5 28117. 5 64061.03 

  

ගංව ෙර

, 

�නාශයට 

ප" ± 

x�U 

ඉඩ5 

)මාණය 

(අbකර) 

කෑගKල ර"නzර ක�තර ගාKල මාතර හ5බ,ෙත`

ට 

  0.75 943.4 1449 1223 7829 2529 

යාපනය Pස්vDකෙm =ද හEදා කඳ�,::::    �ස්තර யா1. மாவ�ட�தி8�ள தைர�பைட 9கா�க�: விபர� 
ARMY CAMPS IN JAFFNA DISTRICT:  DETAILS  

 2121/’17 
10. ග, Pෙ�ෂ් oණව�ධන මහතා (ග, ජය�ත සමර?ර 

මහතා ෙව0වට) (மா� மி�  திேனJ �ணவ�தன - மா� மி� ஜய2த சமரHர,சா�பாக) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Jayantha Samaraweera) 

අ�ාමාත' මා සහ ජා�ක )�ප"� හා ආ+yක කට�  

අමාත' මාෙග, ඇ� )ශ්නය - (1) : 

(අ) 2015.01.09 Qනට සහ 2017.06.30 Qනට, 

 (i)  යාපනය Qස;්bකෙ< සථ්ා	ත කර �Ü 9 ලංකා 
�ද හ�දා කඳ�U සංඛ'ාව; 

             (ii) එම කඳ�Uවලට අw�bතව ෙසkවය කළ �� 
VලධාR, සංඛ'ාව හා ෙසබ�, සංඛ'ාව; 

 (iii) එb එb කඳ�ෙරa නම, 	aටා �Ü )ාෙ�½ය 
ෙKක5 ෙක`lඨාසය සහ අw�bතව �{ 
VලධාR, සහ ෙසබ�, සංඛ'ාව; 

 ෙව, ෙව, වශෙය, ෙක`පමණද ය,න එ මා ෙමම 
සභාවට ද,ව,ෙ,ද? 

(ආ)  2015.01.09 Qන �ට 2017.06.30 Qන දbවා යාපනය 
Qස;්bක ෙය,, 

 (i) ඉව" කර ඇ� �ද හ�දා කඳ�U සංඛ'ාව; 

 (ii) �ද හ�දා කඳ�Uව8, ඉව" කර ඇ� VලධාR, 
හා ෙසබ�, සංඛ'ාව; 

 ෙක`පමණද ය,න එ මා සඳහ, කර,ෙ,ද? 

(ඇ) යාපනය Qස;්bකෙය, �ද හ�දා කඳ�U, ඒවාෙ< 
ෙසkවෙ< V�  VලධාR, සහ ෙසබ�, ඉව" 0�ම 
ජා�ක ආරbෂාව ෙකෙරa සෘණා"මකව බලපෑ හැ0 බව 
	uග,ෙ,ද ය,න" එ මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙ,ද? 

(ඈ) ෙන` එෙසk න5, ඒ ම,ද?  பிரதம அைம	ச�� ேதசிய ெகா�ைகக� ம��� ெபா�ளாதார அ�வ�க� அைம	ச�மானவைர� ேக�ட வினா: (அ) 2015.01.09ஆ� திகதி ம��� 2017.06.30ஆ� திகதியி� உ�ளவா�,  (i)  யாU*பாண� மாவ�ட)தி� நி�வ*ப�5�>த இல!ைக தைர*பைட 6கா�களி" எ&ணி�ைக எ2வளெவ"பைத3�;  (ii)  ேம�ப5 6கா�க-�7 இைண�க*ப�' ேசைவயா�றிய ெமா)த உ)திேயாக)த.களி" எ&ணி�ைக ம��� பைட Wர.களி" எ&ணி�ைக எ2வளெவ"பைத3�;  (iii)  ஒ2ெவா� 6காமின$� ெபய., அைம>$�ள பிரேதச ெசயலாள. பிாி? ம��� இைண�க*ப�5�>த உ)திேயாக)த.க� ம��� பைட Wர.களி" எ&ணி�ைக தனி)தனிேய யாெத"பைத3�;  அவ. இ	சைபயி� அறிவி*பாரா? (ஆ) 2015.01.09ஆ� திகதி ெதாட�க� 2017.06.30ஆ� திகதி வைரயி� யாU*பாண� மாவ�ட)தி�, 
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[ගU �. �. ඩ�8C. �මල1ර Qසානායක මහතා] 



2017 ෙන`වැ5බ+  16   (i)  அக�ற*ப�'�ள தைர*பைட 6கா�களி" எ&ணி�ைக எ2வளெவ"பைத3�;  (ii)  தைர*பைட 6கா�களிR�>$ அக�ற*ப�ட உ)திேயாக)த.க� ம��� பைட Wர.களி" எ&ணி�ைக எ2வளெவ"பைத3�;  அவ. 7றி*பி'வாரா? (இ)  யாU*பாண மாவ�ட)திR�>$ தைர*பைட 6கா�கைள3� ம��� இவ�றி� பணியா�றிய உ)திேயாக)த.க� ம��� பைடWர.கைள3� அக��வதான$ ேதசிய பா$கா*பி� எதி.மைறயான தா�க)ைத ஏ�ப')தலாெம"பைத ஏ���ெகா�வாரா எ"பைத3� அவ. இ	சைப�7 அறிவி*பாரா? (ஈ)  இ"ேற�, ஏ"? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: (a) Will he inform this House as at 09.01.2015 and as 

at 30. 06. 2017 -  (i)  the number of Army camps established in 

Jaffna District; 
 (ii) the number of officers and soldiers who 

were attached to those camps; and 
 (iii) the name of  each camp, the name of the 

Divisional Secretary's Division in which 
the camps have been established, the 
officers and the soldiers attached to those 
camps separately? (b)  Will he state this House from  09. 01.2015 to 30. 

06. 2017 in the Jaffna District - 
 (i)  the number of Army camps that have been 

removed; and 
 (ii) the number of officers and soldiers who 

have been removed from  those Army 
camps? (c) Will he also inform this House whether he admits 

that the removal of Army camps and the officers 
and the soldiers who are serving in those camps in 
Jaffna District has a negative impact on the 
national security? (d) If not, why? 

 

ග, ගය�ත ක,ණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய2த  க1ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගU කථානායක මV, අ�ාමාත' මා සහ ජා�ක )�ප"� 

හා ආ+yක කට�  අමාත' මා ෙවwෙව, මා එම )ශ්නයට 

cu ර සභාගත* කරනවා.  
 

* සභාෙ�සය මත තබන ලද )*+ර: * சபா!ட"தி$ ைவ�க	ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i), (ii), (iii)  යන )ශන් සඳහා 	u U ජා�ක ආරbෂාව ස5බ,ධෙය, 
ඉතා සංෙC3 ෙත`ර U වන බැ�, ඒවා ෙහuදර� කළ 
ෙන`හැක.  

(ආ) (i), (ii) යන )ශන් සඳහා 	u U  ජා�ක ආරbෂාව ස5බ,ධෙය, 
ඉතා සංෙC3 ෙත`ර U වන බැ�, ඒවා ෙහuදර� කළ ෙන`හැක.  

(ඇ)  ජා�ක ආරbෂාව ස5බ,ධෙය, ඉතා සංෙC3 වන බැ�, ඒවා 
ෙහuදර� 0�ම ��� ෙන`වන බැ�, 	u U ලබාQය ෙන`හැ0ය.  

(ඈ) පැන ෙන`න�. 

 
ම�නාරම Pස්vDකෙm � ලංකා �වෘත 

�ශ්ව�දbාල අධbයන මධbස්ථානය : ෙග�ඩනැ�/ 
පහ�ක� ம.னா� மாவ�ட இல�ைக திற4த ப�கைல�கழக�தி. க5ைகநிைலய� :க�:ட வசதிக� 

STUDY CENTRE OF OPEN UNIVERSITY OF SRI LANKA IN 
MANNAR DISTRICT: BUILDING FACILITIES  

      
     5/’17 

11. ග, ක. +ෙරgෙර>න8ංහ� මහතා (ග, ඉ. චා`ස් 
h�මලනාද� මහතා ෙව0වට) (மா� மி�  க. �ைரெர6ணசி5க� - மா� மி� இ. சா�B நி�மலநாத� சா�பாக) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam on behalf of the Hon. I. 
Charles Nirmalanathan) 

උසස්  අධ'ාපන  හා  මහාමා+ග  අමාත' මාෙග, ඇ� 

)ශ්නය - (1): 

(අ) (i)  2016 ව+ෂෙ< මා+  මස ම,නාරම Qස;්bකෙ< 
ආර5භ කළ 9 ලංකා �වෘත �ශව්�ද'ාලෙ< 
අධ'යන මධ'සථ්ානය (Study Centre)  ෙ5 
දbවා තාවකා8ක ෙග`ඩනැ}Kලක �යා"මක 
ෙවS, පව�න බව"; 

 (ii)  සß්ර ෙග`ඩනැ}Kලb ඉQ0�ම සඳහා ඉඩමb 
ෙව, කර ඇත", ෙ5 දbවා ඉQ0�5 කට�  
ආර5භ කර ෙන`මැ� බව"; 

 (iii)  2017.06.20 Qන ඉQ0�5 කට�  �� 0�ම සඳහා 
)�පාදන ෙව, කරන  ෙම, ම��, 8àත 
ඉK�මb �� කළ බව"; 

 (iv)  උ U පළාෙ", ව�Vයාව, �ල�C, යාපනය හා 
08ෙන`��ය යන Qස;්bක හතර  ළ �වෘත 
�ශව්�ද'ාලෙ< )ාෙ�½ය මධ'සථ්ාන/ අධ'යන 
මධ'සථ්ාන සඳහා සy්ර ෙග`ඩනැ}8 �ෙබන 
න�", ම,නාරම Qස;්bකය සඳහා පමණb 
සy්ර ෙග`ඩනැ}Kලb ෙන`මැ� බව"; 

 එ මා ද,ෙ,ද? 

(ආ) ඉQRෙ<3 �� කරw ලබන �දK ෙව,0�5වල3, දැනට 
ම,නාරම Qස;්bකෙ< තාවකා8ක ෙග`ඩනැ}Kලක 
�යා"මක වන �වෘත �ශව්�ද'ාලෙ< අධ'යන 
මධ'සථ්ානය සඳහා සy්ර ෙග`ඩනැ}Kලb ඉQ0�මට ඔබ 
අමාත'ාංශෙය, )�පාදන ෙව, 0�මට 	යවර ග,ෙ,ද 
ය,න එ මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙ,ද? 

(ඇ) ෙන` එෙසk න5, ඒ ම,ද? 

            உய. க�வி ம��� ெந'Hசாைலக� அைம	சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i)  2016ஆ� ஆ&' மா.	 மாத� ம"னா. மாவ�ட)தி� ஆர�பி�க*ப�ட இல!ைக திற>த ப�கைல�கழக)தி" க�ைக நிைலயமான$ (Study Center) இ�ைறவைர கால6� த�காRக க�5டெமா"றி� இய!கி வ�கி"றெத"பைத3�; 
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පා+8ෙ5, ව  (ii)  நிர>தர க�5டெமா"ைற நி.மாணி*பத�காக காணி ஒ$�க*ப�'�ளேபாதி��, இ�ைறவைர நி.மாணி*/* பணிக� ஆர�பி�க*படவி�ைல எ"பைத3�;  (iii)  2017.06.20ஆ� திகதி நி.மாணி*/* பணிகைள ேம�ெகா�வத�காக நிதி ஏ�பா'கைள ஒ$�7மா� எ"னா� எM)$ Xலமான ேகாாி�ைக ேம�ெகா�ள*ப�டெத"பைத3�;  (iv)  வட மாகாண)தி" வ?னியா, 6�ைல)தீ?, யாU*பாண�, கிளிெநா	சி ஆகிய நா"7 மாவ�ட!களி� திற>த ப�கைல�கழக)தி" பிரேதச நிைலய!க-�காக /க�ைக நிைலய!க-�காக நிர>தர� க�5ட!க� உ�ளேபாதி�� ம"னா. மாவ�ட)தி�7 ம�'� நிர>தர� க�5டெமா"� இ�ைலெய"பைத3�  அவ. அறிவாரா? (ஆ)  எதி.வ�� கால)தி� ேம�ெகா�ள*ப'� நிதி ஒ$�கீ'களி"ேபா$ த�ேபா$ ம"னா. மாவ�ட)தி� த�காRக க�5டெமா"றி� இய!கி வ�கி"ற திற>த ப�கைல�கழக)தி" க�ைக நிைலய)தி" ெபா��' நிர>தர� க�5டெமா"ைற நி.மாணி*பத�காக த!க� அைம	சி" Xல� நிதி ஏ�பா'கைள ஒ$�7வத�7 நடவ5�ைக எ'*பாரா எ"பைத அவ. இ	சைப�7 அறிவி*பாரா? (இ)  இ"ேற�, ஏ"? 
       

asked the Minister of Higher Education and 
Highways:  (a) Is he aware that -  (i)  the study centre of the Open University of 

Sri Lanka commenced in Mannar District in 
March, 2016 has been functioning in a 
temporary building up to now; 

 (ii) even though a land has been allocated for 

the construction of a permanent building, 
construction has not been commenced up 
to now; 

 (iii) a written request has been made by me on 

20.06.2017 to allocate provisions to 
commence the construction; and 

 (iv) there is no permanent building for Mannar 

District alone while there are permanent 
buildings for the regional centres/study 
centres of the Open University of Sri Lanka 
in the four Districts of Vavuniya, 
Mullaitivu, Jaffna and Kilinochchi in the 
Northern Province? (b) Will he inform this House whether steps will be 

taken in future to allocate provisions from your 
Ministry for the construction of a permanent 
building for the study centre of the Open 
University of Sri Lanka which currently functions 
in a temporary building in Mannar District? (c)  If not, why? 

ග, ලDෂ්ම� _Yඇ`ල මහතා  (மா� மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella ) 

ගU කථානායක මV, එම )ශ්නයට 	u ර මා සභාගත* 
කරනවා.  
 

* සභාෙ�සය මත තබන ලද )*+ර: * சபா!ட"தி$ ைவ�க	ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ)  (i)  ඔC. 

 (ii)  9 ලංකා �වෘත �ශව්�ද'ාලෙ< ම,නාරම අධ'යන 
මධ'සථ්ානය සඳහා සy්ර ඉQ0�ම ��0�මට ෙය�ජනා 1 
�Ü ඉඩම �ශව්�ද'ාලය ෙවත �ත'w®ලව පවරා 3 ම ෙ5 
දbවා ��1  නැත. 

 (iii)  ඉQ0�ම සඳහා අවශ' වන )ා(ධන 	Rවැය වා+Oක 
අයවැය ම�, �වෘත �ශව්�ද'ාලය ලබාගත � ය. 

 (iv)  ඔC. එවැV අධ'යන මධ'සථ්ානයb ආර5භ කළ වහාම 
සy්ර ෙග`ඩනැ}8 ලබා ගැ�ම අපහ� කUණ0. ෙ5 සඳහා 
අවශ' වන ඉඩ5 රජෙය, ෙව,1ෙම, ප�ව අවශ' 
)�පාදන මහා භා>ඩාගාරෙය, ලබා ගත � ය. එෙසk 
අවශ' වන )�පාදන ලබා ගැ�ම සඳහා පව�න ��ම" 
�යාප{පා{ය අwගමනය කරන ෙලස 9 ලංකා �වෘත 
�ශව්�ද'ාලයට දැw5 3 ඇත. 

(ආ)  2018 අයවැය ෙය�ජනා යටෙ" 9 ලංකා �වෘත �ශව්�ද'ාලෙ< 
ම,නාරම අධ'යන මධ'සථ්ානය සඳහා තV මහK ෙග`ඩනැ}Kලb 
ඉQ0�ම සඳහා �ශව්�ද'ාලය ��, U	යK S8යන 22ක �දK 
)�පාදන මහා භා>ඩාගාරෙය, ඉK¤5 කර ඇත. 

(ඇ)  පැන ෙන`න�. 

 
y0ව�ෙග�ඩ අධbාපන ෙක��ඨාසෙm පාස` : 

ෙග�ඩනැ�/ ඉP_Iම සඳහා %�පාදන மி;வா�ெகாைட க�வி� ேகா�ட� பாடசாைலக� : க�:ட�க��கான நிதி ஏ5பா0க�  
SCHOOLS WITHIN MINUWANGODA EDUCATIONAL 

DIVISION: PROVISIONS FOR CONSTRUCTION OF BUILDINGS  

     2188/’17 
12. ග, �. �. ඩn/c. �මල?ර Pසානායක මහතා(ග, 

%ස�න රණ+ංග මහතා ෙව0වට) (மா� மி� F.ாீ.டபி�G. விமலHர திசாநாய�க - மா� மி� பிரச�ன ரண�5க சா�பாக) 
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka on behalf of 
the Hon. Prasanna Ranatunga) 

අධ'ාපන අමාත' මාෙග, ඇ� )ශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2017 ව+ෂෙ<3 Swව,ෙග`ඩ අධ'ාපන 
ෙක`lඨාසෙ< පාසKවල නව ෙග`ඩනැ�8 
ඉQ0�ම සඳහා )�පාදන ෙව,කර �ෙ�ද; 

 (ii) එෙසk න5, නව ෙග`ඩනැ�8 ඉQ0�මට සැල�5 
කර ඇ� පාසK හා ඊට අදාළ �දල ෙව, ෙව, 
වශෙය, කවෙ+ද; 

 (iii) Swව,ෙග`ඩ අධ'ාපන ෙක`lඨාසෙ< පාසKවල 
අඩb Vමකළ ෙග`ඩනැ�8 �ෙ�ද; 

 (iv) එෙසk න5, එම පාසK හා අදාළ ෙග`ඩනැ�8 
	uබඳ �සත්රයb ඉQRප" කර,ෙ,ද; 

 ය,න එ මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙ,ද? 

(ආ) (i) Sw/ෙම" �ජය ආද+ශ පාසල නS, නව 
පාසලb Swව,ෙග`ඩ අධ'ාපන ෙක`lඨාසෙ< 
අ¤�, ඉQ0�මට සැල�5 කර �ෙ�ද; 

(ii)  එෙසk න5, ඒ සඳහා ෙව,කර ඇ� �දල 
ෙක`පමණද; 
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 (iii)  6 �ට 13 ෙÄk-ය දbවා ප,� පැවැ"ෙවන 
පාසලb ඉQ0�ම සඳහා ෙමම )�පාදන 
)මාණව"ද; 

 (iv)  ෙමම පාසෙK ඉQ0�5 කට�  අවස, 0�මට 
අෙibෂා කරw ලබන කාලය ෙක`පමණද; 

 (v)  ඒ සඳහා )�පාදන ෙව, 0�මට අෙibෂා කරන 
ආකාරය  කවෙ+ද; 

 ය,න" එ මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙ,ද? 

(ඇ) ෙන` එෙසk න5, ඒ ම,ද? 
         க�வி அைம	சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) 2017ஆ� ஆ&' மி%வா!ெகாைட க�வி� ேகா�ட)தி��ள பாடசாைலகளி� /திய க�5ட!கைள நி.மாணி*பத�காக நிதி ஏ�பா'க� ஒ$�க*ப�'�ளதா;  (ii)  ஆெமனி�, /திய க�5ட!கைள நி.மாணி�க) தி�டமிட*ப�'�ள பாடசாைலக� ம��� அத�கான பண) ெதாைக ெவ2ேவறாக யா$;  (iii)  மி%வா!ெகாைட க�வி� ேகா�ட)தி��ள பாடசாைலகளி� பாதி ேவைலக� 65வைட>த க�5ட!க� உ�ளனவா;  (iv)  ஆெமனி�, அ*பாடசாைலக� ம��� 7றி)த க�5ட!க� ெதாட.பான விபர!கைள 6"ைவ*பாரா;  எ"பைத அவ. இ	சைப�7 அறிவி*பாரா? (ஆ) (i) மி%/ெம) விஜய மாதிாி* பாடசாைல எ%� ெபயாி� ஒ� /திய பாடசாைலைய மி%வா!ெகாைட க�வி� ேகா�ட)தி� /திதாக நி.மாணி*பத�7 தி�டமிட*ப�'�ளதா;  (ii)  ஆெமனி�,  அத�ெகன ஒ$�க*ப�'�ள பண)ெதாைக எ2வள?;  (iii)  6 ெதாட�க� 13ஆ� தர� வைரயான வ7*/�க� நைடெப�� பாடசாைலெயா"ைற நி.மாணி�க இ>நிதி ஏ�பா' ேபா$மானதா;  (iv)  இ*பாடசாைலயி" நி.மாண* பணிகைள நிைற? ெசJய எதி.பா.�க*ப'� கால� எ2வள?;  (v)  இத�கான நிதி ஏ�பா'கைள ஒ$�கீ' ெசJய எதி.பா.�க*ப'� 6ைற யா$;  எ"பைத3� அவ. இ	சைப�7 அறிவி*பாரா? (இ)  இ"ேற�, ஏ"?     

asked the Minister of Education: (a) Will he inform this House -  (i) whether provisions have been made for the 

construction of new buildings in schools 
within the Minuwangoda Educational 
Division in the year 2017;  (ii) if so, for which school plans have been 

made for the construction of new buildings 
and what amounts have been allocated in 
respect of each such school separately; 

 (iii) whether there are partially-completed 
buildings in the schools of  Minuwangoda 
Educational Division; and 

 (iv) if so, whether he will give a description of 

those schools and the  buildings? (b) Will he also inform this House -  (i)  whether plans have been made to establish 

a new school named Minu/Meth Vijaya 
Model School within the Minuwangoda 
Educational Division;  (ii) if so, how much has been allocated for the 

purpose;  (iii) whether that allocation is adequate to 
construct a school which will conduct 
classes from Grade 6 to Grade 13;  (iv) within what length of time the construction 
work of the proposed school is expected to 
be completed; and  (v) the manner in which the provisions are 

expected to be allocated for this purpose? 
(c) If not, why? 
 
ග, අ_ල �රාz කාYයවස� මහතා (மா� மி� அ�கில விராE காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගU කථානායක මV, එම )ශ්නයට 	u ර මා සභාගත* 
කරනවා.  
 

* සභාෙ�සය මත තබන ලද )*+ර: * சபா!ட"தி$ ைவ�க	ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ)  (i)  Swව,ෙග`ඩ කලාපයට ෙව, ± පළා" සභා )�පාදන 
යටෙ" Swව,ෙග`ඩ අධ'ාපන ෙක`lඨාසෙ< පාසKවල 
නව ඉQ0�5 සඳහා �දK ෙව, කර ෙන`මැ� අතර, "ළඟම 
පාසල ෙහ`ඳම පාසල ව'ාපෘ�ය" යට ෙ" ඒ සඳහා  )�පාදන 
ෙව, කර ඇත.  

  (2017 ව+ෂය සඳහා පළා" සභා )�පාදන යටෙ" නව 
ඉQ0R5 සඳහා ලබා�, )�පාදනව8, දැනට කලාපෙ< 
පාසKවල පව�න අඩb Vම කළ ෙග`ඩනැ�8 ස56+ණ 
0Rම සඳහා záඛතාව ලබා3 එම )�පාදන ඒ සඳහා ෙව, 
කරන ලද අතර, නව ඉQ0R5 සඳහා ෙව, 0�මට )�පාදන 
 )මාණව" ෙන`�-.) 

 (ii)  ඇ�oම 01a* දbවා ඇත. (ළඟම පාසල ෙහ`ඳම පාසල 
ව'ාපෘ�ෙ< 2017 )ස5පාදන සැලැසම්ට අදාළව) 

 (iii)   ඔC.  

 (iv)  ඔC.  

  ඇ�oම 02a* දbවා ඇත.  

(ආ)  (i)  ෙමම කලාපෙ< Swව,ෙග`ඩ ෙක`lඨාසෙ< නව පාසලb 
ආර5භ 0�ම පළා" අධ'ාපන ෙKක5ෙ( අංක ඊ12ඒ/1/
ෙප`�/25හා 2016.11.18 Qනැ� 8	ය ම�, අwමත ± අතර, 
(ඇ�oම 03) එa නම පළා" අධ'ාපන ෙKක5ෙ( අංක 
ඊ12ඒ/1/ෙප`� /25 හා 2017.03.30 Qනැ� 8	ය ම�,  Sw/
ෙම" �ජය ආද+ශ පාසල ෙලස අwමත 1ය.(ඇ�oම 04*) 

  ඉ,ප� නැවත" පළා" අධ'ාපන ෙKක5ෙ( අංක 
E12A//1/ෙප`� /25 හා 2017.06.29 Qනැ� 8	ය ම�, Sw/
ෙර� රණ ංග �ද'ා �ද'ාලය ෙලස සංෙශ�ධනය �ය. 
(ඇ�oම 05*) 

  ඒ අwව Sw/ෙර� රණ ංග �ද'ා �ද'ාලය නS, නව 
පාසලb Swව,ෙග`ඩ ෙක`lඨාසෙ< ආර5භ කරන ලද 
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පා+8ෙ5, ව 

අතර, 2017.02.08 වන Qන ෙමම නව පාසෙK අධ'යන 
කට�  ප"ත�වන 9 ස�ධ+මෙජ��කාරාමෙ<3 ආර5භ 
කරන ල3.  

 (ii)  පළා" සංව+ධන )ධාන ව'ෘපා� (PDG) යටෙ" ෙ5 වන 
�ට U	යK S8යන 24ක )�පාදන ෙව,1 ඇ� අතර, 
ඉQ0�5 කට�  ��කරS, පව².  

 (iii)  )මාණව" ෙන`ෙC.  

 (iv)  )ාෙ�½ය ඉං»ෙ,U ��, ද,වා ඇ� පRQ දළ වශෙය, 
අ�U� 04ක කාලයb  ළ æ8ක අQයර ෙලස 6-11 ෙÄk- 
සඳහා අවශ' �ය¤ පහ�ක5 සංව+ධනය 0�ම අත'වශ' 
ෙC.  

 (v)  ඔC. 

  පළා" සභා )�පාදන ම�,.  

(ඇ)  අදාළ ෙන`ෙC. 

 
ෙදමළ    �න,>ථාපන    සං�ධානය: : : : ව>ක� தமிழ� �ன�வா13� கழக� : ெசா���க� 
TAMIL REHABILITATION ORGANIZATION: ASSETS  

  2216/’17 
14. ග, ක. +ෙරgෙර>න8ංහ� මහතා (ග, එස්. �තර� 

මහතා ෙව0වට)   (மா� மி�  க. �ைரெர6ணசி5க� - மா� மி� சி. சிறீதர� சா�பாக) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam on behalf of the Hon. S. 
Shritharan)     
අ�ාමාත' මා සහ ජා�ක )�ප"� හා ආ+yක කට�  

අමාත' මාෙග, ඇ� )ශ්නය - (1):  

(අ) (i)  2006 ව+ෂය දbවා උ U නැ ෙඟනaර )ෙ�ශවල 
ෙදමළ zනU"ථාපන සං�ධානය නමැ� සේC�ඡා 
සං�ධානයb �යා"මක ± බව"; 

            (ii)  2006 ව+ෂෙය, ප� එa �යාකාරක5 අ"a4වා 
ඇ�  බව"; 

 (iii)  ෙමම සං�ධානය 9 ලංකාව  ළ තහන5 කරන �ට 
U	යK ෙක�{ ගණනක �දලb 9 ලංකාව  ළ 
	a{ බැංx ��, අ"a4වා ඇ� බව"; 

 එ මා ද,ෙ,ද? 

(ආ) (i) ෙදමළ zනU"ථාපන සං�ධානය 9 ලංකාව  ළ 
අwමත සේC�ඡා සං�ධානයb වශෙය, 
�යාකා� ± කාලවකවාwව කවෙ+ද; 

 (ii)  ෙමම සං�ධානය 9 ලංකාව  ළ }o5 
පව"වාෙගන යw ලැÜ බැංx කවෙ+ද; 

 (iii)  එම එb එb බැංxෙC තැ,ප" කර �Ü �දK 
)මාණය ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙ+ද; 

 ය,න එ මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙ,ද? 

(ඇ)  (i) ෙමම සේC�ඡා සං�ධානය 9 ලංකාව  ළ තහන5 
කරන ලද Qනය කවෙ+ද; 

 (ii) තහන5 කරන අවසථ්ාෙC3 ෙමම සං�ධානය ස ව 
�Ü චංචල, Vශච්ල හා Zව½ල ව"ක5වල 
ව{නාකම ෙක`පමණද;  

 (iii) එම ව"ක5වලට ��±ෙ< xමbද; 

 ය,න" එ මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙ,ද? 

(ඈ) ෙන` එෙසk න5, ඒ ම,ද? 
            பிரதம அைம	ச�� ேதசிய ெகா�ைகக� ம��� ெபா�ளாதார அ�வ�க� அைம	ச�மானவைர� ேக�ட வினா: (அ) (i)  2006ஆ� ஆ&' வைர வட�7 கிழ�7 பிரேதச!களி� தமிழ. /ன.வாU?� கழக� எ"ற ெபயாி� ெதா&ட. அைம*ெபா"� இய!கி வ>த$ எ"பைத3�;  (ii)  2 0 0 6ஆ� ஆ&5" பி"ன. அத" ெசய�பா'க� நி�)த*ப�'�ளன எ"பைத3�;  (iii)  ேம�ப5 அைம*/ இல!ைகயி� தைட ெசJய*ப�டேபா$ பல ேகா5 YபாJ பண� இல!ைகயி� அைம>$�ள வ!கிகளினா� 6ட�க*ப�ட$ எ"பைத3�;  அவ. அறிவாரா? (ஆ) (i) தமிழ. /ன.வாU?� கழக� இல!ைகயி� அ!கீகாி�க*ப�ட ெதா&ட. அைம*ெபா"றாக இய!கி வ>த கால*ப7தி யாெத"பைத3�;  (ii)  ேம�ப5 அைம*/ இல!ைகயி� கண�7கைள* ேபணிவ>த வ!கிக� யாைவெய"பைத3�;  (iii)  ேம�ப5 ஒ2ெவா� வ!கியி�� ைவ*/	 ெசJய*ப�5�>த பண)ெதாைக ெவ2ேவறாக எ2வளெவ"பைத3�;  அவ. இ	சைப�7 அறிவி*பாரா? (இ) (i)  ேம�ப5 ெதா&ட. அைம*/ இல!ைகயி� தைட ெசJய*ப�ட திகதி யாெத"பைத3�;  (ii)  தைட ெசJய*ப�ட ச>த.*ப)தி� அ2வைம*/ ெகா&5�>த அைச3�, அைசயா ம��� திரவ) த"ைம3ைடய ெசா)$�களி" ெப�மதி எ2வளெவ"பைத3�;  (iii)  அ	ெசா)$�க-�7 எ"ன நட>த$ எ"பைத3�;  அவ. இ	சைப�7 அறிவி*பாரா? (ஈ)  இ"ேற�, ஏ"?       

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs ,- (a)  Is he aware that -  (i)  a volunteer organization named Tamil 

Rehabilitation Organization  had been 
functioning in the Northern and Eastern 
areas until year 2006;  (ii)  the activities of that organization were 

banned in Sri Lanka after 2006; and  (iii)  when this organization was banned in Sri 
Lanka, the banks in Sri Lanka suspended 
crores of rupees that belonged to this 
organization? 
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[ගU අ0ල �රා� කාRයවස5 මහතා] 

————————— 
*  �ස්තකාලෙm තබා ඇත. *  &னிைலய"தி$ ைவ�க	ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



2017 ෙන`වැ5බ+  16  (b) Will inform this House - 
 (i)  the period of time during which Tamil 

Rehabilitation Organization was 
functioning in Sri Lanka as an approved 
volunteer organization; 

 (ii) the names of the banks in which this 
organization had operate accounts in Sri 
Lanka ; and 

 (iii) separately of the amount of money that had 

been deposited in each of those banks? (c)  Will he also inform this House -  (i)  the date on which this volunteer 
organization was banned in Sri Lanka; 

 (ii)  the value of the movable, immovable, and 

liquid assets that belonged to this 
organization at the time it was banned; and 

 (iii)   as to what happened to such assets? (d) If not, why? 

 
ග, ගය�ත ක,ණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய2த  க1ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගU කථානායක මV, අ�ාමාත' මා සහ ජා�ක )�ප"� 

හා ආ+yක කට�  අමාත' මා ෙවwෙව, මා එම )ශ්නයට 

	u ර සභාගත* කරනවා.  
 

* සභාෙ�සය මත තබන ලද )*+ර: * சபா!ட"தி$ ைவ�க	ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

 (අ)  (i)  ඔC. (1987 ව+ෂෙ< �ට ෙදමළ zනU"ථාපන සං�ධානය 
නS, සං�ධානයb උ U නැ ෙඟනaර )ෙ�ශවල 
�යා"මක 1 ඇ� අතර, ෙමම සං�ධානය 1982 අංක 17 
දරන සමාග5 පනත යටෙ" අංක N(PBG) 922/021619 
යටෙ" 2003.09.10වන Qන සමාග5 ෙර»සç්ා+ 
කා+යාලෙ<  8යාපQං� කර ඇත. තවද, සමාජෙසkවා සහ 
සමාජ �භසාධන අමාත'ාංශය යටෙ" රාජ' ෙන`වන 
සං�ධානයb ෙලස L50706 යටෙ" 2002.06.27වන Qන 
8යාපQං� 1 ඇත.) 

 (ii) ඔC. (2007.12.26වන Qන �යාකාරක5 අ"a4වා ඇත.) 

 (iii)  ඔC. (2007.12.26 Qන Vx" කරන ලද අංක 1529/13 දරන 
අ��ෙශkෂ ගැසl පmෙ< වග,� 4(1) සහ 2009.01.07 
Qනැ� අංක 1583/12 දරන අ��ෙශkෂ ගැසl පmෙ< වග,� 
7(1) )කාරව රාජ ස,තක කර ඇත.) 

(ආ)  (i)  2002.06.27 �ට 2007.12.26 දbවා. 

 (ii)  

  01. ලංකා බැංxව 

  02. මහජන බැංxව 

  03. පෑ, ඒOයා බැංxව 

  04. ෙසලා, බැංxව 

  05. ෙක`ම+ෂK බැංxව 

  06. හැට, නැෂනK බැංxව 

  07. සට්ෑ,ඩ+Ú චා+ටÚ බැංxව 

 (iii)  

 
 

(ඇ)  (i)  2007.12.26 Qන Vx" කරන ලද අංක 1529/13 දරන 
අ��ෙශkෂ ගැසl පmය ම�, තහන5 සං�ධානයb බවට 
න5 කර ඇත. 

 (ii)  චංචල ෙ�පළ ව{නාකම - U. 89,000,000/-  

    (WP JP 1990 Ashok Leyland Tipper) 

    (WP JP 3312 Tata Cab) 

    (WP JP 5887 Ashok Leyland Bus) 

  Vශච්ල ෙ�පළ ව{නාකම - U.30,600,000/- (ඉඩ5 
ෙක`ටස ්ෙදකb) 

 (iii)  ඉහත බැංxවල පව"වාෙගන }ය }o5වල �Ü 
89,000,000/- �දලbද U. 30,600,000/-ක ව{නාකම0, 
�" ඉඩ5 ෙදකbද 2007.12.26 Qන Vx" කරන ලද අංක 
1529/13 දරන අ��ෙශkෂ ගැසl පmෙ< වග,� 4(1) සහ 
2009.01.07 Qනැ� අංක 1583/12 දරන අ��ෙහkෂ ගැසl 
පmෙ< වග,� 7(1) )කාරව රාජ ස,තක කර ඇත. 

(ඈ)  පැන ෙන`න�. 
 

ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
)ශ්න අංක 15 -2233/'17 - (1), ගU �.1. චානක මහතා.  
 

ග, �. �. ඩn/c. �මල?ර Pසානායක මහතා (மா� மி� F.ாீ.டபி�G. விமலHர திசாநாய�க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ගU කථානායක මV, ගU �.1. චානක ම,� මා 

ෙවwෙව, මා එම )ශ්නය අහනවා. 
 

ග, ගය�ත ක,ණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய2த  க1ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගU කථානායක මV, වරාය හා නා�ක කට�  අමාත' මා 

ෙවwෙව, මා එම )ශ්නයට 	u U 3ම සඳහා මාසයb කK 

ඉKලා �{නවා.  
 

%ශ්නය ම+ Pනක1 ඉPYප> _Iමට hෙය;ග කරන ල1. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட� ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 
 

ෙප-.ග/කව දැ0� 1ෙම� ඇ4 %ශ්නය 
தனி அறிவி�த	 
ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

වඩමාර�( EFෙ. 89 ෙකෙරන :� �ෙර;< <වර 
කට=+  வடமரா�சி கட5பர�பி� ேம5ெகா�ள�ப0� ச�டவிேராத கட5ெறாழி�க�  

ILLEGAL FISHING ACTIVITIES IN VADAMARACHCHI SEA  
 

ග, ඩ#ලස් ෙ.වාන�දා මහතා (மா� மி� ட�ளB ேதவான2தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ெகௗரவ சபாநாயக. அவ.கேள, யாU*பாண)தி" வடமரா�சி ப7தி கட�பர*பி� ெதாட.>$� ச�டவிேராத 

අw 
අංකය 

බැංxෙC නම 2006.08.28 Qනට ෙශkෂය 
U	යK 

01 ලංකා බැංxව     9,686,143.87 

02 මහජන බැංxව     1,904,189.24 

03 පෑ, ඒOයා බැංxව            1,873.38 

04 ෙසලා, බැංxව   41,309,196.76 

05 ෙක`ම+ෂK බැංxව     2,138,133.57 

06 හැට, නැෂනK බැංxව     3,125,775.19 

07 ස්ටෑ,ඩ+Ú චා+ටÚ බැංxව 471,464,930.00 
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පා+8ෙ5, ව கட�ெறாழி�க� இட�ெப�� வ�வதாக?� இத" காரணமாக பார�பாிய ெதாழி�6ய�சிகளி� ஈ'ப�' வ�கி"ற [மா. 5,000�7� ேம�ப�ட கட�ெறாழிலாள. 7'�ப!க� பாதி�க*ப�'�ளதாக?� கட�ெறாழிலாள.க� ெதாிவி�கி"றா.க�.  7றி*பாக, இ�கட�ப7தியி� கணவாJ 7ைழ வைலகைள* பய"ப')தி சில. ச�டவிேராதமான 6ைறயி� கட�ெறாழிR� ஈ'ப�' வ�வதாக?� இத" காரணமாக* பார�பாிய 6ைறயிலான கட�ெறாழிலாள.கள$ ெதாழி� $ைறக� பாதி�க*ப'வ$ட", அவ.கள$ ெதாழி� உபகரண!க-� கட� வள!க-� அழி�க*ப�' வ�வதாக) ெதாிவி)$, பாதி�க*ப�'�ள அ*ப7தி சா.>த 12 கட�ெறாழிலாள.களி" ச!க!க� ைகெயா*பமி�', எM)$Xல 6ைற*பா�5ைன 6"ைவ)$�ளன..  வட�7 கட� பர*பி� ச�டவிேராத கட�ெறாழி�க� இட�ெப�� வ�வ$ ெதாட.பி� நா" ஏ�ெகனேவ அைம	ச. அவ.கள$ அவதான)தி�7� ெகா&'வ>$�ள நிைலயி�, தா!க� ேம�ெகா&ட நடவ5�ைகக� காரணமாக அ)தைகய ச�டவிேராத கட�ெறாழி� ெசய�பா'க� ஒ�சில ப7திகளி� சில கால!க-�7 நி�)த*ப�', பி"ன. மீ&'� ெசய�ப')த*ப�' வ�வதாக?� ெதாிய வ�கி"ற$.  ேம�ப� ச�டவிேராத கட�ெறாழி� �ைறைமைய ேம�ப� ச�டவிேராத கட�ெறாழி� �ைறைமைய ேம�ப� ச�டவிேராத கட�ெறாழி� �ைறைமைய ேம�ப� ச�டவிேராத கட�ெறாழி� �ைறைமைய உட� நி���வத��� அ�தைகய ெதாழி��ய�சிகளி� உட� நி���வத��� அ�தைகய ெதாழி��ய�சிகளி� உட� நி���வத��� அ�தைகய ெதாழி��ய�சிகளி� உட� நி���வத��� அ�தைகய ெதாழி��ய�சிகளி� ஈ"ப"ேவா#$� மா��� ெதாழி� �றி�த ஈ"பா"கைள ஈ"ப"ேவா#$� மா��� ெதாழி� �றி�த ஈ"பா"கைள ஈ"ப"ேவா#$� மா��� ெதாழி� �றி�த ஈ"பா"கைள ஈ"ப"ேவா#$� மா��� ெதாழி� �றி�த ஈ"பா"கைள ஏ�ப"�திஏ�ப"�திஏ�ப"�திஏ�ப"�தி,,,,    அத�கான வசதிகைள வழ'�வத��� அத�கான வசதிகைள வழ'�வத��� அத�கான வசதிகைள வழ'�வத��� அத�கான வசதிகைள வழ'�வத��� நடவ�$ைக எ"$க ��)மா? நடவ�$ைக எ"$க ��)மா? நடவ�$ைக எ"$க ��)மா? நடவ�$ைக எ"$க ��)மா?     சில ப�திகளி� தைட காரணமாக �றி-பி�ட சில சில ப�திகளி� தைட காரணமாக �றி-பி�ட சில சில ப�திகளி� தைட காரணமாக �றி-பி�ட சில சில ப�திகளி� தைட காரணமாக �றி-பி�ட சில கால�தி�� நி��த-ப"கி�ற ச�டவிேராதமான கால�தி�� நி��த-ப"கி�ற ச�டவிேராதமான கால�தி�� நி��த-ப"கி�ற ச�டவிேராதமான கால�தி�� நி��த-ப"கி�ற ச�டவிேராதமான கட�ெறாழி� �ய�சிக.கட�ெறாழி� �ய�சிக.கட�ெறாழி� �ய�சிக.கட�ெறாழி� �ய�சிக.,,,,    பி�ன/ மீ1"� ஆர�பி$க- பி�ன/ மீ1"� ஆர�பி$க- பி�ன/ மீ1"� ஆர�பி$க- பி�ன/ மீ1"� ஆர�பி$க- ப"கி�ற நிைலைமக. காண-ப"வதா�ப"கி�ற நிைலைமக. காண-ப"வதா�ப"கி�ற நிைலைமக. காண-ப"வதா�ப"கி�ற நிைலைமக. காண-ப"வதா�,,,,    ேம�ப� ேம�ப� ேம�ப� ேம�ப� தைடைய ேம3� இ�$கமாக நைட�ைற-ப"�த தைடைய ேம3� இ�$கமாக நைட�ைற-ப"�த தைடைய ேம3� இ�$கமாக நைட�ைற-ப"�த தைடைய ேம3� இ�$கமாக நைட�ைற-ப"�த எ"$க-பட$5�ய நடவ�$ைகக. எைவஎ"$க-பட$5�ய நடவ�$ைகக. எைவஎ"$க-பட$5�ய நடவ�$ைகக. எைவஎ"$க-பட$5�ய நடவ�$ைகக. எைவ????  ெகளரவ சபாநாயக. அவ.கேள, என$ ேம�ப5 ேக�விக-�கான பதி�கைள ெகௗரவ அைம	ச. அ�ல$ ச�ப>த*ப�டவ.க� த�வா.கெளன எதி.பா.�கி"ேற".  
 
 

ග, ලDෂ්ම� _Yඇ`ල  මහතා  (மா� மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
The Hon. Minister will reply tomorrow.  

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

He will reply tomorrow.  

 
ග, ඩ#ලස් ෙ.වාන�දා මහතා (மா� மி� ட�ளB ேதவான2தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

Thank you.  

පා/ආ, ආ7තව 89 වන :� �ෙර;< 
කට=+ මැඩපැවැ>?ම: පළා> සභා හා 
පළා> පාලන අමාතb+මාෙ# %කාශය 
பா�யா�றி� கைரேயார�களி	 
இட�ெப�� ச�டவிேராத 

ெசய�பா�கைள� தைடெச த	 : மாகாண 
சைபக$ ம��� உ$&ரா�சி 

அைம'சாின( )�� 

PREVENTION OF ILLEGAL ACTIVITIES CLOSE TO 
PALIARU: STATEMENT BY MINISTER OF 
PROVINCIAL COUNCILS AND LOCAL 

GOVERNMENT 

 
ග, ෆgස� Eස්තාපා මහතා (පළා> සභා හා පළා> පාලන 
අමාතb+මා) (மா� மி� ைபச� 
Bதபா - மாகாண சைபக� ம+,� உ�Cரா6சி அைம0ச�) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

Hon. Speaker, with regard to the Question under 
Standing Order No.23(2) asked by Hon. Douglas 
Devananda on 20th June, 2017, I like to inform that the 
Answer will be given as per the report of the Chief 
Secretary of the Northern Province.  

The Pali Aru starts from Puliyankulam and flows in  a 
north-westly course across Vavuniya, Mullaitivu, and 
Mannar Districts and reaches the Palk Bay.  The river 
collects the spilling water from minor tanks and feed the 
Vavunikulam major tank in Mullaitivu and thereafter 
reaches the sea. The river section from Moonrumurippu 
to Kalvilan area comes under Mullaitivu District’s 
purview.  

After resettlement in 2010, small encroachments were 
found on both banks of the river downstream of 
Vavunikulam tank which is coming under Barathinagar 
of Mallavi area and these encroachments were 
immediately stopped by the Office of the Irrigation 
Engineer, Vavunikulam Division.  

After that, during the regular field inspection on 9th 
May, 2017 some encroachments have been identified by 
the officers of Irrigation Engineer's Office. I  table* 
Schedule I and picture 01 and 02  show illegal 
encroachments of river banks.  

Since there is no proper land marking for the 
reservation, it is difficult for the Irrigation Engineer's 
Office to stop these kinds of illegal activities. 
Reservations have not been properly maintained by the 
Department during the prolonged war situation.  

Anyhow according to the Central Irrigation 
Department’s circular No. 08/2014 (Assets Management) 
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Clause 2.5, now the Irrigation Engineer's Office has 
temporarily marked the reservation in that illegal land 
encroached area and I table * picture 03 and 04 in 
Schedule 1. 

After making temporary land marks, Irrigation 
Engineer's Office has arranged a discussion with the 
illegal encroachers through farmers’ organization of the 
relevant area to get released the encroached land from 
illegal encroachers. The illegal encroachers agreed in 
writing to release the encroached lands.  

To stop encroachment, it is better to arrange the 
reservation marking permanently of the tank and river 
according to Survey Department Regulations and Clause 
8 of Government land law of 1947, chapter under 
“Reservation”.  

Since the authority to stop deforestation comes under 
the purview of Forest Department they are taking action 
on it.  

 
ග, ඩ#ලස් ෙ.වාන�දා මහතා (மா� மி� ட�ளB ேதவான2தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ெகௗரவ சபாநாயக. அவ.கேள, எM)$Xல� தயாாி�க* ப�'�ள பதி�க� ெசா�ல*ப'கி"றேபா$, ெமாழிெபய.* பாள.க-�7 6�O�5ேய அத" பிரதிெயா"ைற� ெகா')$வி�டா�, அவ.க� உைரெபய.�க இல7வாக இ��7� எ"பைத� 7றி*பி�', அ)$ட", ெகௗரவ அைம	சாி" கவன)தி�7 ஒ� விடய)ைத� ெகா&'வர வி��/கி"ேற". ச�டவிேராத காடழி*/ அ!7  ெதாட.கி"ற$. ஆகேவ, அரசா!க� அதி� O5ய கவன� எ'�க ேவ&'ெம"� ேக�'�ெகா�கி"ேற". ந"றி.  
 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, please pay your attention.  
 
ග, ෆgස� Eස්තාපා මහතා (மா� மி� ைபச� 
Bதபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Yes, I will take the necessary steps, Sir.  

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඊෙ< Qනෙ< ගU අwර xමාර Qසානායක මැ� මා ඉQRප" 

කළ ස්ථාවර Vෙය�ග 23(2) යටෙ" ඇ� )ශ්නයට 	u ර ලබා 

3ම. ගU RසාÚ බQ�3, මැ� මා. 

උD ෙග�?� EFණ පා 8Gන අ�HදකාI 
ත>>වය : ක�මා�ත හා වා�ජ කට=+ 

අමාතb+මාෙ# %කාශය  க)��2 ெச6ைகயாள�க� எதி�ெகா=0�ள ெந)�க:: ைக�ெதாழி� ம5�� வாணிப அ8வ�க�அைம2சாின� ?5�  
CRISIS FACED BY SUGAR CANE CULTIVATORS:  
STATEMENT BY MINISTER OF INDUSTRY AND 

COMMERCE 

 
ග, Yසා� බP=1� මහතා (ක�මා�ත හා වා�ජ කට=+ 
අමාතb+මා) (மா� மி� றிஸா6 பதிGதீ� - ைக$ெதாழி) ம+,� வாணிப அMவ)க� அைம0ச�) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) ெகளரவ உ�*பினாி" ேக�வி�கான விைடக� பி"வ�மா�: 

 1. என$ அைம	சி" கீM�ள ல!கா சீனி� க�பனியி" ெசவனகல ம��� ெபலவ)ைத அல7களி" கம�கார. கழக� ம��� ச!க!க� 6காைம) $வ)$ட" மாதா>த� கல>$ைரயா'� 6ைறைம ெயா"� ஏலேவ நைட6ைறயி� இ�>$ வ�கி"ற$. அ>த வைகயிேல எதி.ேநா�க�O5ய பிர	சிைன கைள அத]டாக நா!க� தீ.)$ வ�கி"ேறா�. இ$வைர3� அ!கி��கி"ற           எ�லா	 ச!க!க-� - unions - த!க-ைடய பிர	சிைனகைள) தைலவேரா' ேபசி) தீ.)$ வ>ததாக O�') தாபன)தி" தைலவ. என�7 ெதாிய*ப')தியி��கிறா..  2. ெதாட./ைடயத�ல.  7றி*பிட*ப�'�ள ச)தியா�கிரக)திேலா அ�ல$ சா7�வைரயான உ&ணாவிரத)திேலா என$ அைம	சி" கீM�ள ல!கா சீனி� க�பனியி" ெசவனகல ம��� ெபலவ)ைத அல7க-ட" ெதாட./ைடய கம�கார.கேளா அ�ல$ கம�கார. கழகேமா அ�ல$ ெதாழிலாள. ச!கேமா கல>$ ெகா&டேதா அ�ல$ ஈ'ப�டேதா இ�ைலெயன ல!கா சீனி� O�')தாபன)தி" தைலவ. ெதாிவி)$�ளா..    i. 2017ஆ� ஆ&'�கான வர? ெசல?)தி�ட உைரயி� 7றி*பி�டவாறாக ஒ� ெதா" க��/�7 7ைற>த விைலயாக  5,000/- YபாJ 2017 ஜனவாி மாத)திR�>$ வழ!க*ப�' வ�வ$ட", ஒ� ெதா" க��/�7 ஏ�றி	ெச"� இற�7த� ெகா'*பனவாக 7ைற>த$ Yபா 250 வழ!க*ப'கி"ற$. ேம�� ெதாழி�சாைலக-�7 வழ!க*ப'� க��/க� O5ய சீனி விM�கா�5ைன� ெகா&5�*பைத உ�திெசJ36கமாக 8.5 சதWத)தி�7 O'தலாக ஒ2ெவா� 0.5 சதWத சீனி அதிகாி*/�7� ஊ�7வி*/* பணமாக  25/- YபாJ வழ!க*ப'கி"ற$. கம�கார.கைள க'ைமயாக உைழ*பத�7 இ$ `&'கி"ற$. ேம�� இ�ெகா'*பன?கைள மீளாJ? ெசJவதாயி" அைம	[ உ)திேயாக)த.க� இல!ைக சீனி� க�பனி உ)திேயாக)த.க�, கம�கார.களி" பிரதிநிதிக�, தனியா.$ைற* 
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පා+8ෙ5, ව பிரதிநிதிக� ஆகிேயாைர உ�ளட�கிய 7Mவினரா� ஆJ? ெசJய*ப�' தீ.மானி�க*ப'த� ேவ&'�.  ii.  க��/ உ�ப)தி ெசJ3� கம�கார.க-�7 காணிகைள	 ெசா>தமாக வழ!7வெத"ப$ அரசா!க)தினா� ேம�ெகா�ள*படேவ&5ய ஒ� ெகா�ைக விடயமா7�. 
 iii.  க��/ உ�ப)தி ெசJ3� கம�கார.க-�7 மானிய அ5*பைடயி� உர� வழ!க*ப'த� ேவ&'ெம"ப$ 6M விவசாய)$ைறைய3� க�)தி�ெகா&' எ'�க*படேவ&5ய ஒ� ெகா�ைக) தீ.மானமா7�. 
 iv. த�ேபா$ நைட6ைறயி��ள வ�5 Wத!க� நீதியானதா7�. இல!ைக ம)திய வ!கியி" 12 மாத கட" வா!க�க-�கான வ!கிக-�7 இைடயிலான கட" வா!க�களி" வ�5 Wத)$�7 அைமவாக வ�5 Wத!க� தீ.மானி�க*ப'கி"றன.    அ)$ட" வ�5யாக* ெப�� வ�மான)தி� 33.31 Wத� ெகா�ைக அ5*பைடயி� கம�கார.களி" ேசமநல ச!க நிதிய)$�7 வர? ைவ�க*ப'கிற$.   v. சீனி ஆராJ	சி நிைலய வழிகா�ட�க-�7�, ெதாட.	சியான ேம�பா.ைவ�7� அைமவாக 2 0 1 7ஆ� ஆ&'�7 ெமா)தமாக 6 0 0 ெஹ�டய. நில)ைத நா�� நிலமாக ல!கா சீனி� க�பனி பராமாி)$ வ�கி"ற$. ேமலதிகமாக நா��க� வ�மாயி", க>தளாJ�7 வழ!க*ப'� அ�ல$ வ.)தக� க��பாக பிழிய*ப'�.    vi. அ�வைட ெசJவதி� ஏ�ப'� காலதாமத� ஏ$�7� சீனி� க�பனி ெபா�*பாளி அ�ல. ேநரகால)தி� அ�வைட ெசJவைத உ�தி*ப')தி, பிழிவத�காக உாிய கால)தி� ெதாழி�சாைலக-�7 விநிேயாகி*ப$ கம�கார.களி" கடைமயா7�.   vii.  ெசவனகல அலகி��ள ெகாதிகல"களிR�>$ ெவளிேய�� சா�ப�க� [�றாட��7 ஏ�/ைடயதான cyclone filter technology Xல� க�'*ப')த*ப'கி"ற$. ெப�வ)ைத 6கா ைம)$வ� cyclone filter solutions வழ!7� ஒ� நி/ண�ட" ஏலேவ ஒ*ப>தெமா"ைற	 ெசJ$�ள$.   viii. ல!கா சீனி� க�பனி அரசா!க)தினா� விதி�க*ப�'�ள 7ைற>த ேவதன அள? க-�7� O'தலாக ெதாழிலாள.க-�7 ேவதன!கைள வழ!7கிற$. அ)$ட", நியதி	ச�ட* ப5கைள3� ஏைனய ச�ைக கைள3� தாமதமி"றி	 சகல ெதாழிலாள. க-�7� வழ!7கி"ற$. ேம�� வாிகளாக அர[�7  ெச�)தேவ&5ய 600 மி�Rய" YபாJ�7 ேமலதிகமான ெதாைகைய	 ெச�)தி3�ள$.   ix. ல!கா சீனி� க�பனி அர[�7	 ெசா>தமான ஒ� நி�வனமா7�. 2011ஆ� ஆ&' ல!கா 

சீனி� க�பனி அர[டைமயா�க*ப�டைத) ெதாட.>$, த�ேபாைதய 6காைம)$வ� அைம	சி]டாக திைறசேசாியி" 6காைம) $வ ேசைவ)திைண� கள)$ட" ஆளணி எ&ணி�ைக�கான அ!கீகார) ைத* ெப�வத�காக நடவ5�ைககைள ேம� ெகா&' வ�கி"ற$.   x ல!கா சீனி� க�பனி3ட" ெதாட./ைடய சகல கம�கார.க-� ஏலேவ ஓ. உட"ப5�ைக�7 க�'*ப')த*ப�'�ளா.க�. இ"�வைர அ>த உட"ப5�ைக�7 எதிராக 7ைறபா' கேளா அ�ல$ ேவ&'ேகா�கேளா வி'�க* படவி�ைல.  3. ெதாட./ைடயத�ல.   ச)தியா�கிரக)தி� அ�ல$ சா7�வைர உ&ணா விரத)தி� ல!கா சீனி� க�பனி3ட" ெதாட./ைடய கம�காரேரா, கம�கார கழக!கேளா, ச!க!கேளா ஈ'ப�டதாக அறி�ைக ஏ$� கிைட�க*ெபற வி�ைல.  4.  ெசவனகல ம��� ெபலவ)த அல7கைள /திய 6காைம)$வ� ைகேய�ற கால� ெதாட�க� அ�ல$ கட>த இர&' ஆ&'களாக ல!கா சீனி� க�பனியி" 6காைம)$வ)$�7� ெசவனகல ம��� ெபலவ)த அல7களி��ள ச!க!க-�7� கழக!க-�7� இைடயிலான மாதா>த� கல>$ைர யாட�க� ெதாட.>$� நைடெப�� வ�கி"ற$. எனேவ, ஒ� /திய ெபாறி6ைறைய) தாபி*பத�கான ேதைவேய$� த�ேபா$ ஏ�படவி�ைல.   என$ ெபா�*பி� ஒ*பைட�க*ப'வத�7 6"ன. ந�ட)தி� இய!கிய நி�வன!களி� ஒ"றாக இ�>த இ>த நி�வன�, கட>த வ�ட� 2 பி�Rய" YபாJ இலாபமீ�53�ளெத"பைத	 ச>ேதாச)$ட" Oறி� ெகா�ள வி��/கி"ேற". 
 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙබ`ෙහ`ම ස් �[, ගU ඇම� මV. )ධාන කට�  

ආර5භෙ< ෙය�ජනා 	uබඳ දැw5 3ම. 

 
පා�/ෙ��+ෙc කට=+ 
பாரா*ம�ற அ+வ	 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ග, ලDෂ්ම� _Yඇ`ල  මහතා  (மா� மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 
 
"That the proceedings on Item No. l of Public Business appearing 
on the Order Paper be exempted at this day's Sittings from the 
provisions of Standing Order No. 7 of the Parliament and the 
Motions agreed to by Parliament on 20.10.2017." 

 
%ශ්නය �මසන ලP�, සභා ස�මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

1095 1096 

[ගU RසාÚ බQ�3, මහතා] 
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APPROPRIATION BILL, 2018 

 
ක` තබන ලද �වාදය තව9රට> පව>ව0 )�ස hෙය;ගය 

_යවන ල1   
ඊට අදාළ %ශ්නය [ෙන�වැ�බ� 09 ] 
'පන> ෙකK�පත දැ� ෙද වන වර _ය�ය =+ ය'' [ග,  මංගල 

සමර?ර  මහතා.]  
%ශ්නය ය*> සභා�Eඛ කරන ල1. 

 ஒ"திைவ�க	ப�ட  விவாத) மீள" ெதாட+�தகான க�டைள வாசி�க	ப�ட�.  ச)ப,த	ப�ட வினா - [  நவ�ப� 09] "ச�ட.ல) இ	ெபா�� இர1டா)2ைற மதி	பிட	 ப�மாக"    [மா14மி�  ம�கள சமர�ர] வினா மீ1�) எ�"திய)ப	ப�ட�.  
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [09th 

November] 
"That the Bill be now read a Second time". - [The Hon. Mangala 

Samaraweera.] 
Question again proposed. 

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අද Qන �වාදය ආර5භ 0�ම, ගU ච,ZාV බ>ඩාර 

මහ"Sය. 

 

[6.භා. 10.05] 

 
ග, ච�fාh බ	ඩාර මහ>yය (කා�තා  හා ළමා කට=+ 
අමාතb+yය) (மா� மி� (தி1மதி) ச2திராணி  ப�டார - மகளி� ம+,� சி,வ� அMவ)க� அைம0ச�) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara - Minister of Women 
and Child Affairs) 

ෙබ`ෙහ`ම ස් �[ ගU කථානායක මV. ඔබ මා 

æලාසනෙ< �{න අවස්ථාෙC මට පළ�ෙව,ම කථා කර,න 

අවස්ථාව ලැ¥ම 	uබඳව මා ස 4 ෙවනවා. 

යහපාලන ආ>?ෙC  ,වැV අය වැය වාෙ(ම, �දK අමාත' 

ගU මංගල සමර1ර මැ� මාෙ( මංගල අය වැය ප� }ය 9වැV 

දා පා+8ෙ5, වට ඉQRප" කළා. ෙමවර අය වැය ඉතාම" 

සැල�5 සහගතව සකස් කරz අය වැයb හැ{යට[ මා 

ෙපp�ග8කව ද0,ෙ,. 2018 ව+ෂය 0ය,ෙ, 9 ලංකාවට 

��ෙශkë ± ව+ෂයb. මම එෙහම 0ය,ෙ, ඇ[? අ	 ìතාන' 

අ�රාජ'ෙය, Vදහස ලබාෙගන 70වැV Vදහස් උ"සවය 

සමර,ෙ, 2018 ව+ෂෙ<[. ඒ සඳහා ෙබ`ෙහ`ම ෙක{ කාලයb 

�ෙබන ප� Ãමක, ආ+yකය @මාw®ලව ෙග`ඩනඟා ගැ�මට 

ආ+yක පRව+තනයb �� කරන, ඒ වාෙ(ම ජනතාවට සහන 

�ශාල )මාණයb ලබාෙදන අය වැයb හැ{යට[ මා  ෙමම අය 

වැය ද0,ෙ,. 

ප� }ය Qන 0aපය  ළ3ම ගU ම,�වU Q}, Qගටම කථා 

කරz හැ{ අ	 දැbකා. �ෙශkෂෙය,ම ඒකාබ�ධ �පbෂෙ< 

ම,� ම,ලා හැම�ස්ෙසkම 0CෙC ෙම`කbද? ෙ5 ඉQRප" කර 

�ෙබන අය වැය, aඟ,න,ට ප�ඩ+ දමන අය වැයb වාෙග[ 

0යලා[. අෙi රජය 0� �ෙටක aඟ,න,ට ප�ඩ+ දමන අය 

වැය ඉQRප" කරලා නැහැ. ප� }ය �,තන රජය තම[ ෙ5 රටට 

�රංගනා කථා මවලා, ෙබ`U ෙප`ෙර`,� 3ලා, ඒ වාෙ(ම �ෙදb 

aස් වචන �|o, aතාග,න බැR සංඛ'ා ෙKඛන �|o, �� අ8 

ව'ාපෘ�වලට �ශාල �දK ස5භාරයb නාස්� කළ අය වැය එදා 

ඉQRප" කෙළk. අෙi රජය බලයට ප" �o �ගස රජයb හැ{යට 

අ	 අත'වශ' භා>ඩ �ශාල )මාණයක Sල අ? කළා. 

ඒ වාෙ(ම ඉ,ධන Sල, ගෑස් Sල ඇ � �ය¤ ෙ� අ? 

කර,න අපට අවස්ථාවb උදා �ණා. එදා සමඟ සසඳන �ට අදට" 

අ	 �ශාල සහනදා[ @මයකට තම[ ඒ භා>ඩ ජනතාවට ලබා 

ෙද,ෙ,. අ	 රජ ෙ< ෙසkවකය,ට U	යK 10,0000, වැ4i 

වැ³ 0�මb කළ බව �ෙශkෂෙය, මතb කර,න ඕනෑ. ඒවා 

ගැන අද ක�Uව" කථා කර,ෙ, නැහැ. ව+තමාන �පbෂය, 

�ෙශkෂෙය, ඒකාබ�ධ �පbෂය උෙ� ඉඳ, í ෙවනක5  

කර,ෙ, ෙම`කbද? ජනතාව පා��� කරS, රෙl නැ� 

උ�ෙඝ�ෂණ පව"වS,, ඒ අයෙ( පරණ �Sකාව නැවත ෙග`ඩ 

නඟාග,න හදනවා; ෙ5 රෙl ඉQR ගමන �නාශ කර,න හදනවා.  

අ	 ෙමවර" ආහාර Zව' Âසක ආනයන බ� �ශාල වශෙය, 

අ? කර �ෙබන බව �ෙශkෂෙය, මතb කර,න ඕනෑ. ෙ5 හරහා 

ඉQRෙ<3 තව" බ? Sල අ? 1මට අවස්ථාව �වෘත ෙවලා 

�ෙබනවා. රජය ��, භා>ඩවල Sල අ? 0�ෙ5 වා�ය 

මහජනතාවට ලැෙබනවාද 0යන කාරණය අ	  ට වඩා z�Kව 

ෙස`යා බැ�මට කට�  කර,න ඕනෑ. මම එෙහම 0ය,ෙ, 

ෙම`කද? රජය ��, මහජනතාවට ලබා ෙදන සහන අතරමැQය, 

��, ගසා කෑමට කට�  කරන Vසා[. අ	 රජයb ��යට ඊට 

එෙරaව �යා කර,න ඕනෑ. මම අෙi රජයට ෙය�ජනා කරනවා, 

ෙමම කට�  V� ��යට �යා"මක ෙවනවාද 0යන එක ෙස`යා 

බැ�මට  �යාකාR වැඩ 	uෙවළb සකස් කළ � [ 0යලා.  

ගU කථානායක මV, මංගල සමර1ර අමාත' මා  )කාශ 

කළ පRQ, îන ජනතාව අතර 0යමනb �ෙබනවා, "බඩ},ෙ, 

ඉ,න SVෙහxට ෙද,න ඕනෑ මා�ෙවb ෙන`ෙව[, Ã8 

	"තb." 0යලා. එම Vසා ව'වසායකය, හැ{යට කට�  

0�මට දbෂතාව �ෙබන, හැ0යාව �ෙබන, උන,�වb දbවන 

�ය¤ ෙදනාට, ඒ අයෙ( ව'වසායක"වය ඉQRයට අරෙගන }a,  

ෙ5 රෙl අ¾වෘ��ය සඳහා කට�  0�ෙ5 අවස්ථාව අද ෙ5 අය 

වැෙය, ලබා 3ලා �ෙබනවා. �පbෂෙ< ම,�වU දැw" 

කෑගහ,ෙ,, හැම �ස්ෙසkම 0ය,ෙ,, "ෙම`නවාද �,ෙ,, 3ලා 

නැහැ." 0යලා[. "නැහැ" 0යන වචනය තම[ ඒ අයෙ( වචන 

අතර වැ³ෙය,ම �ෙබ,ෙ,. මහජනතාවට සහන ලබා ෙදනවා 

0ය,ෙ,, Vක5 ඉඳලා �ව" ෙව,න අවස්ථාව ලබා ෙදනවාට 

ෙන`ෙව[ 0යන එක අ	 ෙ5 ෙCලාෙC මතb කර,න ඕනෑ. ඒ 

වාෙ(ම අය වැයb 0ය,ෙ, හැම �ස්ෙසkම බ? Sල අ? කරන 

එකටව", රජෙ< ෙසkවකය,ෙ( වැ4i වැ³ 0�මටව", රජෙ< 

Â0යා ලබා ෙදන එකටව" �මා ෙවනවා 0යන එක ෙන`ෙව[.   

îන නායක ë »,	ං 0යz කථාවb ෙ5 අවස්ථාෙC3 )කාශ 

කර,න මා කැමැ�[. එ මා )කාශ කළා, "රට Q�o ෙව,න 

ඕනෑ න5, හැමෙදනාම මහ,� ෙවලා වැඩ කර,න ඕනෑ. ඉප�o 

SVස්� මැෙරන කK �ව" ෙව,න න5 මහ,� ෙවලා වැඩ කළ 

� [. වැඩ ෙන`කරන SVහාට ක,න අ[�යx" නැහැ"[ 

0යලා. ඒ Vසා තම[ "Vදාෙගන �{න  ෙය�ධයා" නS, 

හ¸,වන මහජන îනය ආ�යාෙC පමණb ෙන`ෙව[, �� 

ෙල�කෙ<ම දැවැ,ත සංව+ධනයb කරා ගම, කර,න අද සම" 

ෙවලා �ෙබ,ෙ,. îනය �තරb ෙන`ෙව[, ආ�යාෙC අVx" 

�ය¤ම රටවK ෙ5 වන ෙක`ට ඒ පාෙ+ ගම, කර,න කට�  

ආර5භ කරලා �ෙබනවා. ෙ5 අවස්ථාෙC3 අ	 0ය,ෙ, වැඩ 

කරන SV�, 	Rසb අපට අවශ'[ 0යලා[. ව+තමානෙ< 

වාෙ(ම අ²තෙ<3" මහජන �දK ෙහ`රක5 කරz අය ඉ,නවා 

න5 ඒ අයට V� ද�ව5 ලබා ෙද,න ඕනෑ. ෙම`කද, ඒ �දK 

නැවත ජනතාව අතරට ලබා 3මට අ	 කට�  කර,න ඕනෑ.  
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පා+8ෙ5, ව 

ඒ �තරb ෙන`ෙව[. අ	 ද,නවා, ඉQRයට අපට ෙක`[ තර5 

ණය ක,දරාවb ෙගව,න �ෙබනවාද 0යලා. ෙ5 ණය 
ක,දරාව අනාගත දU පරzරට ඉ U කර,න අ	 

බලාෙප`ෙර`"  ව,ෙ, නැහැ. ඒ Vසා අ�ගU ජනා�ප� මා", 
ඒ වාෙ(ම අ�ාමාත' මා" අර�ණb ඇ�ව තම[ ෙ5 කට�  

ආර5භ කරලා �ෙබ,ෙ,. ඒ ඉලbකය කරා ය,න අද ඉතාම" 

සා+ථක අය වැයb ඉQRප" කරලා �ෙබනවා. සංෙbතා"මකව 
ග"තාම, රෙl සංa�යාව, සංව+ධනය ගැන මහ ජනතාවට ෙහ`ඳ 

ප-�ඩයb ලබා ෙදන සංකKපයb හැ{යට[ අ	 ෙ5 අය වැය 
ද0,ෙ,.  

අෙi රට සංව+ධනය කර,න �ෙබ,ෙ, ෙබ`ෙහ`ම �Sත 
මා+ග )මාණයb. ඒ �Sත මා+ගව8, එකb තම[ සාගරය 

පදන5 කර ග" සංව+ධනය. ඒකට තම[ "�ල" 0යලා 

0ය,ෙ,. ඒ වාෙ(ම පRසරය පදන5 කර ග" කෘOක+ම 
සංව+ධනය තම[ "හRත" 0යලා පට බැ�ලා �ෙබ,ෙ,. එම 

Vසා �ල හRත සංකKපය යටෙ" ඉQRප" කර �ෙබන ෙ5 අය 
වැය �iලවවා3 අය වැයb හැ{යට[ මා ද0,ෙ,.  

ෙ5 අවස්ථාෙC3 කා,තා හා ළමා කට�  ඇම� Sය හැ{යට 
මා ඒ bෙෂkmය 	uබඳව" වචන ස්වKපයb කථා කර,න ඕනෑ. 

අද ෙ5 රෙl ළමා හා කා,තා aංසනවලට )ධානම ෙහk වb 

ෙවලා �ෙබ,ෙ, ම" Zව' හා ම"පැ, තම[. Ãය+වල බ� Sල 
අ? 0�ම ම�, ක�iz Vසා අකාලෙ< �නාශ වන ��ත 

)මාණය අ? කර,න බලාෙප`ෙර`"  �ණ", මා �ශ්වාස 
කර,ෙ, නැහැ, ඒක කර,න හැ0 ෙC�ය 0යලා.  

 කා,තාවb වශෙය, මම 0ය,ෙ, ම" පැ, රටකට 
හැමදාම" අග�යb ෙගනැKලා �ෙබනවා Sස, 0� �ෙටක 

රටකට �ග�යb ෙගනැKලා නැ� බව[. ෙ5 ස5බ,ධව සමාජය 

 ළ z�K කyකාවb ෙග`ඩ නඟලා, ෙ5 )ශ්නය Vරාකරණය 
0�මට කට�  කරනවා න5 ෙහ`ඳ[ 0යලා මම �ශ්වාස 

කරනවා. ෙම`කද, මම අද පා+8ෙ5, වට එන අවස්ථාෙC3 
ගැහැw දUෙවx �රකථනෙය, කථා කරලා මෙග, ඇ�වා, 

ඇම� Sය ෙ5 අය වැය ගැන කථා කළාද 0යලා. මම 0Cවා, 
අද[ කථා කර,ෙ, 0යලා. "z�ව, න5 තUණ තU-ය, 

ෙවwෙව, ෙ5 ප-�ඩය ෙද,න" 0යලා ඇය 0Cවා. ම" පැ, 

හරහා ෙබ`ෙහ��රට �නාශ ෙව,ෙ, අෙi තUණ තU-ය,ෙ( 
��ත[. ෙ5 Vසා තU-ය, ෙබ`ෙහ� aංසනවලට භාජනය 

ෙවනවා. එම Vසා ෙ5 ෙය�ජනාෙC සංෙශ�ධනයb කර,නට 
ඉK�මb කරන ෙලස ඇය 0යා �{යා. එම Vසා මවb හැ{යට 

අෙi ගU මංගල සමර1ර ඇම� මාට මා 0යනවා, ඒ 	uබඳව 
කKපනා කරලා z�ව, න5 සංෙශ�ධනයb කර,න 0යලා.  

�ෙශkෂෙය,ම අෙi අwරාධzර Qස්;bකය, උ ර, උ U 

නැ ෙඟනaර පළා"වල කා,තාව, �ශාල )මාණයb ෙපp�ග8ක 
ආයතන හරහා ණය ලබාෙගන අ	 ෙන`aතන )ශ්න ගණනාවකට 

��ණ ෙදS, �{නවා. ඒ අයට ඒ )ශ්න Vරාකරණය කර 
ගැ�මට ෙන`හැ0ව ඒ සමාග5වල ගැ�භාවයට ප" ෙවලා 

�ෙබනවා.  

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබ Sයට තව �නා³ 3b �ෙබනවා. 
 
ග, ච�fාh බ	ඩාර මහ>yය  (மா� மி� (தி1மதி) ச2திராணி  ப�டார) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 

ෙහ`ඳ[, ගU කථානායක මV. 

අද වන �ට ණය බR, ඉ,න කා,තාව, �යයට 96 

ඉbමවලා }a, �ෙබනවා. අ	 අද ස 4 ෙවනවා, ෙ5 අය වැය 
ෙය�ජනා හරහා එවැV )ශ්නවලට මැQහ" ෙවලා ඉ,නා 

කා,තාව,ට සහනයb ලබා 3ෙ5 අර�-, ස�පකාර බැංx 
@මයb ආර5භ 0�ම සඳහා U	යK S8යන 1,000ක �දK 

ෙව, කර �¥ම ගැන. ඒක ෙබ`ෙහ`ම වැදග" ෙය�ජනාවb 
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නායක+මා) (மா� மி� ராஜவேராதய� ச�ப2த� - எதி��க6சி 
த)வ�) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 

Mr. Speaker, I want to commence my speech by 
congratulating the  Finance Minister, the Hon. Mangala 
Samaraweera who has presented his first Budget at a time 
when the country’s economy is in much difficulty. The 
Hon. Minister is an old, sincere Friend who has always 
been very progressive in his views on many crucial 
issues, particularly on the resolution of the National 
Question. Various Proposals made by him in this Budget 
are aimed at ameliorating the living conditions of 
segments of society deeply affected as a result of the 
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Conflict,   facilitating reconciliation and infusing hope in 
the lives of such people and help them towards 
resumption of normal life.  It could be that much more 
needs to be done but, it must be acknowledged that there 
is a reasonably good beginning and that while whatever 
can be done under the current Budget Proposals should be 
implemented by the relevant ministries as early as 
possible. Much more, in fact very much more, needs to be 
done to which also attention must be paid as we go along.  

A country’s economy is dependent on a number of 
factors. Our country and our people have been endowed 
by nature with many advantages. We are strategically 
located in the Indian Ocean Region. We can exploit our 
location to our economic advantage; we have vast 
opportunities in this area to which we need to pay much 
attention. To achieve all this, our economy needs to be 
healthy domestically. 

We inherited a healthy economy when we achieved 
Independence. We were envied by other countries. We 
have frittered away those advantages. If a country is 
plagued with diseases which we bring upon  ourselves, a 
country’s economy cannot be healthy. We all know the 
diseases that have afflicted our country : lack of unity, 
disharmony caused by inequality, injustice, discrimination 
and exclusion  have been our main ailments. Legitimate 
political aspirations and demands for equality, inclusion, 
democratic empowerment were met with  violence against 
unarmed civilians. Political commitments were not 
honoured, the rule of law was not enforced and these 
harmful developments resulted in counter violence and 
eventually an armed conflict of unexpected and 
unprecedented proportions which lasted several decades.  
We have spent very heavily on fighting a war that could 
have been well avoided if commitments made to 
democratic Tamil leaders were honoured and if there was 
reasonable political accommodation of legitimate Tamil 
aspirations on the indisputable basis that Sri Lanka is a 
multilingual, multi-ethnic pluralist society.  The 
recognition of that reality was paramount for there to be 
national harmony and peace. 

Expenditure on Defence continues to be our main 
commitment, both during the War and even several years 
after the War has come to an end. All this has had a very 
adverse impact on the Economy. In more recent years we 
have become a country in chronic debt. Egocentric 
policies and projects have been pursued irrespective of 
other considerations. We need massive investment. 
Without endangering our country’s sovereignty and 
territorial integrity, our doors and windows need to be 
opened to massive  Foreign Direct Investment. Domestic 
investment should be encouraged to the maximum. We 
need to build a strong export-oriented economy. We have 
ample opportunities to achieve this objective.  

We have vast nearby markets that we can avail 
ourselves of, if we can get our act together. I might 
mention, Sir, at this point of time that there seems to be a 
view in this country that foreign direct investment and 
even local investment is to a large extent being impeded 
by some corrupt persons who are demanding 
consideration to be able to award such opportunities to 

people interested in undertaking such projects. I think, it 
will be sad if that is the truth and I think the Government 
has a responsibility by the country to ensure that such 
corrupt activities do not become a hindrance to 
investment that brings about development in the country 
and raises the living standards of our people. We appear 
to have substantial international support. We should not 
linger, we should make decisions early and implement 
them. The Government should do what needs to be done.  

We need to look after our people who are engaged in 
self-employment in every sphere - whether it be 
agriculture, fisheries, livestock development, small and 
medium scale industries or whatever. They constitute the 
bulk of our people. We cannot ignore them. We need to 
look after the poorer segments of our society. They need 
to be helped. For our efforts to succeed we need harmony, 
reconciliation, peace and stability in our country.  

We are currently engaged in framing a new 
Constitution. Success in framing a new Constitution is a 
pre-requisite to successful economic progress. If we are 
able to frame a new Constitution and bring about stability, 
permanent peace and harmony amongst our people, the 
potential for economic development would be immense. 
That achievement in itself would receive such favourable 
recognition both domestically and internationally so as to 
infuse vast economic development and benefits for our 
people; the prospects otherwise could be dismal.  It is 
unfortunate that we are hearing discordant voices in 
regard to the framing of a new Constitution and that these 
voices are emanating from persons who should know 
better. Since this is fundamental to the future of this 
country, particularly our economy you will permit me, 
Mr. Speaker, to deal with this issue somewhat explicitly. I 
do so because I think that the people of this country need 
to be educated on all aspects of this issue, both past and 
present. This is also fundamental in the interests of this 
country. 

The position being taken by our former President, 
Hon. Mahinda Rajapaksa both in Parliament and in the 
country, promotes disharmony amongst the people of this 
country. If he is against power being devolved, he should 
frankly say that power should only be exercised from 
Colombo as he sought to do under the Eighteenth 
Amendment to the Constitution.  Such arrangements can 
perhaps be more beneficial to individuals in power, but it 
is certainly not beneficial to all the people in this country, 
who would participate more directly in the exercise of 
power, if power is devolved. Mr. Rajapaksa makes out 
that there are efforts to divide the country. I say 
categorically, Sir, that is absolutely false. The Proposals 
clearly state that the country will be undivided and 
indivisible. We have consistently, publicly stated this 
position. He should not, on a false basis, once again seek 
to divide the people of this country. That is not what we 
expect from a senior political leader.  Such conduct, I 
state, is unbecoming of a senior political leader, 
particularly when the current President and the Prime 
Minister without in any way compromising on the future 
of Sri Lanka as an undivided, indivisible country are 
endeavouring to unite all the people in this country for the 
benefit of the country’s future.  
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It will be necessary, Sir, in the course of my speech, to 
refer to a few matters pertaining to the Hon. Mahinda 
Rajapaksa and what he had to say when he was in power 
and when he endeavoured to resolve this problem. He 
addressed the inaugural Meeting of the All Party 
Representative Committee called the “APRC” and the 
Multi-Ethnic Experts Committee on 11th July, 2006.  It 
will be relevant to see what President Mahinda Rajapaksa 
had to say when he addressed that joint meeting of the 
Multi-Ethnic Experts Committee and the APRC. 

I will read just a few sentences, Sir, to indicate what 
his thinking was at that point of time.  He said, I quote:  

“Our objective must be to develop a just settlement within an 
undivided Sri Lanka.”  

That is what we are trying to do now.  He further said, 
I quote:  

 “People in their own localities must take charge of their destiny 
and control their politico-economic environment.  Central decision-
making that allocates disproportionate resources has been an issue 
for a considerable time. In addition, it is axiomatic that devolution 
also needs to address issues relating to identity as well as security 
and socio-economic advancement without over-reliance on the 
Centre.”   

He went on to say, Sir, I quote: 

“Any solution must be seen as one that stretches to the 
maximum possible devolution -" 

He further went on saying, I quote: 

“Given the ground situation, given the background to the 
conflict, it therefore behoves on particularly the majority community 
to be proactive in striving for peace and there must be a 
demonstration of a well-stretched hand of accommodation.” 

This is what President Mahinda Rajapaksa said, Sir, 
when he addressed the APRC and the Multi-Ethnic 
Experts Committee. I want to ask him very respectfully 
whether currently we are engaged in any process that is in 
anyway different. We all are yet concerned about finding 
a solution that is reasonable to all the people in this 
country within the framework of an undivided and 
indivisible Sri Lanka. When Hon. Mahinda Rajapaksa 
made this speech, nobody said he was dividing the 
country. What is being done now is what he wanted to do. 

The next matter I want to refer to, Sir, is the Joint 
Statement made by President Rajapaksa and the Secretary
-General of the UN. The Secretary-General of the UN 
came to Sri Lanka just after the end of the war on the 23rd 
of May, 2009.  The Joint statement reads as follows. It 
states, I quote: 

“President Rajapaksa and the Secretary-General agreed that 
addressing the aspirations and grievances of all communities and 
working towards a lasting political solution was fundamental to 
ensuring long-term socio-economic development."  

Finding a political solution was fundamental to 
ensuring socio-economic development. 

It further states, I quote:  

“President Rajapaksa expressed his firm resolve to proceed 
with the implementation of the 13th Amendment, as well as to 
begin a broader dialogue with all parties, including the Tamil 
parties in the new circumstances, to further enhance this process 
and to bring about lasting peace and development in Sri Lanka.” 

He was interested in doing that in the interest of 
ensuring further economic development of the country 
for the benefit of the people of the country. What is the 
difference between what is now being done and what 
President Mahinda Rajapaksa endeavoured to do in 2009 
when he made the Joint Statement with the Secretary-
General of the UN?  

Sir, Hon. Mahinda Rajapaksa’s brother, Mr. Basil 
Rajapaksa, at that point of time, a powerful Minister, 
went to India in October, 2008. He had discussions with 
the Indian leaders and at the end of those discussions with 
the Indian leaders, there was a statement issued.     
It states, I quote: 

“Both sides discussed the need to move towards a peacefully 
negotiated political settlement in the island including the North. 
Both sides agreed that terrorism should be countered with resolve. 
The Indian side called for implementation of the Thirteenth 
Amendment and greater devolution of powers to the provinces. Mr. 
Basil Rajapaksa emphasized that the President of Sri Lanka and his 
Government were firmly committed to a political process that 
would lead to a sustainable solution”. 

That is what the all-powerful Basil Rajapaksa said 
when he went to India in 2008, before the war came to an 
end.  

Prof. G.L. Peiris, the then Minister of External 
Affairs, went to India, Sir, between 15th and 17th of 
May, 2011.  Having had discussions with leaders there, 
there was a statement made.   It states, I quote: 

“Both sides agreed that the end of armed conflict in Sri Lanka 
created a historic opportunity to address all outstanding issues in a 
spirit of understanding and mutual accommodation imbued with 
political vision to work towards genuine national reconciliation.  

In this context, the External Affairs Minister of Sri Lanka 
affirmed his Government’s commitment to ensuring expeditious 
and concrete progress in the ongoing dialogue between the 
Government of Sri Lanka and representatives of Tamil parties.  

A devolution package building upon the 13th Amendment 
would contribute towards creating the necessary conditions for such 
reconciliation.” 

This is what Prof. G.L. Peiris, the External Affairs 
Minister of Sri Lanka said when he went to India in 2011, 
after the war had come to an end.  

The Foreign Minister of India was in Sri Lanka from 
16th to 19th of January, 2012. He had discussions with 
the Government, with the President and with the Prime 
Minister.  This is what he said, Sir, when he concluded 
those discussions with the President and the Prime 
Minister.  He made this statement in the presence of Prof. 
G.L. Peiris, the External Affairs Minister of Sri Lanka. 
What the Foreign Minister of India said was, I quote:   

“The Government of Sri Lanka has on many occasions 
conveyed to us its commitment to move towards a political 
settlement based upon the full implementation of the Thirteenth 
Amendment to the Sri Lankan Constitution and building on it so as 
to achieve meaningful devolution of powers.  
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We look forward to an expeditious and constructive approach to 
the dialogue process. We believe that continuation of the dialogue 
between the Government and the TNA would pave the way for a 
political settlement including under the rubric of the Parliamentary 
Select Committee.”  

So, this was the situation that prevailed at that point of 
time.  

When President Mahinda Rajapaksa was in power, 
when President Mahinda Rajapaksa issued a Joint 
Statement with the Secretary-General of the UN, when 
Mr. Mahinda Rajapaksa’s External Affairs Minister went 
to India and when the Foreign Minister of India came to 
Sri Lanka, there were statements made in the presence of 
one another. Maximum devolution, meaningful 
devolution of power, is what they wanted to concede. 
What is being done now by the present Government 
through the process of the Constitutional Assembly and 
the Steering Committee and Subcommittees is to do the 
same within the framework of a united, undivided 
country.  

Mr. Mahinda Rajapaksa who is now present in this 
House, Sir, as President also appointed the Lessons Learnt 
and Reconciliation Commission comprising of many 
distinguished people in this country, from all communities 
mostly from the Sinhalese community.  What did they 
have to say?   I am quoting, Sir, from Paragraph 8.222 of 
the LLRC Report.  They said, I quote:  

“All parties should recognize that the real issue of sharing 
power and participating in Government is the empowerment of the 
people and making the political leaders accountable to the people.  
This applies to Sri Lanka as a whole and includes the needs of 
citizens of all communities, Sinhala, Tamil, Muslim and others. The 
effective functioning of the democratic system which fulfils these 
needs, together with a consensual framework of devolution will, by 
virtue of attributes and institutions intrinsic to it, also provide the 
answer to the grievances of minorities.” 

I also want to quote, Sir, Paragraph 8.225 of the LLRC 
Report which said, I quote:  

“The Commission wishes to underline the critical importance of 
making visible progress on the devolution issue, in order to ensure 
the success of any process of lasting and sustainable reconciliation. 
The Commission therefore recommends that the present opportunity 
be utilized to launch in good faith an effort to develop a consensus 
on devolution, building on what exists - both, for maximum possible 
devolution to the periphery especially at the grass roots level, as 
well as power sharing at the centre. This consensus should be one 
that will enable peoples’ participation in governance decisions 
affecting them and avoid costly and unnecessary duplication of 
political, bureaucratic and other institutional structures that hamper 
efficient, cost effective and transparent governance.” 

These were the recommendations of the LLRC.  Why 
did you not implement them?  You were the President.  
You appointed the LLRC comprising of very 
distinguished people of this country and why did you not 
implement the recommendations of the LLRC? In fact, if 
you had recommended the implementation of the LLRC, 
all that happened in Geneva and the UN Human Rights 
Council, would not have taken place.  It was your failure 
to implement the recommendations of the LLRC that 
resulted in the Geneva process being started.   

LLRC went on to make some other relevant 
observations, Sir, which I think, I should refer to and 
place on record.  I refer to Paragraph 8.303 of the LLRC 

Report and this is what it said.  I quote:  

“The process of reconciliation requires a full acknowledgement 
of the tragedy of the conflict and a collective act of contrition by the 
political leaders and civil society, of both Sinhala and Tamil 
communities. The conflict could have been avoided had the 
southern political leaders of the two main political parties acted in 
the national interest and forged a consensus between them to offer 
an acceptable solution to the Tamil people.” 

The LLRC pointed out that the reasons for the 
continuance of the conflict was the inability of the 
Southern leaders to come to a consensus in regard to a 
political settlement relating to the Tamil people. LLRC 
went on to blame the Tamil political leadership too. I will 
not refer to that. It is not relevant in this context. But they 
also attacked and blamed Tamil political leadership for 
not having quite cooperated in the matter of evolving a 
political solution. But the fact of the matter was that they 
pointed out that the main reason for the non-evolution of 
a political settlement was the lack of capacity on the part 
of the two main political parties to arrive at a reasonable 
consensus.  

Eventually, Sir, I refer to paragraph 8.306 where the 
Commission wanted its recommendations implemented. I 
quote:  

"The Commission strongly feels that if these recommendations 
are not expeditiously implemented, the all-important effort towards 
reconciliation and lasting peace may not be achieved and the 
country will continue to face an uncertain future." 

That is what the Commission said that if you do not 
implement the recommendations, the country will face an 
uncertain future. Why were the Commission’s 
recommendations not implemented? Why did President 
Mahinda Rajapaksa fail to implement the 
recommendations of the LLRC?  

I want to refer to President Mahinda Rajapaksa’s 
election manifesto when he contested the election in 
2015. I quote what he said in the manifesto, 

“We have been battered for 36 years by the 1978 Constitution 
which was thrust upon our people and country, without an 
appropriate debate or discussion. We must also collectively 
acknowledge that our Constitution is now further distorted due to 
the various amendments over the years, some of which are not 
consistent with others. Therefore, instead of amending the 
Constitution further with piece-meal changes, I  will take action 
to formulate a new Constitution that reflects the people’s ideas, 
aspirations and wishes within a period of one year.” 

 

This is what President Mahinda Rajapaksa said in the 
election manifesto that he will frame a new Constitution. 
He further said, Sir, I quote,  

“I will first submit the Draft Constitution which will consist of 
the proposals of these groups,- 

He wanted certain groups appointed, experts and so 
on.   

-for the Parliament’s approval in accordance with the 
Constitution. Thereafter, I will present the Draft Constitution to a 
referendum seeking the approval of the people.”  
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Nobody is now endevouring to do anything else. We 
are trying to frame a Constitution with a  Steering 
Committee, Subcommittees, experts, public 
representations received. The whole matter is being 
considered at the Constitutional Assembly where things 
have been debated and it must be approved by Parliament 
by two-thirds majority and also approved by the people at 
a referendum. We do not want anything done behind the 
back of the people. So, why is President Mahinda 
Rajapaksa opposing what he himself proposed. When he 
contested the Presidential Election in 2015, he stated 
certain things. Why is he opposing what he himself said at 
that point of time?  

Then, Sir, there was a Resolution in Parliament on the 
09th of March, 2016. There was a Resolution to convert 
Parliament into a Constitutional Assembly. The 
Constitutional Assembly was to become a committee of 
the whole Parliament and we were to commence work on 
the framing of a new Constitution. That Resolution had 
been circulated amongst the Members of Parliament and 
it was adopted in  Parliament on the 09th of March, 2016. 
I want to ask President Mahinda Rajapaksa, if you were 
opposed to framing of a new Constitution, why did you 
not come to that Session of Parliament and oppose that 
Resolution? Why did you not come and say the country 
does not need this? Why are you trying to stir communal 
feelings now?  Why did  you not oppose it at that point of 
time?  

Now, the Local Authorities Elections are going to be 
held and you want to win the elections; you want to defeat 
the Government. Okay, that is your political activity; 
nobody can complain about that. But, in order to achieve 
that, you are trying to stir communal tension in this 
country by stating that through this Constitutional 
process, an effort is being made to divide the country. If 
that was your position, why did you not come to 
Parliament when the Resolution was adopted and oppose 
that Resolution? You did not do that.  

I am sorry, Sir, that this is not the way to get about 
resolving the problems of our people. Now, Sir, we have a 
situation where there has been a Resolution adopted at the 
UN Human Rights Council in October, 2015 and that 
Resolution in paragraph no. 16 states, I quote:    

“Welcomes the commitment of the Government of Sri Lanka to 
a political settlement by taking the necessary constitutional 
measures, encourages the Government’s efforts to fulfil its 
commitments on the devolution of political authority, which is 
integral to reconciliation and the full enjoyment of human rights by 
all members of its population;..”  

This is the Resolution adopted by the UN Human 
Rights Council, accepted by this country. Do you want 
that Resolution violated? You have given a commitment 
to the UN Human Rights Council that you will do certain 
things in regard to constitutional making, constitutional 
measures to ensure reconciliation and peace in Sri Lanka. 
We know that prior to 2015, throughout 2012, 2013 and 
2014, our position in the United Nations became worse. 
We reached a point of time when  this country  could 

have been subjected to economic sanctions and this 
country could have been in dire difficulties. That did not 
happen because under the new Government, there was a 
new direction. I want to ask you, are we not obliged to 
follow the commitment that we have already made to the 
UN Human Rights Council. 

I want to, Sir, finally quote a statement made by the 
"Friday Forum" which is a civic body comprising of 
people of all communities - highly educated, highly 
respected persons of rectitude, people like Prof. Savithri 
Gunasekera and several others - and this is what they say 
in a statement they issued recently; the Statement issued 
on the 21st of August, 2017.    

 

ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 
take the Chair. 

 
අන+,ව ග, කථානායක+මා [ලාසනෙය� ඉව> �ෙය�, 

hෙය;ජb කථානායක+මා [ග, �ලංග �ම�පාල මහතා] 
[ලාසනා\ඪ �ය. அத7பிற�, மா14மி� சபாநாயக� அவ�க� அ�கிராசன"தினி7� அகலேவ, பிரதி� சபாநாயக� அவ�க� [மா14மி� தில+க ;மதிபால] தைலைம வகி"தா�க�. 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the 
Chair. 

 

ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Sampanthan, please continue with your speech. 
 

ග, රාජවෙර;Pය� ස�ප�ද� මහතා (மா� மி� ராஜவேராதய� ச�ப2த�) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

It states, I quote: 

“A new constitution has been mandated by the people and law 
makers must give it the highest priority.  Any attempt to subvert 
this process for cheap political gain by those elected by the people, 
cannot and must not be tolerated. We urge the Prime Minister and 
members of the Steering Committee to ensure that the draft 
constitutional proposals are put before the Constitutional Assembly 
within the next three months at least, and are also made available to 
the public. We also urge all representatives of the people in 
Parliament, both in government and the opposition, to consider the 
proposals positively and in the best interests of all the people of this 
country. We acknowledge that the task of drafting a new 
constitution is not an easy one, given the multi-ethnic-religious 
constituency of the island nation. It is nonetheless imperative that 
the process is followed through to the end, and the voice of the 
people, made clear at the last two elections, be heard. ” 

Before I conclude, Sir, I want to merely refer to 
certain matters which I think, are very important. I am 
happy President Mahinda Rajapaksa with whom I have 
had a very strong personal relationship over the years is 
present and will listen to me. I would appeal you to 
cooperate. We need your cooperation. You are a very 
senior political leader in this country. You command 
much respect amongst the people of this country and we 
will want you to be a party to the making of a new 
Constitution. I would appeal to you to support this 
endeavour.   
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President Mahinda Rajapaksa was in power from 2005 
to 2015 which is for ten years. He was in the earlier 
Government of President Chandrika Bandaranaike 
Kumaratunga between 1994 and 2005. So, he was in 
power for almost 20 years. There was a Presidential 
Election and there was a Parliamentary Election in 2015. 
The people of this country did not elect him as the 
President; the people of this country did not elect him as 
the Prime Minister. Compared to the votes he received in 
2010 at the Presidential Election and at the Parliamentary 
Election, the votes he received in 2015 diminished 
considerably, diminished seriously. The people very 
clearly did not want him elected as President or as Prime 
Minister. That was the verdict of the people. That must be 
respected. People have elected an SLFP President; 
President Maithripala Sirisena. People have elected a 
UNP Prime Minister; Prime Minister Ranil 
Wickremesinghe. What does that mean? The people want 
the two parties to work together for the benefit of this 
country. The people’s verdict is the clearest indication 
that the people of this country want the two parties to 
work together and that is what they are doing. President 
Mahinda Rajapaksa, you are a senior Member of the 
SLFP. I held your father in high esteem, the late Mr. D.A. 
Rajapaksa because he was one man who crossed the floor 
of Parliament with Mr. S.W.R.D. Bandaranaike when Mr. 
Bandaranaike crossed over. There were other senior 
leaders like A.P. Jayasuriya and several others in 
Parliament but they did not cross over with Mr. 
Bandaranaike. But, your father crossed over with Mr. 
Bandaranaike. Mr. Bandaranaike did not expect that. Mr. 
Banadranaike is supposed to have turned round, seen him 
coming and said, “I thought that was my shadow”. For 
that reason, from that date onwards, I held your father in 
the highest esteem. We would like to hold you also in the 
highest esteem. You must support the making of a new 
Constitution. I say to you, Hon. Mahinda Rajapaksa, that 
is your fundamental duty; you must not fail in that duty. 
That is something which this country needs, unless you 
want this country to go back into darkness. If you want 
this country to emerge into light and move forwards, we 
must make a new Constitution for this country which 
unites our people, makes us all Sri Lankans, enables us to 
live in Sri Lanka, our country, as a united people in an 
undivided, indivisible, perpetually indivisible Sri Lanka. 
You must do that.  

As I said before, Sir, if you want to capture power, 
capture power in some other way, we have no problem. 
But, do not use the Constitution as a means to come to 
power. That should not be done. I want to make an appeal 
to all SLFP Members. You all belong to a party started by 
Mr. Bandaranaike. We have supported your party at 
several elections. We have supported your Presidential 
candidates. In March, 1960, the Federal Party voted with 
the SLFP to bring down the UNP Government. We did 
that. When Mr. J.R. Jayewardene contested Mr. Hector 
Kobbekaduwa - Mr. Hector Kobbekaduwa was the 
opponent of  Mr. J. R. Jayewardene in the 1982 
Presidential Election - the people of Jaffna voted for Mr. 
Hector Kobbekaduwa.   

ග, ම��වරෙයD 
(மா� மி� உ,4பின� ஒ1வ�) 
(An Hon. Member) 
The UNP put his vote also in Kadugannawa. 

 
ග, රාජවෙර;Pය� ස�ප�ද� මහතා (மா� மி� ராஜவேராதய� ச�ப2த�) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
So, do not think we are against you. Please do not be 

against us. I am appealing to the genuine SLFPers, please 
support the making of this Constitution. That is your 
fundamental duty. That is something you must do in the 
interest of this country. Do not let this country down. Join 
in the making of the Constitution. All of us must get 
together and work for the betterment of this country to 
make Sri Lanka a prosperous country, which we all would 
very much desire.  

I thank you, Sir.  

 
ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගU මa,ද රාජපbෂ මැ� මා. 

 
[6.භා. 11.07] 
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කර ග,නවා 0යන 0යමෙන, අදහස් ව,ෙ, xමbද? රජෙ< 

ආදායම වැ³ කර ග,ෙ, ෙකෙසkද? රජයට ෙමම �දK ෙද,ෙ, 

ක�ද? ෙමම )ශ්නවලට 	u U සහ යථා+ථය අවෙබ�ධ කර 

ගැ�මට රජෙ< ආදායම සහ �යදම ෙප,වා ෙදන අය වැය 

සාරාංශයb ෙදස අ	 �" ෙය`� කර�. එෙසk කර�3 අපට 

ෙපෙන,ෙ, ජනතාවෙග, සහ ව'ාපාරව8, එක  කර ග,නා 

බ� )මාණය 2014 �ට 2018 දbවා ෙදºණ 1මට VයSත බව[. 

U	යK Ã8යනව8, ආදාය5 බ� 198 �ට 375 දbවා ද, භා>ඩ 

හා ෙසkවා බ� 616 �ට 1,239 දbවා ද, �ෙ�ශ ෙව   ෙළඳාෙ5 බ� 236 

�ට 420 දbවා ද, �� බ� 1,050 �ට 2,034 දbවා ද වැ³ කර ඇ� 

බව එම සාරාංශය ෙප,වා ෙදනවා. එ[, ෙප� ය,ෙ, අප රෙl 

ජනතාව සහ ව'ාපාRක[, 20143 අෙi රජයට ෙග± සමස්ත බ� 

ස,ස,දනය කරන �ට 20183 ෙමම හ�K රජයට ඒ වාෙ( 

ෙදºණයb බ� ෙග1මට VයSත බව[. 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ජනතාව මත බ� සහ දඩ 

පනවS, �ය¤ රාජ' ෙසkවාව, සඳහා ගාස්  වැ³ කරS,, 

ජනතාවෙ( සාbxව8, �දK �රාෙගන රජෙ< ආදාය5 වැ³ කර 

ගැ�ම ෙ5 හ�ල ද0,ෙ, මහ" හප,කමb ෙලස[. ගU 

අගමැ� මා සහ ඔ�ෙ( �කU ම,�වU 	Rස සෑම �ටම රෙl 

ආ+yක )ග�ය ගැන කථා කර�3 පවස,ෙ,, ෙ5 බ� ආදායම 

වැ³ කරගැ�ම මහ" ජය�හණයb බව[. ඇ"ත වශෙය,ම ෙ5 

ජනතා සK8 �මාවb නැ�ව �රා කන හප,කෙ5 කැඩපත 

xමbද? එa කැඩපත ව,ෙ, අෙi රෙl අaංසක ජනතාව දා³ය 

මහ,�ෙය, වැඩ ෙක`ට උපයා ග,නා �දK වැ³ වැ³ෙය,  ෙ5  

ආ>?ව ලබා ග,නා බව ෙන`ෙCද?   

බ� වැ³ කර ලබාග,නා ආදායS, ෙම`නවාද කර,ෙ,? 

ෙමෙලස අ�Sත ෙලස ජනතාවෙග, �රා ග,නා �දKව8, ෙ5 

නාස්�කාර, වංචVක හ�K රජය කර ඇ� සංව+ධන වැඩ 

ෙම`නවාද? එක ��8 බලාගාරයb හැ�වාද? එක වරායb 

වැ³Q�o කළාද? එක ºව, ෙත`4ෙප`ළb අ¤"වැ³යා කළාද? 

එක අ�ෙCò මා+ගයb තැwවාද? එක නව පාලමb ඉQ කළාද? 

එක නව ෙවෙළඳ කලාපයb ව'ාපාRක[,ට ලබා �,නාද? එක 

xo ෙග`ඩb අ[, කළාද? එක අ¤" රbෂාවb Ãa කළාද? මා 

ෙ5 අසන )ශ්න �යKලටම 	u U මා ආ>?ෙව, 

බලාෙප`ෙර`"  ව,ෙ, නැහැ. එෙහ", ඒවාට උ"තර අප 

රටවැ�ය, ද,නවා. ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ඔබ මා" 

ද,නවා.  

ජනතාවට යහපතb ෙගන එන 0�වb ෙන`කළාට ජනා�ප� 

සහ ඇම�වU ෙවwෙව, �ය ගණV, නව වාහන න5 ග"තා. 

��ධයb ෙන`මැ�ව", ම"තල ºව, ෙත`4ෙප`ළ �0óමට 

VයSත �දලට සමාන �දලකට, පරණ �ද නැවb ග"තා. 

U	යK Ã8යන 145ක පමණ වැ³zර ෙප`8යb රජයට 

ෙගව,නට �� �ණ" 9 ලංකා ඉ�හාස ෙ<ම දැවැ,ත මග³ය 

වන මහ බැංxෙC බැ¸5කර මග³ය කළා.  

9ල,ක, ºව, ෙසkවෙ< අහස් යානා ඇණ�5 අ"a4 1ම 

Vසා U	යK Ã8යන 15ක �ශාල ව,Qයb ෙගCවා. Port City 

ව'ාපෘ�ය අ"තෙන�ම�ක ෙලස නැවැ"1ෙම, U	යK Ã8යන 

21ක ව,Qයb ෙග1මට �� ± Vසා, ඒ ෙවwවට අ¤�, ෙග`ඩ 

කරන ඉඩ5 අbකර ගණනාවb îන සමාගමට ලබා ෙද,න ��ධ 

�ණා. අwවණ ආ+yක සහ æල' කළමනාකාR"වය ඔස්ෙසk, 9 

ලංකා U	යල දැවැ,ත ෙලස අව)මාණ ± Vසා 20153 සහ 

20163 U	යK Ã8යන 426b රෙl ණය ෙත`ගයට එක  කර 

ග"තා. 

ෙමවැV මහා පRමාණෙ< ·ෂණ, අ@Sකතා සහ නාස්� 

ඔස්ෙසk, අද වන �ට අප රෙl ආ+yකය දැවැ,ත අ+|දයකට 

ෙග`�U 1 �ෙබනවා. එ[, ෙග`ඩ1ෙ5 0�� උපාය මා+ගයb 

ෙමම අය වැෙ< ෙහ� ජනා�ප�වරයා සහ අගමැ�වරයා ෙ5 වන 

�ට පස් වතාවb රටට ඉQRප" කර ඇ� රජෙ< "දැbම සහ 

සැලැස්ම" හරහා ෙහ� ඉQRප" 1 නැත. ඒ Vසා �� රටම 

අ+|දෙය, අ+|දයට ගම, කරනවා. සෑම bෙෂkmයකම ෙසkවය 

කරන අප රෙl z�ගලය,, වෘ"�කය,, ÄSකය, අද මහා 

පාෙ+ තම,ෙ( �ක 0යනවා; �ස¸5 ඉKලනවා; උ�ෙඝ�ෂණ 

කරනවා. ඒ" රටට ඇ�5 ක, ෙද,න නායකෙයb නැහැ. රෙl 

නායකය, එ0ෙනකාට ගැට¤ �වමාU කර ග,නවා; 

එ0ෙනකාට ෙද`ස් 0යා ග,නවා. මට සහ ප� }ය රජයට 

ෙච�දනා එKල කරනවා. ඒ", ඒවා 0�ෙම, ජනතාවෙ( )ශ්න 

�ස  ෙඳ,ෙ, නැහැ. ඒ බව අප රෙl �ය¤ ජනයා දැ, අවෙබ�ධ 

කරෙගන හමාර[. 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ජනතාවෙ( )ශ්න 

�සඳ,න බැR �ණාට, )ශ්න ඉQRප" කරන සහ ඉK�5 කරන 

�ය¤ෙදනාටම පහර ෙද,නට සහ aෙ+ දම,නට, ෙ5 රජය 

අ�දbෂ ෙවලා �ෙබනවා. ෙ5 වන �ට යහ පාලන රජය සෑම 

ජනෙක`ටසbම පාෙහk මහ පාරට ඇද දමලා, පහර 3ලා, aෙ+ දාලා 

�ෙබනවා. පා+8ෙ5,  ම,�වU ඒ ෙවwෙව, සට, කරන 

�ට aෙ+ දමනවා. මම aතන ��යට දැනටම 13ෙදෙනxට වැ³ය 

aෙ+ දාලා �ෙබනවා. ගU ජනා�ප� මාෙ( සහ අගමැ� මාෙ( 

ද+ශනයට අw®ලව ෙබp�ධ ¾bô, වහ,ෙසkලා ඇ � ජන 

ක>ඩාය5 රාvයbම ෙප`8ස් බැට, ෙප`¤ )හාර, ක¸� ගෑස ්

)හාර සහ අ� cඩන ජල )හාරව8, සං�හ ලබා �ෙබනවා. දහස් 

ගණනb aරබ" කාලා �ෙබනවා. පා+8ෙ5, වට එනෙක`ට 

ම,�වU, අතරමඟ3 නව"වනවා. 9ම" එස්.ඩ�8C.ආ+.�. 

බ>ඩාරනායක මැ�¸, ස්ථාපනය කළ 9 ලංකා Vදහස් 

පbෂෙ< සභාප�වරෙයx යටෙ" 	a4වා ඇ� රජයක "සඟ, 

ෙවද, ºU, ෙග`�, ක5කU" යන පංච මහා බලෙCගයට ලබා 

ෙදන ෙ5 සැල�ම ඇ"ෙත,ම z�ම සහගත ෙන`ෙCදැ[ 0යා, මා 

මතb කර ෙදනවා. 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ෙ5 හ�K රජය තව" 

�යාව8යකට ඉතා දbෂ බවද 0ව � [. එන5, ෙ5 රෙl ස5ප" 

xoෙක`Kලයට �0óමට[. ෙ5 රෙl �ෙබන �Sත ඉඩ5 

�ෙ�vකය,ට 0�� බාධාව0, ෙත`රව Sල3 ගැ�මට ෙ5 අය 

වැෙය, අවසර ලබා3 �ෙබනවා. ඕනෑම �ෙ�vකය,ට ෙමෙලස 

ඉඩ5 ගැ�ෙ5 අ[�ය ඕස්ෙõ8යාෙC සහ නව�ල,තෙ< ද ලබා3 

�Ü Vසා ඒ රටවල තUණ තU-ය,ට ෙ5 වන �ට ඉඩ5 

1111 1112 
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ගැ�මට ඇ� අවකාශය ස56+ණෙය,ම පාෙහk ඇa� �ෙබන බව 

වා+තා ෙවනවා. ඒ ආකාරයටම තව {ක කල0, අප රෙl තUණ 

තU-ය,ට" සාධාරණ Sලකට ඉඩමb Sල3 ග,නට බැR 

ෙවනවා යැ[ Ãයb �ෙබනවා. එපමණb ෙන`ව, අප රෙl 

ජනතාවට සහ ම  පර5පරාවලට අ[� උපාය මා+}ක ස5ප" 

වන වරාය, ºව, ෙත`4ෙප`ළ, ස,VෙCදන සංඛ'ාත, ��8 

බලාගාර, ෙවරළ ²U, අහස ් අවකාශය, මහා පRමාණෙ< ඉඩ5, 

රාජ' සංස්ථා සහ රාජ' බැංx, xoෙක`Kලයට �0óෙ5 

)�ප"�ය Qය" කර ඇ� බව අපට ෙපෙනනවා. සමහර �0ó5 

දැනටම" ෙහ`ර රහෙසk කරලා ඉවර[. අෙනb ඒවාට දැ, 	�U 

ප" සකස් කරලා. ජනතා �ෙර�ධතා  l4වකටව" ගණ, 

ෙන`ෙගන ෙ5 කට� වල ෙ5 රජෙ< නායකය, Vරත ෙවනවා. 

ඒ අයෙ( ෙමම a වbකාර �යා කරෙගන යෑමට රජයට aතැ� 

ෙප`��ෙ< සමහර ෙල`bක, ද ෙ5 ෙ�ශපාලන නායකය,ෙ( 

ම+දනකා� කට� වලට ස5බ,ධ 1 සෑම �� �ෙර�� 

සහෙය�ගයbම ෙදනවා. ඔ�, �යKල,ෙ(ම ෙමම කට�  

	uබඳ සටහ, අප අතැ�ව �ෙබන බැ�,, මා ඒ �ය¤ ෙදනාටම 

ෙමa3 ඉKලා �{,ෙ, ෙ5 සාපරා� �යාමා+ගය නව"ව,න 

0යා[. 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, අප රෙl උපාය මා+}ක 

ස5ප"වල Vත' උUමbකාරය, අප රෙl සමස්ත ජනතාව", 

ඔ�,ෙ( දUව, සහ එම දUව,ෙ(" දUව,ය. ක8, කලට 

ප" ෙවන රජය, එම ජා�ක ස5ප"වල භාරකUව, පම-. 

භාරකUව,ට තම භාරය යටෙ" ඇ� ස5ප" �0óමට ෙහ� 

අ,ස  0�මට අ[�යb ෙන`මැත. එෙහ[,, අ�U� පහකට ප" 

ෙවන රජයකට 0�� ජනතා අwමැ�යb ෙන`මැ�ව ෙ5 

ආකාරයට ජනතා ස5ප" අ,ස  0�මට බලයb නැ� බව 

�ය¤ෙදනාම මතක තබා ගත � [. මා තව�රට" අවධාරණය 

කර,ෙ,, ජනතාවෙ( අwමැ�ය ෙන`මැ�ව ෙමෙලස �xණන 

ෙහ� xoෙක`Kලයට බ� ෙදන ෙහ� 9 ලංකාෙC සමස්ත ආ+yක 

�යාව8යට සහ ස්ෛව�භාවයට බාධා ෙකෙරන 0�� �0óමb 

ෙහ� ෙව,ෙ��යb ෙහ� බ�3මb කරන ල�ෙ� න5, අනාගත 

Qනයක3 අෙi රෙl ජනතාව ඒවා නැවත ජනතා අ[�යට 

හැර1මට කට�  කරw ඇ� බව[.  

අෙi රෙl ණය උºලb ඇ� කෙළk ක�ද? ඒක ෙහ`ඳ 

)ශ්නයb. ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ෙ5 ��හය මා 

ආර5භ කර,නට බලාෙප`ෙර`"  ව,ෙ, රෙl ණය බර 

	uබඳව[. මා එෙසk සඳහ, කර,නට අදහස් කෙළk, අගමැ� 

රVK �@ම�ංහ මැ� මා  -මෙ( Smයා- කථා කරන සෑම 

අවස්ථාවකම zන zනා 0ය,ෙ,, එ මාෙ( ඉතා යහප", අවංක, 

යහ පාලන රජය ඉ�8ය ෙන`හැ0 තර5 ණය ක,දb අෙප, භාර 

ග" බවය. එ මා ඊට ප�ව 0ය,ෙ,, එම ණය තම රජය මනාව 

කළමනාකරණය කරS,, �Ü �ෂ්කර ත""වය යහප" අතට 

හරවා ගැ�මට හැ0 ±වා යැ[  0යාය. ෙමම 0යම, ෙදකම 

''ෙව`bස්වැග,'' කථාව වාෙ(ම සත'යb බව, කUo සහ ද"ත 

ආ�තව මා අද ඔබ මාට මතb කර,නට කැමැ�[.  

න1න ෙල�කෙ< ණය ෙන`ග,නා 0�ම රටbව", 

ව'ාපාරයbව", ආයතනයbව" ෙන`මැ� තර5ය. ඒ අwව බලන 

කල, වඩා" වැදග" ව,ෙ, ලබා ග,නා ණය )මාණය ෙන`ව, 

අදාළ රෙටa ෙහ� ආයතනෙ< ණය ෙග1ෙ5 හැ0යාව[. 

z�ගලයx ණයb ලබා ග,නට බැංxවට යන �ට, ඒ 

z�ගලයාෙ( ආදාය5 ෙත`ර U 	uබඳ බැංxව ��හයb 

කර,ෙ, ඒ Vසා[. z�ගලෙයxෙ( ණය ෙග1ෙ5 ශb�ය 

මV,ෙ, එම z�ගලයාෙ( ආදායමට සාෙibෂ වන ෙසkම, රටක 

ණය ෙග1ෙ5 හැ0යාව මV,ෙ,ද රෙl දළ ෙ�½ය Vෂ්පාQතයට 

සාෙibෂවය.  

මම රජය භාර ග,නා �ට, රාජ' ණය )මාණය U	යK 

Ã8යන 2,222b. එ�ට දළ ෙ�½ය Vෂ්පාදනයට සාෙibෂව ණය 

බර �යයට  100කට ආස,න[. -ඉතා ඉහළ අගයb- 2009 

අවසානය වන �ට 9 ලංකාෙC රාජ' ණය U	යK Ã8යන 4,161 

දbවා U	යK Ã8යන 1,9390, ඉහළ ෙග`ස් �Ãණ. එෙලස 

වැ³ ± ණය )මාණෙය, සැල0ය �  ෙක`ටසb වැය 1 �|ෙ> 

��ධය සා+ථකව Vම 0�මට[. තUණ ��ත Âක ග,නට, 

ෙදමළ, �ංහල, �ස්85 ��ත Âක ග,නට, අද කථා කරන 

සංa�යාව 	uබඳව අවශ' වැඩ 	uෙවළ 0�ෙ5 පළ�වැV 	යවර 

තබ,න[.  

ඉ,ප�ව 2009 අවසානෙ< �ට 2014 අවසානය දbවා අ�U� 

පහක කාලය  ළ3 රාජ' ණය U	යK Ã8යන 3,230, වැ³ 1, 

2014 අවස, වන �ට රාජ' ණය U	යK Ã8යන 7,391b බවට 

ප" �ය. ඒ අතරම, එම �දලට සාෙibෂව දැවැ,ත සංව+ධන 

ව'ාපෘ� �යා"මක ± බව අ	 �ය¤ෙදනාම ද,නවා. අ¤" ºව, 

ෙත`4ෙප`ළ, වරාය, ජලස5පාදන ව'ාපෘ�, අ�ෙCò මා+ග, පළා" 

සහ �ා ය පාරවK, ෙර�හK, පාසK, අ�කරණ සං�+ණ, රජෙ< 

ෙග`ඩනැ�8, ෙප`��ෙ< ෙග`ඩනැ�8 ෙ5 හැම එකbම ඒ අතර 

�ය. 

��ධෙය, ප�ව උ ෙ+ සහ නැ ෙඟනaර පළා"වල කරන ලද 

�ශාල රාජ' ආෙය�ජනය හරහා දැවැ,ත ය{තල පහ�ක5 

සංව+ධනයb �� �ණා. රට zරා  මා+ග සංව+ධනය සඳහා 

U	යK Ã8යන 750b පමණ වැය ෙක`ට �|ණා. ෙ5 ආෙය�ජන 

අප රෙl )ාෙය�}ක ෙශkෂ පmෙ< සහ මහජනයාෙ( ඇස් ඉQRෙ< 

පැහැQ8 ව"ක5 ෙලස Qස් �ණා. සමස්තයb වශෙය,, 2006 �ට 

2014 දbවා වසර නවයක අපෙ( රජෙ< පාලන කාලය  ළ 9 

ලංකාෙC U	යK Ã8යන 5,1690, වැ³ �ය. එෙම,ම එම 

කාලය  ළ3 අප රෙl දළ ෙ�½ය Vෂ්පාQතය ඇෙමRකාw ෙඩ`ල+ 

Ã8යන 24 �ට 79 දbවා ½ö ෙලස ව+ධනය කර ගැ�මටද අපට 

හැ0 �ණා.  ඒ Vසා එම රාජ' ණය )මාණය දළ ෙ�½ය 

Vෂ්පාදනයට සාෙibෂව 2005 අවසානෙ< �Ü �යයට ආස,න 

± )මාණය 2014 අවසානය වන �ට එය �යයට 71b දbවා 

සැල0ය �  )මාණය0, අ? කර ග,නට අපට හැ0 �ණා.  

�යයට �|o ෙ� �යයට 71 දbවා අ? කරලා තම[ අ	 රජය 

භාර �,ෙ,. ෙම[, සනාථ ෙව,ෙ, 9 ලංකාෙC ණය ෙග1ෙ5 

හැ0යාව සැල0ය �  )මාණය0, යහප" අතට පRව+තනය 

±වා Sසක, රට ණය උºලකට aර 1මb ෙන`± බව[. ඒ සමඟම 

අෙi   ෙප`� අwපාතයද @මෙය, අ? කර ගැ�මට අ	 සම" ± 

Vසා 0�� අපහ�තාව0, ෙත`රව අප රෙl ණය 

කළමනාකරණය කර ගැ�මට  අපට හැ0 �ණා.  

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, 2015.01.01 �ට 

2017.06.30 දbවා හ�K ආ>?ෙC වසර ෙදකහමාරක පාලනය 

 ළ3 9 ලංකාෙC රාජ' ණය U	යK Ã8යන 7,391 �ට U	යK 

Ã8යන 10,164 දbවා U	යK Ã8යන 2,7730, වැ³ 1 ඇ� 

බව මහ බැංx වා+තා ෙහu කර[. ෙමම වැ³ 1ම 	uබඳව �දK 

ඇම�ෙ( දැ,15වල 0ය,නට මැu ±ව", එෙසk වන �ට 

වඩා"ම භයානක ��1ම ±ෙ< එම කාලය  ළ3 දළ ෙ�½ය 

Vෂ්පාදනයට සාෙibෂව රාජ' ණය )මාණය �යයට 71 �ට 

�යයට 85  දbවා ඉතා ½öෙය, වැ³1ම[. 

ෙමම )�ශතය වැ³ 1ම  u, සනාථ ව,ෙ, 9 ලංකාෙC 

ණය බර ෙ5 වන �ට භයානක අQයරකට ප" 1 අප දැ, ඇ"ත 

වශෙය,ම ණය උºලකට aර 1 ඇ� බව[. එෙසk න5 අප රට 

ණය උºලක aර කෙළk �Rෙසkන-�@ම�ංහ රජය බව දැ, 

�ය¤ෙදනාටම පැහැQ8  වw ඇත.  

1113 1114 



පා+8ෙ5, ව 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, එෙලස අ�U� නවයb 

ඔස්ෙසk අප රජය ��, මනාව කළමනාකරණය කර �|o ෙ5 

රාජ' ණය, ඉතා ෙක{ කාලය0, ආපස්සට හරවා ග,නට ෙ5 

රජය කළ �නාශය ඇ"ත වශෙය,ම මහ" අපරාධයb. ෙමa3 

ෙම`�, කළ æ8ක වරද ±ෙ<, ෙ�ශපාලන වා� ගැ�මට රාජ' 

�යදම ඉ�8ය ෙන`හැ0 ආකාරයට �a, ඉහළ දමා ගැ�ම[. ඊට 

ප�ව ඔ�, භා>ඩාගාර ÃKප" සහ බැ¸5කර සඳහා ෙගවන 

ෙප`� අwපාත �යKලම බැ¸5කර මග³ය හරහා අනවශ' ෙලසද, 

වංක ෙලසද ඉහළ දමා ග"තා. ෙමම �යා ෙදක හරහා රෙl ණය 

කළමනාකරණයට දැවැ,ත පහරb එKල 1 @මෙය, ෙමම රජය 

�� රටම ණය උºලකට ෙග`�U කරw අ	 ඇස් පනා 	ට දැbකා; 

අෙi ඇස් පනා 	ට එය �� �ණා.  

2015.01.01 �ට 2017.06.30 දbවා ව"ම, රජය යටෙ" වැ³ 

�o ණය ෙමෙතb අප රෙl ඉ�හාසය zරාවටම වසර 

ෙදකහමාරb  ළ වැ³ ± උපRම ණය )මාණය ව,ෙ,ය. එම 

ණය )මාණය වන U	යK Ã8යන 2,773, අපෙ( රජය 2009 

අවසානෙ< �ට 2014 අවසානය දbවා දැවැ,ත වැඩ ෙක`ටසb 

ඉ4 කළ අ�U� 5ට ලබා ග" ණය )මාණෙය, �යයට 860. 

එෙහ" අද අප රෙl �ය¤ ෙදනා ද,නා පRQ ෙමපමණ �ශාල 

ණය )මාණයb ෙමම රජය ෙගන �|ණද, මහ ජනතාවට 

ෙපෙනන, දැෙනන 0�� ය{තල පහ�කමb ඉQකර නැත. මහා 

පRමාණෙ< සංව+ධන කට�  පමණb ෙන`ව 	ය� ඇසට 

ෙපෙනන �ා ය මlටෙ5 ෙහ� සංව+ධනයb �වද ෙපෙන,නට 

නැත.  

රVK �@ම�ංහ මැ� මා සහ එ මාෙ( Sm[, අපට 

ෙච�දනා කෙළk අ	 U	යK Ã8යන ගණනb ණයට අරෙගන, 

හ5බ,ෙත`ට වරාය, ෙන`ෙර`�ෙච�ෙK ගK අ÷U බලාගාරය සහ 

ම"තල ºව, ෙත`4ෙප`ළ ඉQ කළාය 0යලා[. එෙහ" අ? 

තරS, ඔ�ට �ශාල ගණ,වලට �xණ,නට ෙහ� ඒවා අද මහ 

ෙප`ෙළ`ෙC ෙපෙන,නට �ෙබනවා. එෙහ" ෙ5 හ�K ආ>?ව 

ග" මහා �ශාල ණය හරහා මහ ෙප`ෙළ`ෙC zං� 	aw5 

තටාකයbව", ෙප`³ ෙජනෙ+ටරයbව", අ³ පාරbව" හදා 

�ෙබනවාද? එෙහම න5 අ	ට දැ, අහ,න �ෙබ,ෙ, ෙ5 

ණයට ග" සK8වලට ෙම`කද �ෙ> 0යලා[. මම aත,ෙ, 

නැහැ, බැ¸5කරය වාෙ( ���යb �ණාය 0යලා.  

එෙහම න5 ෙමම ·Oත ආ>?වට මම ඍùවම 0යනවා, 9 

ලංකාෙC ණයබරතාව භයානක උºලකට ඇද දමා ඇ"ෙ" ඔබ[; 

ඔබ රජෙ< සමහර නායක[,ෙ( ෙපp�ග8ක වා�ය සඳහා අප 

රෙl සමස්ත ෙප`� අwපාතය වැ³ කෙළk ඔබ[; U	යෙK අගය 

අව)මාණය කරS, ණයබරතාව ½ö ෙලස වැ³ කෙළk ඔබ[; ඔබ 

අwගමනය කළ )�ප"� හරහා අප රට ණය උºලකට aර 

කෙළkද ඔබ[ 0යලා.  

නව බැංx බ�ද ගැන-  ෙ5 ණය උºෙල, ෙග`ඩ ඒම  සඳහා 

ය[ පවසS, අෙi රෙl බැංx මත සෑම  U	යK 10,000 කම 

ගwෙදw සඳහා U	යK 2ක නව බ�දb �දK ඇම� ෙ5 අය  

වැෙය, හ¸,වා �,නා. අෙi  රෙl බැංx bෙෂkmෙ< 

)1ණය,ට  අwව,  ෙමම බ�ද හරහා  �ය¤ම රාජ' බැංx �+වල 

වw ඇතැ[ ද, එම �+වල 1ම ඉස්ම  කරS,, බැංx  

ෙපp�ග�කරණයට ෙය`� කර,නට රජෙ< ය{ අදහසb ඇ� 

බවටද සාධාරණ සැකයb අපට  ම  1  �ෙබනවා. 

එෙලස සැක කර,නට æ8ක ෙහk ව ව,ෙ,, ෙමම නව 

බ�ෙද, අෙibOත �දල හරහා, �දK ඇම�  පවසා ඇ� අර�ණ 

වන ණය ආප� ෙග1ම 0��ෙටක  ඉෂ්ට කර ගැ�මට  ෙන`හැ0 

1මය. ඒ ම,ද 0වෙහ`", ෙ5 හ�K රජෙ< පාලන කාලෙ<3 

දැනට Âෙගන ඇ� ණය )මාණය  වන U	යK Ã8යන  2,773  

පමණb ආප�  ෙග�මට  පවා, එම බ�ෙද,  වසරකට  එක  

කර,නට බලා ෙප`ෙර`"  වන U	යK Ã8යන   20  ��මV, 

ෙව, කළ", එම ණය පමණb ෙග1මට අ�U�  139b ගත ෙවන 

Vසා[.  

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ෙ5 �a� කථාව8, ෙ5 

රජය �ළා කර,නට වෑය5 කර,ෙ, කවෙරbද?  ඔ�,ෙ( ය{ 

අර�ණ xමbද? 2010 �ට 2014 දbවා, අපෙ( රජය කාලෙ<3 

සමාන' අ+yක ව+ධන ෙCගය වසරකට �යයට 6.8b වශෙය, 

අපට පව"වාෙගන ය,නට හැ0 ± බව  2016 මහ බැංx 

වා+තාෙව, ෙප� යනවා.  

ඊට සාෙibෂව   ප�}ය වසර ෙදෙb3, ව+ධනය වසරකට  

සාමාන' ෙලස �යයට 4.6b දbවා �යයට 33b පමණ කඩා 

වැ{ලා. තවද,  ප�}ය වසෙ+3 ව+ධනය  �යයට 4.4b ෙලස 

වා+තා කළ ද, එය ව'ාජ ආකාරය ට ගණනය කර ඇ� Vසා, 2016 

3 සත' ෙCගය �යයට 2.2b පමණ බව" �ෙශkෂඥය, ෙච�දනා 

කරනවා. ගU Vෙය�ජ' කථානාක මV,  අ	 දැ, ආ+yක 

ව+ධනය ෙදස" අපෙ( �" ෙය`� කර�. ෙ5 කUoව8, අපට 

ෙප� ය,ෙ, 2015 සහ 2016  ළ3,  රෙl  ව+ධන ෙවගය 

දැවැ,ත ෙලස පහළ වැ� ඇ� බව[.  

එෙම,ම, 2005 3 9 ලංකාෙC දළ ෙ�½ය Vෂ්පාQතය  

ඇෙමRකාw  ෙඩ`ල+ Ã8යන 24b ෙලස  වා+තා �ණා. ඒ 

අතරම, ඒක z�ගල ආදායම  ඇෙමRකාw ෙඩ`ල+ 1242b �ණා.  

2006 �ට 2014 දbවා වසර 9  ළ3 රට   ළ �� ± ½ö  ව+ධනය 

Vසා රෙl දළ ෙ�½ය Vෂ්පාQතය ඇෙමRකාw ෙඩ`ල+  Ãලයන 

79 දbවා ව+ධනය �ණා.   එෙම,ම,  ඒක z�ගල  ආදායම 

සමාන' වශෙය, වසරකට  ඇෙමRකාw ෙඩ`ල+  2870, 

පමණ වැ³1 ඇෙමRකාw ෙඩ`ලර  3,821 දbවා ඇෙමRකාw 

ෙඩ`ලර 2,5810, වැ³ �ණා.  

ෙමම ත""වයට හා"ප�,ම ෙවනස්ව, 2015 3 සහ 2016 3   

ඒක z�ගල ආදායම එකතැනම පKෙවS,, වසරට ඇෙමRකාw 

ෙඩ`ල+ 70,  පමණ සාමාන' ෙලස  වැ³ෙවS,,   වසර ෙදකb 

 ළ3 ඇෙමRකාw ෙඩ`ල+  140, පමණb වැ³ ෙවලා. ඒ අwව 

2016 අවසානෙ< 3 අප රෙl  ඒක z�ගල ආදායම ඇෙමRකාw 

ෙඩ`ල+ 3, 835b ෙලස සඳහ, �ණා.                               

ෙම[, ඔiz ව,ෙ,  රෙl ජනතාවෙ( සාමන' ආදායම 

0�� ෙවනසb ඇ� 0�මට ෙමම  හ�K රජයට ෙන`හැ0 1 ඇ� 

බව[. ෙ5 ආකාරයට ෙ5 හ�K රජෙ< අ·රද+½ ආ+yක )�ප"� 

�යා"මක කර  ෙගන යාම Vසා  අද ආෙය�ජකය, Ãය  

ගැ,�ලා;  ව'ාපාRක �ශ්වාසය කඩා වැ{ලා;  FCID  වැV  

ෙ�ශපාලනඥය, ��,  හ�Uවw ලබන   ෙප`8ස් ඒකකවල 

�� �ෙර�� �යාකා�"වය  Vසා රාජ' ෙසkවකය, අක+මන' 

ෙවලා.  බැ¸5කර මග³ය හරහා ඉතා ½ö ෙලස  සහ අනවශ' 

ෙලස  ෙප`� අwපාතය  වැ³ ෙවලා.  ෙ5වා සහ තව" ��ධ 

කUo Vසා ඉQR කාලෙ<3 ව"   ව+ධන ෙCග ෙ< ෙවනසb  වw 

අපට ෙපෙන,ෙ, නැහැ.  උ�ධමනය සහ �වන �යදම නැවත 

අහස උසට නැඟලා. 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV,     2014  අවසානය වන 

� ට, වසර 6කට" අ�ක කාලයb  ඔස්ෙසk  9 ලංකාෙC  

උ�ධමනය අඛ>ඩව තV ඉලbකමක පව"වා ගැ�මට අපෙ( 

රජය සම" �ණා. එ[, ෙප� }ෙ<  ෙල�කෙ< දැවැ,ත ක5පා 

�|ණ ද, අප  රජෙ< සා+ථක ස+ව ආ+yක පාලනය Vසා,  9 

ලංකාෙC  භා>ඩ සහ ෙසkවාව,වල Sල ගණ,ද, ෙප`� 

1115 1116 

[ගU මa,ද රාජපbෂ මහතා] 



2017 ෙන`වැ5බ+  16  

අwපාතද  @ම @මෙය, අ?ෙවන )ෙCශයකට ෙය`� කර 

ගැ�මට අප රජයට හැ0  ± බව[.  

ඒ අwව ෙප`� අwපාතය, ස්ථාවරව පව"වා ගVS, මාස 

 ෙ, භා>ඩාගාර ÃKප" �ට අ�U� �ෙහk භා>ඩාගාර 

බැ¸5කර දbවා �ය¤ රාජ' �Âx5ප"වල ෙප`� අwපාතය, 

තV ඉලbක5 අගය,a පැව ණා. එම}, ආ+yකෙ< ව+ධනයට 

�ශාල Uxලb සහ ශb�යb ලැ|o අතර, ආ+yකය ෙකෙරa 

ෙ�½ය හා �ෙ�½ය ආෙය�ජකය,ෙ( �ශ්වාසය ද ව+ධනය �ණා. 

ඒ" තම, ආ+yක ඔස්තා+ලා යැ[ 0යා ග" හ�K රජෙ< 

පාලනය ආර5භ ± ප� ඔ�, ෙමම ස්ථාවර ත""වය �a,ම උ? 

ය{xU කර ග"තා. රජය භාරග,නා �ට ඔ�,ට �Ü �ශාල 

වා�යb ± ෙල�ක ෙවළඳ ෙප`ෙළk ½ö ෙලස ඉ,ධන Sල 

අ?1ෙම, ලැ|o වා�යව" V� ෙලස )ෙය�ජනයට ෙගන 

ආ+yකය තව�රට" ශb�ම" කර ග,න ඔ�,ට ෙන`හැ0 

�ණා. ඒ ෙග��ය වා�ය හරහා 2015 උ�ධමනය �යයට 3.3 �ට 

�යයට 0.9 දbවා ඉෙ�ම අ? �වද, එම අ?1ම Vසා ���ය � ව 

�Ü ෙප`� අwපාත අ?1ම අවාසනාව,ත ෙලස ඔ�, නැ� කර 

ග"තා. එෙසk ±ෙ<, 2015 ෙපබරවාR මස 27 ෙවV Qන ෙ5 ·Oත 

රජය ��,ම මහ දවK �යා"මක කළ ෙමගා බැ¸5කර මග³ය 

හරහා ය.  

2016 වසෙ+3 උ�ධමනය නැවත වරb @මෙය, ඉහළ යS, 

�වන �යදෙ5 සැල0ය �  cඩනයb ද �� රටටම දැෙන,නට 

පට, ග"තා. එම උ�ධමනය වැ³1ෙ5 )වණතාව තව�රට" 

�යා"මක ෙවS, 20173  ½ö ෙලස ඉහළ යන )වණතාවb දැ, 

අපට ෙපෙනනවා. 2017 ඔbෙත�බ+ මාසෙ<3 උ�ධමනය �යයට 

8.6 දbවා වැ³1ෙම, ෙප� ය,ෙ, තව ෙන`ෙබ� Qන0, 9 

ලංකාෙC උ�ධමනය �යයට 10 ඉbමවා යන බවය. එෙසk න5, 

2017 අවසානය වන�ට ෙ5 හ�K ආ>?ව ��, Qය" කරන ලද 

හාVකාR ආ+yක )�ප"� ඔස්ෙසk රෙl උ�ධමනය  , 

ºණයකට" වඩා වැ³ෙවS, ජනතාවෙ( ජන ��තය මත 

භයානක cඩනයb පැටෙවw ෙන`අwමාන[. ෙ5 වන�ට 

බැ¸5කර මග³ය �� රටම ෙවලාෙගන හමාර[. ලංකා 

ඉ�හාසෙ< ��± �ශාලතම මග³ය 	uබඳව කථා 0�මට �දK 

ඇම�වරයා පැ0úමb දැb�වද ඒ බව අප කථා කළ �  යැ[ මා 

�තනවා. අද වන �ට �ය¤ ෙදනාම 	uෙගන ඇ� ආකාරයට 

ෙමම මග³ය Vසා රෙl ෙප`� අwපාත �යKලම කෘ;ම ෙලස", 

වංචාකා� ෙලස", දැවැ,ත ෙලස" වැ³ 1 �ෙබනවා. බැ¸5කර 

ෙක`Sසෙ53" ෙ5 බව �ෙශkෂඥ සාbO ෙදන ලද බව සැෙම�ම 

ද,නවා. අද වන �ට එම මග³ය Vසා රජයට සහ ජනතාවට ඍù 

සහ ව@ ෙලස ��1 ඇ� සමසත් පා?ව U	යK Ã8යන දහස 

ඉbමවා ඇ� බව ෙ5 හ�K රජෙ<ම aටz රාජ' �දK ඇම�වරයා 

)කාශ කර �ෙයනවා. න�" ඇ"ත කථාව Ã8යන 1,500b 

0යලා තම[ අපට 0ය,න �ෙය,ෙ,.  

එපමණb ෙන`ෙව[, ෙමම මග³ෙ< අයහප" )��පාක අද 

වන �ට අෙනx" �ය¤ සා+ව ආ+yක සාධකවලට බලපෑ බව" 

අපට දැ, පැහැQ8 ෙවනවා. 2014 සමස්ත බ� හරහා මාෙ( රජය 

ජනතාවෙග, අය කර ග"ෙ" U	යK Ã8යන 1,050b පමණ 

බව අප ද,නවා.  එම �ද8, අ	 කළ සංව+ධන කට�  ගැන මා 

අ¤ෙත, 0ය,න අවශ' නැහැ. 2018 ෙමම හ�K ආ>?ව එම 

�දලට සමාන �දලකට අමතරව, තව" U	යK Ã8යන 984b 

එන5 ෙදºණය0, පමණ වැ³ �දලb  වන U	යK Ã8යන 

2,034b අප ජනතාවෙග, අය කර ග,නට බලාෙප`ෙර`"  

ෙවනවා. එෙසk න5 ජනතාව මත දැ³ cඩන ෙහළS,  ඉQR 

වසෙ+3 ජනතාවෙග, උ�රා ගැ�මට බලාෙප`ෙර`"  වන ෙ5 

නව දැවැ,ත බ� �දලට" වඩා වැ³ පා?වb ෙමම බැ¸5කර 

මග³ෙය, 9 ලාං0කය,ට සහ රජයට ��ව ඇ� බව ෙ5 යහ 

පාලන  රජෙ< පා+ශ්වකUව, දැනටම" 	uෙගන අවසාන[.  

අද රbෂා Ãa ෙවනවා 0යා 0යනවා. න�" ගU Vෙය�ජ' 

කථානායක මV, Â0යා නැ� ෙවන එක[ ෙව,ෙ,.  ඕනෑම 

ආ+yකයක වැදග" ලbෂණයb ව,ෙ, එම ආ+yකෙ< ෙසkවා 

V�b�ය සහ Â0යා Ãa 0�ෙ5 ශb�ය[. මහ බැංxෙC ද"ත 

අwව ෙමම කUණ සලකා බලන �ට අපට ෙප� ය,ෙ, 2014 

අවසානෙ<3 ෙසkවා V�b�ය වා+තා 1 ඇ"ෙ" අ� හතර ලbෂ 

��හතරදහසb ෙලසය. එෙම,ම 2016 අවසානය වන �ට එම 

සංඛ'ාව හැ"තෑ නව ලbෂ හතuස් අටදහසb ෙලස වා+තා �ණා. 

ඒ අwව එම වසර ෙදක  ළ3 අප රෙl ෙසkවා V�b�ය හාරලbෂ 

හැ"තෑහය දහස0, අ?1 ඇ� බව පැහැQ8 ය. 

අප රෙl ආ+yකෙ< ෙස� ප�බෑ5 ද ඔස්ෙසk ෙමෙලස ෙසkවා 

��b�ය අ? 1ම සාමාන' ජනතාව �ශාල අ+|දයකට ඇද 

දැ මb ෙලස මා ද0නවා. යථා+ථය ෙමෙසk �Ãය3" ෙ5 හ�K 

රජෙ< එක පා+ශ්වයb නව Â0යා හාරලbෂයb Ãa කළා යැ[ 

zව" ප"වල දැ,15 පළ 0�ම ඇ"තටම ල�ජාසහගත[.  

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, රෙl බාaර ෙග�5 ෙශkෂය 

ධන අගයක �ට ඍණ අගයb දbවා පහළ බැස්සා. රටක සා+ව 

ආ+yක සාධකවල තව" ඉතා වැදග" අංගයb ව,ෙ,, එම රෙl 

�ෙ�ශ ෙග�5 ෙශkෂය[. අපෙ( රජය සමෙ<3 ෙමම සා+ව 

ආ+yක සාධකය, මනාව කළමනාකරණය කරS, 2014 

වසෙ+3", ඊට ෙපර වසරවල3" සැල0ය �  )ග�යb ලබා 

ග"තා. 2014 වසෙ+3 එම ෙශkෂය ඇෙමRකාw ෙඩ`ල+ S8යන 

1,369ක �භවා3 අ�Rbතයb බවට ප" කරගැ�මට අ	 සම" 

�ණා. එෙම,ම 20143 සහ ඊට ෙපර කාලෙ<3 ඛVජ ෙතK 

බැරලයක Sල ඇෙමRකාw ෙඩ`ල+ 80 �ට 140 අතර �චල' �වද 

ෙමම බාaර ෙවළඳ ෙශkෂය මනා ෙලස පාලනය කරS, �ෙ�ශ 

ෙග�5 ෙශkෂෙ< අ�Rbතයb බවට ප" කරගැ�මට අ	 සම" 

�ණා. එෙහ" 2015 සහ 2016 යන වසර ෙදෙb3ම ෙ5 රජෙ< 

අ·රද+v )�ප"� Vසා �ෙ�ශ ආෙය�ජනය කඩා වැ4ණා. 

අපනයන ආදාය5 	R�ණා. මැදෙපරQග ෙ)kෂණ අ? �ණා. තවද 

2015 සහ 2016 වසරවල3 ෙතK බැරලයක Sල ඇෙමRකාw 

ෙඩ`ල+ 28 - 64 අතර �චල' �වද ෙ5 රජයට ජාත',තර ෙවළඳ 

පරතරය අ? කරගැ�මටව" බැR �ණා. Ã8යන 5b පමණ 

ෙම[, ඉ�R �ණා. එපමණb ෙන`ෙව[. එම පරතරය දැවැ,ත 

ෙලස වැ³ කරග"තා. ඒ Vසා එම වසර ෙදක  ළ3 ඉතා ඉහළ 

ෙප`� අwපාතය, ෙගවා ජාත',තර ස්ෛව� බැ¸5කර Vx" 

කළද �ෙ�ශ ෙග�5 ෙශkෂය ඇෙමRකාw ෙඩ`ල+ Ã8යන 2ක 

පමණ aඟයb වා+තා කළා. ෙමම ත""වය Vසා 9 ලංකා 

U	යෙK අගය ද සෑෙහන cඩනයකට යට" ±වා. ඒ අතර 

අපනයන තව�රට" වැ³ කරග,නට �ශාල උ"සාහයb දර,න 

�� ± Vසා අප රටට Qº කා�නව ඉතා අවා�දායක වන 

ෙක`,ෙ�� 27කට යට"ව �ෙර�පා සංගමය සමඟ GSP Plus 

)ශ්නකාR }��මකට එළෙඹ,නටද රජයට �� �ණා. එa 

අයහප" )��පාක අප �ය¤ෙදනාට ෙන`ෙබ� කල0, ��,නට 

�� වන අතර, ඒ 	uබඳ z�K ක�කාවb ආර5භ 0�මට දැ, 

කාලය එළû ඇතැ[ ද මා �තනවා.  

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, 2006 �ට 2014 කාලය  ළ 

රටට ගලා ආ ඍù �ෙ�ශ ආෙය�ජන @මෙය, වැ³ කරගVS, 

2014 වන �ට එම අගය ඇෙමRකාw ෙඩ`ල+ S8යන 1,635 

දbවා ඉහළ නංවා ගැ�ම අප රජය කාලෙ<3 �� �ණා. එෙහ" 

එම ආෙය�ජන ඉතා �� යැ[ පවසS, ඊට වඩා ෙදºණය0, 

පමණ නව �ෙ�ශ ආෙය�ජන අප රටට ෙගන එනවා යැ[ ෙ5 

නායකය, පැව�වා අපට මතක[. ඔ�, එදා තව�රට" 0යා 

�{ෙ< ඔ�, රජය බාරග" �ගසම �ෙ�ශ ආෙය�ජන 

ඇෙමRකාෙව,, ඉ,Qයාෙව,, �ෙර�පෙය, ෙමරටට ගලා ඒම 

නව"ව,න බැR වන බව[. ආෙය�ජන �ශාල ෙලස ගලා එන බව 

ඔ�, පැව�වා. අෙi කාලෙ< ආz ආෙය�ජන ව'ාපෘ�වලට  

1117 1118 



පා+8ෙ5, ව 

බැණ බැණ දැ,  }a, �වෘත කරනවා. මා aත,ෙ,, අද  ''ෂැංü-

ලා'' ෙහ�ටලය �වෘත කරනවා.  

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, îනය ආ+yක ඝාතකයx 

යැ[ 0යS, îන ආෙය�ජන නව"වනවා යැ[ ද ඔ�, 0Cවා. 

හ5බ,ෙත`ට වරාය 	aw5 තටාකයb ද, ෙන`ෙර`�ෙච�ෙK ගK 

අ÷U බලාගාරය හැම �ටම කඩා වැෙටන �� අ8යx ද වන බව 

0Cවා. "අ�ෙCò මා+ග ක,න ද?" 0යා ඇ�වා. ඒ ආකාරයට අප 

රජය කාලෙ<3 ෙමරටට ෙය`� ± �ය¤ ආෙය�ජනවලට අපහාස 

කළා. එපමණb ෙන`ව, හ�K රජය බලයට ප"± වහාම, îන 

ජනා�ප� ë »,	ං මැ� මා සහ මා අ�, ආර5භ කළ 

ඇෙමRකාw ෙඩ`ල+ Ã8යන 1.4ක Port City ව'ාපෘ�ය ��ධ 

ෙච�දනා එKල කරS, නතර කළා. ම"තල ºව, ෙත`4ෙප`ෙළk 

1 ගබඩා කළා. එa �Ü z4, ෙ5ස ගලවා 1� කළා. අප රජය 

ආර5භ ෙක`ට �Ü ව'ාපෘ� රාvයb ඕනෑකS,ම අඩපණ කළා. 

��ධ ෙ�½ය සහ �ෙ�½ය ආෙය�ජකය,ට සහ ව'ාපාRකය,ට 

Q}, Qගටම ෙච�දනා එKල කළා. ඔ�,ට Q}, Qගටම බැණ 

වැ�ණා. සමහර ආෙය�ජකය, FCID එකට දbකාෙගන }යා. 

එa3 ඔ�,ෙග, පැය ගණ, )ශ්න කළා. පා+8ෙ5, ෙC 

ඔ�,ෙ( න5 0යා ඔ�,ට අපහාස කළා. ඔ�,ෙ( ප�Kවල 

අය" බය කළා. ෙ5 වාෙ( �යාව8යb හරහා රෙl පව�න 

ආෙය�ජන වාතාවරණය ෙ5 නායකය, දැ³ ෙලස අ+|දයට ලb 

කළා. රටට ගලා එS, �Ü ඍù �ෙ�ශ ආෙය�ජන ඒ ෙහk ව Vසා 

දැවැ,ත  ෙලස කඩා වැ4ණා.   

අද, ජනා�ප�වරයාද, අගමැ�වරයාද, ඇම�වU,ද, තම 

දUව, සහ Sm[, �ය ගණ, 	Rවරාෙගන, �ෙ�ශ ආෙය�ජන 

ෙස`යS, ෙල�කය වෙlම සංචාරය කරනවා. එෙහ" අපෙ( රජය 

කාලෙ<3 ආර5භ කර �Ü ආෙය�ජනවලට අමතරව ෙවන" 0�� 

ආෙය�ජනයb තවම" ෙ5 රටට ෙග,වා ග,න ඔ�, සම" 1 

නැහැ.  

ඒ අතරම, ෙ5 හ�K රජෙ< නායක[, 0ý ෙබ`U දැ, අෙ" 

ප"  ෙවනවා. උදාහරණයb වශෙය, ජ+මVෙ< ෙව`bස්වැග, 

සමාගම දැවැ,ත ආෙය�ජනයb අප රටට ෙගනාව[ 0යලා ඔ�, 

Qනපතාම 0Cවා. එම ව+ගෙ< ෙම�ට+ රථ Vෂ්පාදනය කර,නට 

�ශාල ක+මා,තශාලාවb x8යා	{ෙ< ඉQ කරනවා 0යලා 

0Cවා. ඒ හරහා 25,000කට Â0යා ලබා ෙදනවා 0Cවා. ඒ සඳහා 

තUණ-තU-ය,ෙග, අය�5ප" ද ලබා ග"තා. ඒ 0යz 

�යKලම ස56+ණ අසත'යb බව අද වන �ට �� රටටම ඔiz 

ෙවලා ඉවර[. ෙවන" ෙ� 	uබඳව අසත' )කාශ කළා වාෙ(ම, 

ෙ5 ෙව`bස්වැග, ආෙය�ජනය 	uබඳව" )කාශ කර ඇ"ෙ" 

මහ" ෙබ`Uවb බව අප ර ෙl �ළා ± තUණ-තU-ය,ට දැ, 

පැහැQ8 ෙවලා �ෙබනවා. ඒ අතරම, ෙබ`Uෙව, Qගටම 

ආ+yකයb කළමනාකරණය කළ ෙන`හැ0 බව ද අද ජනතාවට 

ෙහ`ඳටම වැටþ �ෙබනවා.  

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ඕනෑම රටක, ජාත',තර 

ආ+yක සහ æල' ක5පා සහ අ+|දවලට ��ණ3ෙ5 ශb�ය 

	uÃ� ව,ෙ,, එම රෙටa �ෙ�ශ සං�තවල )මාණය මතය. ඒ 

අwව, අප රජය 20053 9 ලංකාවට �Ü �ෙ�½ය සං�ත 

ඇෙමRකාw ෙඩ`ල+ Ã8යන 2.7b ± අ? අගය, @මෙය, 

ව+ධනය කරගVS, 2014 අවසානය වන �ට ඇෙමRකාw 

ෙඩ`ල+ Ã8යන 8.2 දbවා ඉහළ නංවා�මට සම" �ණා. එම 

සං�ත )මාණය මාස 5.1ක ආනයනය,ට සමාන අගයb1ම ද 

ෙබ`ෙහ� ෙදනාෙ( �ශ්වාසය Qනා ග,නට  ? �, කUණb 

�ණා.  

එෙහ", හ�K රජෙ< ආ+yක කළමනාකUව, ෙමම වැදග" 

සා+ව ආ+yක �චල'ය අදbෂ ෙලස පාලනය කළ Vසා, අප රෙl 

�ෙ�ශ සං�ත ½öෙය, කඩා වැ4ණා. එෙසk1ෙම,, 2015 

අවසානය වන �ට ඇෙමRකාw ෙඩ`ල+ Ã8යන 7.3b දbවා ද, 

2016 අවසානය වන �ට ඇෙමRකාw ෙඩ`ල+ Ã8යන 6.0 දbවා 

ද, අප සං�ත කඩා වැ4ණ බව මහ බැංx ද"ත ෙප,වා ෙදනවා. 

තවද, 2017 වසෙ+3 ද,  රෙl �ෙ�ශ සං�ත පව�,ෙ, 

ඇෙමRකාw ෙඩ`ල+ Ã8යන 7.0ක පමණ අ? අගයක බව" 

වා+තා ෙවනවා. ඒ අwව, 9 ලංකාෙC ජාත',තර ශb�ය 

සැල0ය �  මlටමකට අඩපණ 1 ඇ� අතර, w�U අනාගතෙ< 

3 එම අ�U ත""වෙය, Sෙදන බවb ෙන`ෙපෙ,. 

ෙ5 සං�ත ආ�ත කථාෙC �ෙශkෂ"වය න5, ෙ5 රජෙ< 

20203 �ෙ�ශ සං�ත ඉලbකය, 20143 අප වා+තා කර �Ü සං�ත 

අගය 1ම[. එ[, ෙප� ය,ෙ,, අ�U� 6කට ප�, ෙ5 හ�K 

රජෙ<  බලාෙප`ෙර`" ව ව,ෙ, අප රජය කාලෙ<3 �Ü සං�ත 

අගය ෙවතට නැවත ළඟා1ම[. 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, 2006 �ට 2014 දbවා 

ඇෙමRකාw ෙඩ`ලරයට සාෙibෂව 9 ලංකා U	යල අව)මාණය 

±ෙ< සාමාන'ෙය, වසරකට �යයට 3.3 පමණ0. ෙමම 

අව)මාණය, 19773 අප රෙl ආ+yකය �වෘත කළා[, ප�ව, 9 

ලංකා ඉ�හාසෙ<ම වසර 9ක කාලයක3 වා+තා ± අ?ම 

අව)මාණ[. ඒ අතරම, 2014 වසෙ+3 U	යෙK අව)මාණය 

�යයට 1කට" වඩා අ? )මාණයකට �මා 1 �|-. ෙම[,ද 

ෙප� ය,ෙ, 2014 අවසානය වන �ට, 9 ලංකා U	යල ස්ථාවර 

මlටමක Â3 �Ü බව[. 

එෙහ", ෙමම ත""වයට හා"ප�,ම ෙවනස් ත""වයb 

ෙමම හ�K රජය යටෙ" වා+තා 1 �ෙබනවා. එන5, 2015.01.01 

�ට 2017.11.10 දbවා වසර 3කට වඩා අ? කාලයක3, U	යෙK 

අගය �යයට 170, පමණ දැවැ,ත ෙලස අව)මාණය 1ම[. ෙ5 

ෙහk ෙව, 9 ලංකාෙC රාජ' ණයබරතාව ද ½ö ෙලස 

වැ³ෙවS,, 20153 පමණb U	යෙK අව)මාණය Vසා, රාජ' 

ණය U	යK Ã8යන 2860, ද, 20163 U	යK Ã8යන 

1410,ද වැ³ 1 ඇතැ[ මහ බැංxව වා+තාෙක`ට �ෙබනවා.  

ෙමම භයානක ත""වය ෙ5 ආකාරයටම පැව ණෙහ`", 9 

ලංකාව දැ, ෙග`�U 1 �ෙබන දැවැ,ත ණය අ+|දෙය, අප 

රටට ෙග`ඩ එ,නට ඉතා අපහ� ෙවනවා ෙන`අwමාන[. 

එෙම,ම එළෙඹන �ෙ�ශ �Vමය aඟයට ��ණ ෙද,නට ඉතා 

අ�U ෙවනවා. ½ö ෙලස වැ³ෙවන ෙප`� අwපාත පාලනය 

කර,නට" ෙන`හැ0 ෙවනවා. බාaර ක5පා, අ+|දවලට ��ණ 

පෑමට දැ, ශb�යb නැහැ. ජාත',තර ණය ෙÄk-ව8, අ	 

පහළට වැ{ලා �ෙබනවා.  

2014 වසෙ+ අවස, �o අ�U� 9ක කාලය  ළ 9 ලංකාව 

දැවැ,ත ජාත',තර හා ෙ�½ය ආ+yක අ¾ෙය�ගවලට ��ණ 

�,නා. එම කාලය  ළ3 ෙල�කෙ< භයානකම ආහාර අ+|දය, 

ෙල�කෙ< උ�තම ෙතK අ+|දය, ෙල�කෙ< දUoම ආ+yක 

අ+|දය, ෙල�කෙ< ��oම බැංx අ+|දය, ෙල�කෙ< දැවැ,තම 

ණය අ+|දය ද වා+තා �ණා. එම අ+|ද ඉQRෙ< ෙබ`ෙහ� රටවK 

�නාශ �ණා.  ප� බෑමට ලb �ණා. අප රටට" ෙ5 �ය¤ 

අ+|දවල cඩා දැwණා, බලපෑවා. එෙහ" ඒවාට ��ණ ෙද,න 

අපට හැ0 �ණා. ඒවාෙ< අයහප" �පාක  ජනතාවට ගලා යෑම  

අප වළbවා ග"තා. අප ඒවාට අවශ' උපාය මා+ග හ¸නාෙගන 

ඒවා �යා"මක කළා.  

ඒ අතරම, ෙ�½ය මlටෙම,ද දැවැ,ත ආ+yක 

අ¾ෙය�ගවලට අ	 ��ණ �,නා. වසර 30ක ��ධයb කර�3ද, 

1119 1120 

[ගU මa,ද රාජපbෂ මහතා] 
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එය අවස, කර�3ද, ��ධය �Ü පළා" නැවත )� සංස්කරණය 

කර�3ද, ම  ± )ශ්නවලට අ	 ��ණ 3 �ස¸5 �යා"මක කළා. 

ඒ කාලෙ<3, අ	 රටට අවශ' ජාත',තර ණයb ලබා ග,නට 

වෑය5 කර�3 සමහර නායක[, ජාත',තර බැංx වැට¤වා. ඒ 

නායක[, බලයට ආවෙහ`", එෙසk ලබා ග,නා ණය ආප� 

ෙගව,ෙ, නැතැ[ද පැව�වා. අ	 ඒ අ¾ෙය�ගවලට" ��ණ 

�,නා. ඒවා" ජය ග"තා. ඒ සමඟම අ	 රට සහ ආ+yකය 

ස්ථාවර කළා. ඒ කාලෙ<3 අපට ණය ෙගව,න බැහැ ය[ 0යS, 

අ	 හඬා වැළzෙ> නැහැ. ජාත',තර ආයතනවල පදවලට 

නැ4ෙC නැහැ.  

ෙවෙළඳ වා� ලබා ග,නට රට පාවා �,ෙ, නැහැ. එෙහ" 

රට සංව+ධනය කර,නට අෙi  �� ශb�යම ෙය�වා. එම�, 

අ	 ජාත',තර ආ+yක bෙෂkmවල z�K �ශ්වාසය Qනා ග"තා. 

එෙසk කරS, ඒ �ය¤ම අ¾ෙය�ග මධ'ෙ< අප රට ආ+yකෙ< 

0�� ක5පාවb ෙන`දැෙනන ෙලස ද, ජනතාවට 0�� ෙග��ය 

cඩනයb කා,� ෙන`වන ෙලසද, ජනතාවට aS සහනාධාර 

කiපා� ෙන`කරS,ද, රෙl සා+ව ආ+yක �චල'ය, Âක 

ගVS,ද, අප රෙl ආ+yකය ඉQRයට ෙගන }යා. එම ත""වය 

සනාථ කරS,, ජාත',තර ණය ෙÄk-ගත සමාග5 �යKල,ම 

9 ලංකාව ධනා"මක ෙහ� ස්ථාවර දැbමb සaත @මෙය, ඉහළ 

මlටමකට ෙය`� වන ණය ෙÄk-යක වා+තා ව+òකරණය කළා. 

එෙහ" අප රෙl අවාසනාවට ෙ5  රජය යටෙ" 0�� ෙග��ය 

අ¾ෙය�ගයb ෙන`මැ�වද, ෙල�ක ෙතK Sල වසර 200, පමණ 

අ?ම අගයක පැව�යද, රෙl ණය ෙÄk-ය �Ü මlටෙ5ව" 

පව"වා ෙගන ය,න අසම" 1 �ෙබනවා. ඒ අwව ෙ5 වන �ට 9 

ලංකාෙC ණය ෙÄk-ය, �ය¤ම ෙÄk-ගත කරන සමාග5 ��, 

පහත ෙහළා දමා �ෙබනවා. ඒ අතර, 9 ලංකාව 	uබඳව ඔ�, 

�යKල,ෙ(ම දැbම 'ඍණ' ය[ ද ඔ�, වා+තා කර �ෙබනවා. 

ෙම[, සනාථ ව,ෙ, 9 ලංකාෙC ආ+yකය 	Rþම 

ජාත',තරවද 	uෙගන හමාර බවය.  

අය වැය පරතරය ඉහළට: ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, 

20093 වසර 30ක ��ධය අවස, කළ ප� 2010 �ට 9 ලංකාෙC 

අය වැය පරතරය @ම @මෙය, අ? කර ගැ�මට අපෙ( රජය 

සම" ±වා. ඒ අwව 20143 අය වැය පරතරය දළ ෙ�½ය 

Vෂ්පාQතෙ< )�ශතයb වශෙය, �යයට 5.7ක අගයකට අ? කර 

ගැ�මට අපට හැ0 �ණා.  

එෙහ" 20153 එම )වණතාව ආප� හැUණා. රජෙ< 

ෙKඛනවලට අwව අය වැය පරතරය �යයට 7.4 ෙලස වා+තා 

�වද, �ගණකා�ප�ෙ( වා+තාව අwව, එම පරතරය �යයට 

10.5b බව ඔ� )කාශ කළා. එපමණb ෙන`ව, අප ඉ�හාසෙ< 

පළ�වරට 2016 9 ලංකා රජෙ< }o5 	uබඳව, තමාට 

අදහසbව" පළ කර,නට ෙන`හැ0 ය[ �ගණකා�ප� මා 

වා+තා කළා. ෙමය අ�ශ[, බරපතළ ෙච�දනාවb �ව", 

යහපාලනය ස්ථාපනය කර,ෙ, ය[ පවසා බලයට ආ ෙ5 හ�K 

රජය, ඒ 	uබඳව තවම" 0�වb 0යලා" නැත; කරලා" නැත.  

 ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, තව" ඉතා කනගා4දායක 

කUණb මට ඉQRප" කර,නට �� ෙවනවා. එන5, ��ධ 

ජාත',තර ව+òකරණය,ට අwව ප� }ය වසර  ෙදකහමාර  ළ 

3 9 ලංකාෙC ත""වය/ මlටම දැවැ,ත ෙලස කඩා වැ�මb �� 

1 ඇ� ෙත`ර U[. 

��ධ ජාත',තර ආයතන, ��ධ bෙෂkm හරහා රටවK 

ව+òකරණය කරS,, එb එb වසරක3, ඒ ඒ රටවK පව�න 

මlටම වා+තා කරන බව අ	 ද,නවා. ඒවා ආ�තව, 9 ලංකාව 

20143 පැව� සහ 20173 පව�න මlටම 	uබඳව ය5 

සැල0Kලb ෙය`� 0�ම ෙය�ග' ය[ මා �තනවා. එෙසk 

සැල0Kල ෙය`� කර�3 අපට ෙපෙනන ෙත`ර U ෙමෙසk[. 

2014 වසෙ+3 9 ලංකාව ��ෙ< අ�පත'ය ග"තාම ෙල�කෙ< 

48 වන ස්ථානෙ< ප� �වද, ෙ5 වන �ට 68 වන ස්ථානයට කඩා 

වැ� ඇත; ආ+yක Vදහස ග"තාම 90 වන ස්ථානෙ< �ට 112 

වන ස්ථානය දbවා පහළට වැ� ඇත; ව'ාපාර 0�ෙ5 පහ�තාව 

ග"තාම 89 වන ස්ථානෙ< �ට 111 වන ස්ථානය දbවා ප�බෑමට 

ලb 1 ඇත; ජාත',තර තරගකාR"වය ග"තාම 68 වන 

ස්ථානෙ< �ට 85 වන ස්ථානය දbවා 	Rþමට ලb 1 ඇත. ·ෂණ 

)ත'bෂය ග"තාම 2014 වසෙ+3 -·Oත ය[ 0ý අප රජය 

යටෙ"- 85 වැV ෙÄk-ෙ< තම[ ලංකාව a{ෙ<; 2017 වසෙ+3 -

ෙමරටට යහ පාලනය ෙගෙනනවා යැ[ ෙම`ර හ�, කෑ ගැ� 

ෙමම හ�K රජය යටෙ"- 95 වන ස්ථානයට Ãඳ ෙහúමකට ලb 

1 �ෙබනවා. SVස් සංව+ධනය අ�, පමණb 9 ලංකාව 2014 

වසෙ+3 පැවැ� 73 වන ෙÄk-ෙ<ම 2017 වසෙ+3" Â� ��මට 

සම" �-. එපමණb ෙන`ෙව[, ඉහත � ෙබ`ෙහ� 

ව+òකරණය,ට අwව 2014 වසෙ+3 දxo ආ�යාෙC රටවK 

අතR, පවා 9 ලංකාව පළ� ෙහ� ෙදවන ස්ථානවල ප� �වද, 

2017 වසර වන �ට 9 ලංකාව දxo ආ�යාෙC රටවK අතR, 

 ,වන ෙහ� හතරවන තැනට ඇද වැ� ඇත. 

9 ලංකාව ෙක`[බටද? ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, මා 

ෙමෙතb කළ ��හය, හරහා අපට පැහැQ8 ව,ෙ, 9 ලංකාෙC 

ආ+yකය අද වන �ට ඉතා භයානක සහ අ+|දකා� ත""වයකට 

ප" 1 ඇ� බව[. ෙමම ත""වය අපට සමාන කළ හැbෙb ඉතා 

දැවැ,ත xණා4වකට ෙග`�U 1 0�� පාලනය0, ෙත`රව මහ 

��ෙ� VදැKෙK පාෙවන xඩා නැවක ත""වයටය. එපමණb 

ෙන`ෙව[, ෙ5 නැව හ�රව,ෙ, ෛවරෙය, සහ ෙ@�ධෙය, 

ෙපෙළන, එ0ෙනකාට ය{, @ම,mණය කරන a වbකාර 

ක	තා,වU ෙදෙදෙනbය. එෙසk න5 ෙමම නැෙC ගම, කරන 

ම�,ෙ( ඉරණම ගැන බලාෙප`ෙර`"  �යා ග,නට අ�ශ[, 

අපහ� බව ඕනෑම ෙකෙනxට වැටෙහනවා ඇත. 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, මා ෙමෙතb ෙප,වා �, 

අප රෙl �ය¤ම සා+ව ආ+yක සාධක පාෙහk ගම, කර,ෙ, 

VයSත Qශාවට ෙන`ව ඊට )��U�ධ Qශාවට බව ඕනෑම 

ෙකෙනxට දැ, පැහැQ8ය. එෙම,ම අද අප රට ඉතා හාVකර 

zනරාව+තන ෙහk  ඵල ච@යකට ෙග`�U 1 ඇ� බව" ෙපෙ,. 

එ[, ගැලෙව,නට න5 අපෙ( සා+ව ආ+yක �චල'ය, 

යහප" Qශාවකට ෙය`� කර ගත �  ව,ෙ,ය. අද ෙ5 රෙl 

ආ+yකය පාලනය කරන ක>ඩායමට න5 එෙසk 0�මට දැbමb 

ෙහ� ශb�යb ෙහ� ෙන`මැ� බව ඉතා පැහැQ8ය. ඒ අය Qෙන, 

Qනම අප රෙl ආ+yකයද, ෙ�ශපාලVක ව�හයද අගාධයටම 

ඇදෙගන යන බව පැහැQ8ය. වැ³ කලb ය,නට ම"ෙත, ෙමම 

ච@ෙය,  අප රට ගලවා ෙන`ගතෙහ`" 0�දාක ගලවාගත 

ෙන`හැ0 භයානක තැනකට රට ෙය`� ෙවනවා ෙන`අwමානය. 

එෙසk න5 ෙ5 ·Oත සහ අදbෂ පාලකය, ඉතා ඉbමV,ම 

ෙගදර යැ�ය � මය. එම කා+ය භාරය �ෙබ,ෙ, අප රෙl 

ජනතාව ස වය. අප රෙl ජනතාව එම කා+ය භාරය ඉෂ්ට 0�මට 

මහ" උන,�ව0, �{න බව" අපට දැ, පැහැQ8ය. අ�U� 

ෙදකහමාරක කාලයb �ස්ෙසk ෙ5 රජය පළා" පාලන 

මැ�වරණය කK දමS, �{ෙ< ඔ�, ජනතාවෙ( මතය ෙහ`�, 

ෙ"U5 ෙගන ඇ� Vසාය. ෙ5 රජය 2017 සැiතැ5බ+ මාසෙ<3 

කළ තව" උiපරවැl{යb හරහා පළා" සභා මැ�වරණද කK 

දැ මට ග" උ"සාහය අද �� රටම 	uxK කරනවා. ෙමවැV 

උiපරවැl{ හරහා ජනතාවෙ( අ¾ලාෂය, ය5 ආකාරයකට 

තාවකා8කව කK දැ මට ෙ5 කප{ නායකය,ට හැ0 �ව", 

1121 1122 



පා+8ෙ5, ව 

එළැෙඹන ජනතා බලෙCගය මැඩ පව"ව,නට ෙ5 හ�K රජයට 

z�ව,කමb නැත. ඒ Vසා ෙන`ෙබ� Qන0, මැ�වරණයb 

පව"ව,ෙ, න5, -ෙම`කද, ඒකට" න?වb.- ඒ xමන Qනයක 

ෙහ� ෙ5 ජනතා අ¾ලාෂය ඉස්ම  වන බව මා මතb කර,නට 

ඕනෑ. එ�ට ජනතාවෙ( සාæaක මතය නැවත වරb කරuයට එw 

ඇත. 

එෙසk ±වා[, ප�ව අප රෙl ෙ�ශපාලන )ශ්නවලට පමණb 

ෙන`ව රෙl ආ+yකය නංවා�මටද නව ක>ඩායමකට 

අවස්ථාවb උදාවw ඇත. ඒ තාbකK අප රටට ආදරය කරන 

�ය¤ෙදනාෙග, මා ඉKලා �{නවා, ෙමම රජය ෙගදර යැ1ෙ5 

උ"සාහයට අපට මහ÷ සහෙය�ගය ලබා ෙදන ෙලස. 

එෙම,ම දැ³ cඩන සහ ම+දන ඉQRෙ<3 ද �ශාල 

කැප1ම0, අප රටට ආදරය කරන ෙබ`ෙහ� ෙදෙනb අපට 

ෙන`ම�Uව සහෙය�ගය ලබා ෙදන බව මා මතb කර ෙද,නට" 

ඕනෑ. ඒ �ය¤ ෙදනාටම මාෙ( හෘදයංගම ස් �ය සහ ෙගpරවය 

zද කර,නටද මා කැමැ�[.  

��ධ අ¾ෙය�ගවලට ��ණ ෙදන සෑම අවස්ථාවක3ම ;�ධ 

ර"නෙ< ආ½+වාදය සහ �ය¤ ෙද�ය,ෙ( 	aට ලැ¥ම  u, 

Q}, Qගටම ඉQRයට ය,නට අප රටට හැ0 1 �ෙබනවා. එම 

ආ½+වාදය ඉQRෙ<3" ලබාෙගන අෙi මාතෘ �Sය ඇද වැ� 

�ෙබන අගාධෙය, නැවත ෙග`ඩ ගැ�මට කට�  කළ � ව 

�ෙබනවා. 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, අ	 0�ම �ෙටක ඡ,දය 

කK දැ ම සඳහා 0�ම 	යවරb ෙන`ග" බව මම මතb කර,න 

ඕනෑ. අ	 ඕනෑම ෙවලාවක ඡ,දයකට ය,නට කැමැ�[ 0යන 

කාරණය" මතb කරනවා. ඒ" එbකම මට ෙ5 අවස්ථාව 

ලබා3ම 	uබඳව ඔබ මාට ස් �ව,ත ෙවS, මා ස�ග,නවා. 

 
ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

 ළඟට ගU අ»" c. ෙපෙ+රා Vෙය�ජ' අමාත' මා. 

ඔබ මාට �නා³ 10ක කාලයb �ෙබනවා. 
 

 

 

[මධ'ාහ්න 12.00] 

 
ග, අu> �. ෙපෙ�රා මහතා (�9/බල හා �න�ජන:ය 
බලශD� hෙය;ජb අමාතb+මා)    (மா� மி� அஜி$ P. ெபேரரா - மி�வM ம+,�  �4பி�க$த�க ச�தி பிரதி அைம0ச�) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ගU මa,ද රාජපbෂ 

ම,� මාෙ( කථාෙව, ප�ව මට කථා කර,න අවස්ථාව ලැ¥ම 

ස ටb. එ මා කථාව අවස, කෙළk ඡ,දය කK දම,න කැමැ� 

නැහැ[ 0යා[. ඒකට අ	 ක�Uව" කැමැ� නැහැ. න�", ඡ,දය 

කK දම,න ��ධ උiපරවැl{ ෙය`දලා, අ,�මට අද 

අ�කරණයට }aKලා, අ�කරණ �යාදාමයb හරහා ෙ5 ඡ,දය 

නතර කර,න උ"සාහ කර,ෙ, ක�ද 0යලා අපට 0ය,න 

ඕනෑ. [බාධා 0�5] 

ග, ච�Pම ගමෙ# මහතා (மா� மி� ச2திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

අහග,න, අහග,න. අහග,න ෙක�. ඔබ ම,ලා කථා 

කරනෙක`ට අ	 ෙම`x" 0CෙC නැහැෙ,. [බාධා 0�5] 

 
ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 

 
ග, ච�Pම ගමෙ# මහතා (மா� மி� ச2திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

ස"  {ක වාෙ( කෑ ගහනවා. 

 
ග, අu> �. ෙපෙ�රා මහතා     
(மா� மி� அஜி$ P. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගU මa,ද රාජපbෂ ම,� මV, ඒ ��යට න? පවරලා 

�ෙබ,ෙ, ඔබ මාෙ( අය ෙන`ෙව[ න5 ඒ අය ක�ද 0යන 

කාරණය අපට ෙහuදරC කර,න. ඔබ ම,ලාට ඒ � කම 

�ෙබනවා. [බාධා 0�5] 

 
ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ගU අ»" c. ෙපෙ+රා Vෙය�ජ' 

අමාත' මV, ඔබ මා කථාව කරෙගන ය,න. 

 
ග, කංචන �ෙzෙසpකර මහතා 
(மா� மி� க/சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I rise to a point of Order. ඔබ මා මට ෙප`Úඩb කථා 

කර,න ඉඩ ෙදනවද? 

 
ග, අu> �. ෙපෙ�රා මහතා     
(மா� மி� அஜி$ P. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඉඩ ෙදනවා. [බාධා 0�5] 

 
ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගU අ»" c. ෙපෙ+රා Vෙය�ජ' අමාත' මV, කථාව 

කරෙගන ය,න. 
 

ග, අu> �. ෙපෙ�රා මහතා     
(மா� மி� அஜி$ P. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ගU කංචන �ෙ�ෙසkකර 

ම,� මාට කථා කර,න ඉඩ ෙදනවා. 
 

ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

අද �වාදෙ< මාතෘකාව "මැ�වරණය" ෙන`ෙව[ ෙ,. 
 

ග, අu> �. ෙපෙ�රා මහතා     (மா� மி� அஜி$ P. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගU මa,ද රාජපbෂ ම,� මා 0Cවා, මැ�වරණය 

)ශ්නයb 0යලා. ඒක[ මම ඒ ගැන 0ය,ෙ,. [බාධා 0�5] 

1123 1124 

[ගU මa,ද රාජපbෂ මහතා] 
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ග, කංචන �ෙzෙසpකර මහතා (மா� மி� க/சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ග, අu> �. ෙපෙ�රා මහතා     
(மா� மி� அஜி$ P. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

කථා කර,න. මෙ( ෙවලාෙව, අවස්ථාව ෙද,න, ගU 

Vෙය�ජ' කථානායක මV. 

 
ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගU කංචන �ෙ�ෙසkකර ම,� මා. 

 
ග, කංචන �ෙzෙසpකර මහතා 
(மா� மி� க/சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ගU අ»" c. ෙපෙ+රා 

Vෙය�ජ' ඇම� මා ඊෙ< දවෙසk" මතb කළා, මැ�වරණය කK 

දම,න ඒ මැQහ"1ම කෙළk ඒකාබ�ධ �පbෂෙය, 0යලා. 

න�", අ	 කUo ෙස`යාෙගන �ෙබනවා. ෙප"ස5 ඉQRප" 

කරz ෙප"ස5කUව, හයෙදනාෙග, එb z�ගලෙයb අද 

දවෙසk" මාතර Qස්;bකෙ< ෙක`ටෙප`ල )ාෙ�½ය සභාෙC 

�{න, ලbෂ්ම, යාපා අෙ�ව+ධන ඇම� මාෙ( z" වන දxo 

පළා" සභා ම,� පසඳ යාපා අෙ�ව+ධන මහතාෙ( 

ස5බ,�කරණ ෙKක5 ෙය`හා, ධwෂ්ක. 

 
ග, ච�Pම ගමෙ# මහතා (மா� மி� ச2திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

අV" අය? 

 
ග, කංචන �ෙzෙසpකර මහතා 
(மா� மி� க/சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ෙප"සම ඉQRප" කරz අV" z�ගලයා තම[, දයා�R 

ජයෙසkකර මැ� මා ��, ප�වස්wවර ෙක`lඨාසෙ< ෙදවැV 

ෙක`lඨාසය ෙවwෙව, ෙමවර මැ�වරණයට ඉQRප" කරන 

z�ගලයා.  ,වැV z�ගලයා තම[, මා+ග සංව+ධන අ�කාRෙ< 

ෙ5 ෙම`ෙහ`ෙ"" වැඩ කරන හා8ඇල )ාෙ�½ය සභාෙC �{න 

ගU ³ලා, ෙපෙ+රා ඇම� මාෙ( z�ගලෙයb. [බාධා 0�5] 

 
ග, ම��වරෙයD 
(மா� மி� உ,4பின� ஒ1வ�) 
(An Hon. Member) 

අහග,න. 

 
ග, කංචන �ෙzෙසpකර මහතා 
(மா� மி� க/சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
තව"  ,ෙදෙනb ඉ,නවා. ඒ  ,ෙදනා" ෙ5 ආ>?වට 

ස5බ,ධ, 9 ලංකා Vදහස් පbෂයට ස5බ,ධ ඇම�වU Sස, 

ඒකාබ�ධ �පbෂෙ< ක>ඩායම ෙන`ෙව[. ඒකාබ�ධ 

�පbෂෙය, අ	 මැQහ" 1මb කර,න ඉK�මb කර �ෙබනවා, 

ෙ5කට �U�ධව කUo දbව,න. 

ග, �ලා� ෙපෙ�රා මහතා (මහාමා�ග රාජb 
අමාතb+මා) (மா� மி�  �லா�  ெபேரரா - ெந./சாைலக� இராஜா5க அைம0ச�) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගU ³ලා, ෙපෙ+රා රාජ' අමාත' මා. 

 
ග, �ලා� ෙපෙ�රා මහතා (மா� மி�  �லா�  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, මා+ග සංව+ධන අ�කාRය 

මෙ( ෙන`ෙව[. මා+ග සංව+ධන අ�කාRයට කl{ය 	ෙරCෙව" 

මම ෙන`ෙව[. කl{ය 	ෙරCෙC ඔය 0යන අයම[. එම Vසා 

අනවශ' ආකාරයට මඩ ගහ,න එනවා න5, අ	" �දාන5 ඒ 

��යට මඩ ගහ,න. [බාධා 0�5] 

 
ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගU අwර Qසානායක ම,� මා. [බාධා 0�5] 

 
ග, ච�Pම ගමෙ# මහතා (மா� மி� ச2திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

දැ, ඇ�. 

 
ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගU අwර Qසානායක ම,� මා. 

 
ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, මා+ග සංව+ධන අ�කාRය 

³ලා, ෙපෙ+රා රාජ' අමාත' මාෙ( ෙන`වන බව ඇ"ත. 

හැබැ[, ඒ ෙප"සම දාලා �ෙබන ෙකනා මා+ග සංව+ධන 

අ�කාRෙ< VලධාRෙයb වාෙ(ම, ඔ� හා8ඇල පQං�කUෙවb. 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ඒ Vසා ඡ,ද කK දැ ම සඳහා 

දරන )ය"නය කරS, ඉ,ෙ, ක�ද 0යන එක ෙ5 සභාව 

ද,නවා. ඒ වෙ( ල�ජා සහගත වැඩ කර,න එපා. එ�චර[, හR 

පැහැQ8[. ඡ,දය කK දම,න න? ෙග`w කර,ෙ, ක�ද 0යන 

එක හංග,න z�ව, ෙදයb ෙන`ෙව[ ගU Vෙය�ජ' 

කථානායක මV. [බාධා 0�5] 

 
ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 

1125 1126 



පා+8ෙ5, ව 

ග, �ලා� ෙපෙ�රා මහතා (மா� மி�  �லா�  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV,- 

 
ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

³ලා, ෙපෙ+රා මැ� මාට microphone එක 3ලා නැහැ. 

 
ග, �ලා� ෙපෙ�රා මහතා (மா� மி�  �லா�  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

මා+ග සංව+ධන අ�කාRෙ< වැඩ කරන මෙ( ආසනෙ< 

ඉ,න කl{ය ෙමවර අ¤" පbෂෙය, ඡ,දය ඉKලනවා. 

 
ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙහ`ඳ[. ගU අ»" c. ෙපෙ+රා Vෙය�ජ' අමාත' මා කථා 

කර,න. 
 

ග, අu> �. ෙපෙ�රා මහතා     
(மா� மி� அஜி$ P. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV,- 
 

ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගU අ»" c. ෙපෙ+රා මැ� මා. ඔබ මාෙ( ෙCලාෙව, 

�නා³ හතරb දැ, අවස,. [බාධා 0�5] 

 
ග, අu> �. ෙපෙ�රා මහතා     
(மா� மி� அஜி$ P. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, මම පැහැQ8ව 0ය,න 

අවශ'[, එbස" ජා�ක පbෂය හැ{යට අ	 ෙ5 ඡ,දය 

බලාෙප`ෙර`"   ෙවනවා 0යන එක. එbස" ජා�ක පbෂය 

හැ{යට අ	 ක³නS, ඡ,දය බලාෙප`ෙර`"  ෙවනවා. එbස" 

ජා�ක පbෂය හැ{යට ෙ5 රෙl Ã5 මlටෙ5,- [බාධා 0�5] 

)ජාත,mවාදය තහ�U 0�ම ෙවwෙව, අ	 ෙප� �{නවා. 

[බාධා 0�5] ෙ5 රෙl )ජාත,mවාදයට එෙරaව කට�  

කර,ෙ, ක�ද? ක�U �ණ", ෙම`න පbෂෙ< �ණ", ෙ5 රෙl 

)ජාත,mවාදය යටප" කර,න උiපරවැl{ ගහනවා න5, ඒ 

උiපරවැl{යට එෙරaව එbස" ජා�ක පbෂෙ< අ	 තරග 

කරනවා. [බාධා 0�5] එම Vසා ඔබ මාෙ( කUoවලට 

ෙබ`ෙහ`ම ස් �[. [බාධා 0�5]  

 
ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 

 
ග, අu> �. ෙපෙ�රා මහතා     
(மா� மி� அஜி$ P. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
හැබැ[, මතක �යා ග,න, ඡ,ද ඉK¤වා. ඡ,ද ෙද,න බැR 

කාලෙ< ඡ,ද ඉK¤වා.   

ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

 Order, please! ගU කාංචන  �ෙ�ෙසkකර ම,� මා, වා³ 

ෙව,න.   

 

ග, අu> �. ෙපෙ�රා මහතා     
(மா� மி� அஜி$ P. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ඡ,දය ලබා �,නාට 

පස්ෙසk - [බාධා 0�5] 

 

ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! කාංචන �ෙ�ෙසkකර මැ� මා, වා³ ෙව,න.  

 

ග, අu> �. ෙපෙ�රා මහතා     
(மா� மி� அஜி$ P. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙම`න පbෂෙ< �ණ", ෙක`,දb �ෙබනවා න5, බය 

නැ�ව ඡ,දයට ඉQRප" ෙව,න.  "|ල" ෙක`ළය" ලx-, 

�ණ" එක[, "අත" ලx-, �ණ" එක[, "ෙප`ෙහ`l4ව" 

ලx-, �ණ" එක[, - [බාධා 0�5] "�wව" ලx-, �ණ" 

එක[, බය නැ�ව ඡ,දයට ඉQRප" ෙව,න. Ã5 මlටෙ5 

)ජාත,mවාදය  ළ එbස" ජා�ක පbෂය ෙ5 මැ�වරණය 

ජය�හණය කරනවා. අ	 ඡ,දයට බය නැහැ 0යන කාරණය මම 

0ය,න ඕනෑ. [බාධා 0�5] ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, 

ෙමම අය වැය ස5බ,ධව �ෙශkෂෙය, ගU �දK ඇමැ� මාට 

මම ස් �ය පළ කර,න අවශ'[. ගU Vෙය�ජ' 

කථානායක මV, ෙ5 අය වැය මම Vෙය�ජනය කරන ක�තර 

Qස්;bකයට ඉතාම වැදග" අය වැයb. ක�තර Qස්;bකය  ළ 

ෙ5 රෙl �ශාලතම කා+Sක අ�කලාපය වන ර[ග5zර කා+Sක 

අ�කලාපය දැ, ඉQ ෙවනවා. ෙ5 වන �ට ආෙය�ජකය,ට 

ආරාධනා කරලා �ෙබනවා. ලබන ජනවාR මාසය ෙවනෙක`ට 

ආෙය�ජකය,ට ඉඩ5 ලබා 3මට හැ0යාව ලැÃලා �ෙබනවා. 

ලංකාෙC �ශාලතම කා+Sක අ�කලාපය, ර[ග5 කා+Sක 

අ�කලාපය හැ{යට ක�තර Qස්;bකයට ලබා 3ම ගැන මම 

RසාÚ බQ�3, අමාත' මාට, එ මාෙ( අමාත'ාංශයට 

ස් �ව,ත ෙවනවා. එම�, Â0යා දසදහසb පමණ )මාණයb 

ලබා 3මට හැ0යාව ලැ¥ �ෙබනවා. [බාධා 0�5]   

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, එම Vසා ෙ�½ය සහ 

�ෙ�½ය ආෙය�ජකය, �ය¤ ෙදනාෙ( ඉQRප" 1ම අ	 

අෙibෂා කරනවා. අය�5 ප" භාර ග,නා අවසාන Qනය 

ෙදසැ5බ+ මස 15වැV Qන බව මම ඉතාම ස {, 0යනවා. 

හ5බ කරz සK8 හංගා ෙගන �ෙබනවා න5, ඒවා ආෙය�ජනය 

කර,න" අවස්ථාව ඒකබ�ධ �පbෂෙ< ම,�වU,ට 

�ෙබනවා. 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ෙ5 රෙl අ¤ෙත, ඉQ 

කරන SKලVය Vදහස් ෙවෙළඳ කලාපය ඉQ ෙව,ෙ," මෙ( 

ආසනෙ<[. ක�තර Qස්;bකයට පමණb ෙන`ෙව[, �� 

බස්නාaර පළාතටම කා+Sක සංව+ධනෙ< ෙb,Zස්ථානය 

හැ{යට ෙමය ඉQ1ම 	uබඳව මම ඉතාම ස 4 ෙවනවා. රජෙ< 

ඉඩ5 �ෙබන, පහ�ක5 �ෙබන, ජනතාව �ශාල වශෙය, වාසය 

කරන බ>ඩාරගම )ෙ�ශය අමතක 1 }ය )ෙ�ශයb. මෙ( 

ඉK�ම අwව, මට අවශ' පහ�ක5 ලබා 3ම 	uබඳව ව+තමාන 

රජ ෙ< ගU ජනා�ප� මාට, අගමැ� මාට, �දK ඇමැ� මාට, 

�ෙශkෂෙය, ගU ලbෂ්ම, 0RඇKල ඇමැ� මාට මම 

ස් �ව,ත ෙවනවා.  

1127 1128 
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ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, බ>ඩාරගම )ෙ�ශෙ< 

ය{තල පහ�ක5 Q�o 0�මට", එම )ෙ�ශෙ< ජනතාවෙ( 

��ත ශb�ම" 0�මට" �ෙශkOතව නම සඳහ, කර U	යK 

S8යන 2,000b -ලbෂ 20,000b- ෙ5 අය වැෙය, ලබා 3ලා 

�ෙබනවා. එම Vසා ගU �දK ඇමැ� මV, ඔබ මාට ෙබ`ෙහ`ම 

ස් �[. ගU ලbෂ්ම, 0RඇKල ඇමැ� මV, ඉ U වැඩ {ක 

�ෙබ,ෙ, ඔබ මා අෙ"[. එම )ෙ�ශෙ< මා+ග සංව+ධනය 

0�මට එම අර�දK ෙය`දවලා ඊළඟ මාස 0aපය  ළ ඉbමV, 

පැKෙප`ල අ�ෙCò )ෙCශය ඉQ කර අවස, කර ෙද,න. æ8ක 

කට�  දැනටම" අවස,. ඔබ මා ඒ 	uබඳව ද,නවා. 

ඔබ මාෙග, අපට ෙල`x සහායb ලැ|ණා. ඊළඟ මාස 0aපය 

 ළ ෙ5 ය{තල පහ�ක5 {ක අපට සංව+ධන කරලා ෙද,න 

අවශ'[. අද වන �ට ආෙය�ජකය, ඇ�" ඉ,නවා. 0�ම 

)ශ්නයb නැහැ. අෙi මa,ද රාජපbෂ ම,� මා 0යනවා, 

ආෙය�ජකය, එ,ෙ, නැ�¤. ආෙය�ජකය, එනවා. ආෙය�ජන 

0යන ඒවා, න1න, Q�o ක+මා,ත ශාලා අහස උ³, අරෙගන 

එ,න බැහැ. අද ෙල�කය 	uග" ආෙය�ජකය, ඇ�" ඉ,නවා. 

අ	 ය{තල පහ�ක5 {ක හදලා 3ලා, එම ඉඩ5 ෙව, කර 3ෙ5 

කට�  අවස, ෙවන U ඔ�, �දානS, ඉ,ෙ,. එම Vසා ෙ5 

රෙl සංව+ධනෙ< )�ඛතම ස්ථානයb බවට ක�තර Qස්;bකය, 

�ෙශkෂෙය, මෙ( ආසනය, SKලVය )ෙ�ශය ප" 0�ම 

	uබඳව ෙ5 රජයට මෙ( ස් �ය මම 	Rනමනවා. එa )�ඵල 

ඉතා ඉbමV, ෙ5 රෙl ජනතාවට අ"ප" කර ෙද,න අ	 

කට�  කරනවා 0යන කාරණය එම )ෙ�ශෙ< ෙ�ශපාලන 

නායකයා වශෙය, මම 0ය,න කැමැ�[.  

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ඔබ මා" ෙ5 �ෂය ගැන -

�රසර සංව+ධනය ගැන- ෙබ`ෙහ`ම උන,�ෙව, කට�  

කරනවා. �රසර සංව+ධන �ෂය 	uබඳව ෙමම අය වැය zරා හැම 

තැනම �ෙබ,ෙ, �ශාල කැප1මb.  

ගU ජනා�ප� මා", අගමැ� මා" ෙ5 රට සංව+ධනය කරා 

ෙගන යන ගමෙ,3, �නාශකා� සංව+ධනය ෙවwවට �රසාර 

සංව+ධනය ෙකෙරa කැපෙවලා �ෙබනවා. ඒ �රසාර සංව+ධන 

ඉලbක 17 අතR, 7වන ඉලbකය ව,ෙ,, �යKල, සඳහා 

දැRය හැ0 �ශ්වස�ය �රසර න1න බලශb� සැප�ම සනාථ 

0�ම[.  

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, අෙi මa,ද රාජපbෂ aටz 

ජනා�ප� මා අහනවා, අ¤�, බලාගාර හැ�වාද 0යලා. එ මා 

ඉ,න කාලෙ< ෙ5 ර ෙl �+ය බලශb�ය 	uබඳ බල පm 

�,ෙ, ·ෂණයට යට"ව[. ඒ වාෙ(ම �ළං ��8ය 	uබඳ බල 

පm �,ෙ, ·ෂණයට යට"ව[. මa,ද රාජපbෂ මහ"මයාෙ( ඒ 

·Oත �යා කලාපය නතර කරලා �යයට 100b තරගකා� 

ෙට,ඩ+ කා+ය ප{පා{යට අwව ෙ5 රෙl �+ය බලය Sල 3 

ග,න, �ළං බලය Sල 3 ග,න කට�  කෙළk ව+තමාන රජය 

බව මා ස {, 0යනවා. එ මා අහනවා, අ¤�, බලාගාර 

හැ�වාද 0යලා. �+ය බල සං�ාමය යටෙ" පමණb ෙමගා ෙව`l 

100ක �+ය ��8 බලය ප� }ය වසර  ළ3 ෙ5 රෙl ජා�ක ��8 

ප�ධ�යට එක  කරලා �ෙබනවා. ෙත`ග ගණනට පගා ග,නා, 

මහා පRමාණෙය, පගා ග,නා ·Oත @මෙCදයට ෙ5වා 

ෙ"ෙර,ෙ, නැහැ. අ�U� 10කට පස්ෙසk �ශාලතම Vයඟයb 

ඇ� �ණා. ෙ5 තර5 අ+|දයb �Ãය3, දැවැ,ත Vයඟයb 

�Ãය3, එවැV අ¾ෙය�ගයb �Ãය3 ෙ5 රෙl ��8 ප�ධ�ය 

අඛ>ඩව පව"වාෙගන ය,න අපට z�ව, �ෙ> ෙ5 ශb�ය 

Vසා[. ෙන`ෙර`�ෙච�ෙK බලාගාරය �,ෙ, ෙට,ඩ+ නැ ව[.  

ෙන`ෙර`�ෙච�ෙK බලාගාරය හැ�ෙC ස56+ණෙය,ම ·Oත 

@මෙCදයකට[. අපට ලැ|ෙ> බාල තාbෂණය[. හැබැ[ අද අ	 

ෙට,ඩ+ කා+ය ප{පා{ය අwව ස56+ණෙය,ම කට�  කරලා 

ෙකරවල	{ෙ< ෙමගා ෙව`l 300ක බලාගාරයb හදනවා. ඒ 

ෙට,ඩ+ තරගකUව, අතර" තරගයb �ෙබනවා. ෙට,ඩ+ 

ඉQRප" කරන ෙපp�ග8ක අංශෙ< ව'වසායකය, ��ධාකාර 

�යාදාමය, හරහා ඒ �යාදාමය වැÂQ ��යට පා��� කර,න 

උ"සාහ කරනවා. හැබැ[ රජයb හැ{යට අ	 ·ෂණයට ඇ� 

ඉඩකඩ වළකා, ය5 VලධාRෙයb ෙහ� VලධාR ක>ඩායමb 

·Oතව කට�  කර,න උ"සාහ කරනවා න5 අ	 ඒ ගැන කට�  

කරනවා. ෙට,ඩ+වලට මැQහ" වනවාය 0යලා �යඹලා	{ය 

ඇම� මාට", මට" 0�ම ෙච�දනාවb නැහැ. අද ෙ5 )ශ්න 

�ෙබ,ෙ, VලධාR,ට �U�ධව[. හැබැ[ ඒ 0�ම 

VලධාRයxට ෙමම කට� වලට අ�  ෙලස මැQහ" ෙව,න 

බැR ෙව,න අ	 එය පාලනය කර ෙගන යනවා. ඒ අwව ෙමගා 

ෙව`l 300ක දැවැ,ත බලාගාරයb සඳහා ෙට,ඩ+ කට�  

අවස, ෙව,න ආස,නව[ �ෙබ,ෙ,. ෙ5 ෙට,ඩ+ අKලසට 

ෙදනවා න5 ෙබ`ෙහ`ම ෙලෙහ�ෙය, මාසෙය, ෙද,න z�ව,. 

අ	 එෙහම කර,ෙ, නැහැ, ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV. 

ඒක අෙi @මය ෙන`ෙව[. 
 

ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගU Vෙය�ජ' ඇම� මV, ඔබ මාට VයSත කාලය 

අවසාන[. 
 

ග, අu> �. ෙපෙ�රා මහතා     
(மா� மி� அஜி$ P. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඒ �තරb ෙන`ෙව[, ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV. 

අවසාන වශෙය, 0ය,න ඕනෑ, �+ය බලය 	uබඳව �ෙබන 

අෙi කැප1ම ගැන. �+ය ��8 බලය ශb�ම" කර,න, QRම" 

කර,න ෙමම අය වැය හරහා �ශාල සහන ලබා 3ලා �ෙබනවා. 

ආෙය�ජකය,ට ඔ�,ෙ( ආදායම මත බ� �යයට 500, අ? 

කරලා �ෙබනවා. �+ය බලය, �ළං බලය, ඒ වාෙ(ම ජල 

��8ය" ඇ ළ" zන+ජන�ය බලශb� bෙෂkmය ��ෙශkෂ 

bෙෂkmයb වශෙය, හ¸නා ෙගන ඒ ආෙය�ජකය,ට �යයට 

50ක බ� සහනයb ලබා 3ලා �ෙබනවා. ඒ වාෙ(ම zං� SVහාට 

තම,ෙ( වහළය මත �+ය බල කlටලයb ස� කර ග,න 

අ�U�දට �යයට 6 ෙප`8යට -මාසයකට ෙප`8ය ෙන`ෙව[.- 

ණය  �දලb ලබා ෙදනවා.  

ව'ාපාRකය,ට අ�U�දට �යයට 8 ෙප`8යට අ�Sත �දලb 

බැංxව ම�, ලබා ෙද,න අ	 කට�  කරනවා. ඒ සඳහා 

ආ�යාw සංව+ධන බැංxව අපට ෙඩ`ල+ S8යන 175b ලබා 

ෙද,න කට�  කරලා �ෙබනවා. ෙ5 රෙl ��8 බල bෙෂkmය 

අ¤" මානයකට[ ය,ෙ,. ��ල බල bෙෂkmය ගK අ÷Uව8, 

@මෙය, ඈ" වනවා. ��8 බල bෙෂkmය �සKව8, @මෙය, 

ඈ" වනවා. ඊට පස්ෙසk zන+ජන�ය බලශb� bෙෂkmය කරා 

ෙය`� වනවා. ඒ ෙය`� වන )මාණයට ෛධ+යව" වන ෙලසට 

ෙල�කය 	uග", පRසරය ආරbෂා කරන, �ල හRත ආ+yකයb 

ෙග`ඩ නඟන ඒ �යාදාමය ශb�ම" කර,නට අවශ' කරන 

ෙබ`ෙහ`ම �ර දbනා wව-, �  අය වැයb තම[ ඉQRප" කර 

�ෙබ,ෙ,, ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV. ඒ Vසා අ	 

ඉතාම" ස 4 වනවා, ෙ5 අය වැය 	uබඳව. �Sත කාලයb 

�|ණ", ඒ කාලෙය, ෙක`ටසb වැය �ෙ> �ෂයෙය, 

ෙප`Úඩb එහා }ය ෙදයb ස5බ,ධෙය, �ණ", ගU Vෙය�ජ' 

කථානායක මV, )ජාත,mවාදය" ෙ5 රෙl SV�,ට අවශ'ම 

ෙදයb. )ජාත,mවාදයට කැමැ� SV�, ක�ද, )ජාත,mවායට 

�U�ධ SV�, ක�ද, )ජාත,mවාදයට �U�ධව xම,mණය 

කරන SV�, ක�ද 0යා හ¸නා ග,න අපට -රෙl zරවැ�ය,ට- 

අවශ'[. ඒ Vසා ඒ කාලය ඒ ෙවwෙව, වැය �ණාට �කb නැහැ, 

ගU V ෙය�ජ' කථානායක මV. ෙබ`ෙහ`ම ස් �[.  

1129 1130 



පා+8ෙ5, ව 

ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊළඟට, ගU ³ලා, ෙපෙ+රා රාජ' අමාත' මා. ඔබ මාට 

Qවා ආහාරය දbවා කථා කර,න z�ව,. 

 
[අ.භා. 12.14] 

 
ග, �ලා� ෙපෙ�රා මහතා (මහාමා�ග රාජb 
අමාතb+මා) (மா� மி�  �லா�  ெபேரரா - ெந./சாைலக� இராஜா5க அைம0ச�) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, අය වැෙය, එහාට }ය 

�ෂයය, ගැන කථා කර,න මා බලාෙප`ෙර`"  ව,ෙ, නැහැ. 

ෙ5 රෙl අ�කරණය ගැන අපට �ශ්වාසයb �ෙබනවා. ෙ5 

0යන ආකාරයට න? පැව�ම ස5බ,ධව අ	 න5 ස5බ,ධ 

නැහැ. මැ�වරණයb කK දැ ම ස5බ,ධෙය, අ�කරණයb 

²,� ගැ�ෙ53, ෙ5 රෙl අ�කරණය Vක5 ෙස`�ච5 ෙහk  මත 

²,� ග,ෙ, නැහැ[ 0යා අ	 ද,නවා . එෙහම කර,න බැහැ. 

එයට සෑෙහන )මාණයක ෙහk   �ෙබ,න ඕනෑ. ඒ Vසා ෙක`[ 

ආකාරෙය, මඩ ගැ�ව" අවසානෙ< අ�කරණෙ< ²,�ව හරහා 

ෙ5 රෙl )ජාත,mවාදය ස්ථා	ත ෙව[ 0යලා අ	 දැ³ ෙලස 

�ශ්වාස කරනවා.  

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ගU මංගල සමර1ර 

ඇම� මාෙ( මංගල අය වැය මම මෑතක3 �|o Âස්1මක3 

හැ�,±ෙC සංස,දනා"මකව බලන �ට ජය මංගල අය වැයb 

0යලා[.  එ මාට ලැ|ෙ> ඇද ෙප`ෙළ`වb. ඒ ඇද ෙප`ෙළ`ෙC 

 ට වඩා නැ{Kලb නට,න z�ව,කමb නැහැ. එ මාට 

ලැ|o ඇද ෙප`ෙළ`ෙC �|ෙ>, ස5��වා3 ආ>?ෙC ඉතාම 

අසා+ථක අය වැය ෙදක0, ඉQRයට යෑමb.  ෙ5 අය වැය ගැන  

��ධාකාරෙය,,  ෙම`න ��යට ෙච�දනා කර ග"ත", ෙ5 

අ�U�ද අවසාන වන �ට අපට �ශාල ණය ක,දක වාRක 

ෙගව,නට �ෙබනවා. aටz ජනා�ප� මa,ද රාජපbෂ මැ� මා 

ෙච�දනා කෙළk ඒ ණය ක,දට වග 0ය,නට ඕනෑ, ව+තමාන 

ආ>?ව[ 0යලා. ව+තමාන ආ>?ව ෙච�දනා කරනවා ඒකට 

වග 0ය,නට ඕනෑ මa,ද රාජපbෂ මහ"මයාෙ( ආ>?ව[ 

0යලා. ඇ"තටම ෙ5 ආ>? ෙදකට අමතරව, ලංකාෙC aටz 

හැම ආ>?වbම ඒකට වග 0ය,න ඕනෑ. ෙ5 ණය ක,දරාව 

අ�U� ගණනාවක �ට ෙගවාෙගන එන එකb. ඒ Vසා ෙ5කට 

එ0ෙනකාට ඇ�Kල Qb කරලා හRය,ෙ, නැහැ. න�" 

අවසානෙ< ඒ ස කරණෙය, එහා �ෙබන )ාෙය�}ක ඇ"ත 

තම[, ෙ5 අ�U�ෙ� ලංකා ඉ�හාසෙ< වැ³ම ණය වාRක  �දල 

සහ ෙප`8ය ෙගව,නට ��ධ ෙවනවාය 0යන එක. එවැV 

ත""වයb  ළ තම[ ෙ5 අය වැය හදලා �ෙබ,ෙ,. ඒ Vසා 

ෙ5 අය වැෙ< අවමංගල කUoවලට වඩා මංගල කUo වැ³[ 

0යලා මා කKපනා කරනවා.  

ෙ5 අය වැය  u, මල ෙන`තලා ෙර`, ග,න උ"සාහ 

කරලා �ෙබනවා. ඇ"ත වශෙය,ම බ� ග,නට  ඕනෑ එෙහම[. 

එෙහම	{,ම මල තළලා, මල �නාශ කරලා ෙර`, {ක ග,න" 

ෙහ`ඳ නැහැ. සමහර උද�ය 0යනවා වාෙ( ෙර`, ග,ෙ,ම 

නැ�ව ඉ,න ෙහ`ඳ" නැහැ. ෙ5 අය වැය  u, මල ෙන`තලා 

ෙර`, ග,නා ආකාරෙය, ජනතාවෙග, බ� අය කරන 

@මෙCදය අwගමනය කර  �ෙබනවාය 0යලා මම aතනවා. 

න�" අවසානෙ<,  )ාෙය�}ක ත""වය අwව ෙ5 අය 

වැෙය,ව" ව@ බ� සහ ඍ ù බ� අතර �Ãය �  පරතරය ෙවනස ්

ෙවලා නැහැ. අ	 බලාෙප`ෙර`"  �ෙ> අ?ම තරS, ෙ5 අය 

වැෙය,ව" ව@ බ� )මාණය අ? ෙවලා, ඍù බ� )මාණය වැ³ 

ෙව[ 0යලා. න�" ඒක �ෙ> නැහැ. ෙ5 අය වැෙය, කර 

�ෙබන ෙය�ජනා සහ ෙ�½ය ආදාය5 පනත �යා"මක 1ෙම, 

ප� ඊළඟ අ�U�ෙ� අය වැය ඉQRප" කරන �ටව" අ?ම තරS, 

ව@ බ� )මාණය �යයට 30 - 40 �මාවටව" ෙගනැKලා, ඍù බ� 

)මාණය වැ³ කර,නට z�ව,කම ලැෙබ[ 0යලා අ	 

බලාෙප`ෙර`"  ෙවනවා. ෙ5 වන �ට අෙi රෙl ඍù බ� 

)මාණය �ෙබ,ෙ, �යයට 18[. ඒක අ	 වාෙ( රටකට 

උ�ල,ෙ,ම නැ� බ� )�ප"�යb බව අ	 ෙහ`ඳාකාරවම 

ද,නවා. ෙ�½ය ආදාය5 පනත අ¤ෙත, ෙගෙනන �ට" අ	 

0CෙC ව@ බ� සහ ඍù බ� අතර �ෙබන පරතරය ෙවනස් 

කරනවාය 0යන කාරණය[. ෙ5 අය වැය ෙය�ජනා සහ ෙ�½ය 

ආදාය5 පනත �යා"මක �ණාම, අ?ම තරS, ව@ බ� සහ ඍù 

බ� අතර �ෙබන පරතරය, ඒ පරාසය අ? කර ගැ�මට හැ0යාව 

අපට ලැෙබ[. 

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ගU මa,ද රාජපbෂ 

මැ� මාෙ( කථාෙC අවසානෙ<3 0යැ�ෙ> ජාත',තර )S� 

ගැන. මා ඉතාම ස 4 ෙවනවා එ මා ජාත',තර )S� 	uබඳව 

තබා �ෙබන �ශ්වාසය ගැන. ෙම`කද, ෙහk ව? රටb ��යට අපට 

ෙල�කෙ< තVවම ඉ,න බැහැ[ 0යන කාරණය අ	 ෙ"U5 

ග,නට ඕනෑ. එ මාෙ( කථාව අවසානෙ< ජාත',තර 

)S�කරණ අwව ෙ5 රට �ෙබන ස්ථානය  	uබඳව, ප� }ය 

අ�U�ද  ළ අප රටට අ" ෙවලා �ෙබන ඉරණම 	uබඳව ය5 

ආකාරයක ��හයb කළා. ජාත',තර )S� 	uගැ�මට එ මා 

වාෙ(ම අ	" �දාන5 ෙව,නට ඕනෑ. අපට ජාත',තරය 

ෙන`මැ�ව තVව කට�  කර,නට බැහැ. එbස" ජා²,ෙ( 

සං�ධානයට ''බ5| ගහපං'' 0යලා, »�වා æලස්ථානයට ''බ5| 

ගහපං'' 0යලා අපට කට�  කර,නට බැහැ. මa,ද රාජපbෂ 

මැ� මාෙ( ඒ කථාව අපට" වඩා ඒකාබ�ධ �පbෂෙ< සමහර 

උද�ය අහෙගන a{යා න5 ජාත',තර )S�, ජාත',තරය 

සමඟ කට�  0�ෙ53 බලපාන ෙක`,ෙ��, ජාත',තර 

ස5��වලට ගU 0�ම වාෙ( ෙ�වK 	uබඳව එ ම,ලා 

පාඩමb ඉෙගන ගV[ 0යලා මම කKපනා කරනවා. ෙම`කද, 

මa,ද රාජපbෂ මැ� මා අද ජාත',තර )S� 	uබඳව �ශාල 

වශෙය, කථා කළ Vසා.  

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ව+තමාන ස5��වා3 

රජයට ෙම`න ආකාරෙ< ෙච�දනා එKල �ණ", ජාත'"තරය" 

සමඟ කට�  0�ම 0යන කාරණෙ<3 අෙi රටට හැ0යාව 

ලැÃලා �ෙබනවා, ජාත',තරෙ< ��ධ පා+ශ්වය,ෙග, ඒ 

අවශ' කරන 	uගැ�ම Qනා ගැ�මට. අ	 ද,නවා, ජාත',තරය 

 ළ ��ධ රටවK ��ධ ��යට ව+òකරණය ෙවලා �ෙබන බව. 

අද වන ෙක`ට 9 ලංකාව ඉ,Qයාව" එbක �ෙබන 

ස5බ,ධතාව ඒ ��යටම පව"වාෙගන යන ගම, පා0ස්තානය 

සමඟ �ෙබන ස5බ,ධතාව" පව"වාෙගන යනවා. 

ඒ �තරb ෙන`ෙව[. ඇෙමRකාව, �ෙර�පය සහ අෙනx" 

රටවK එbක �ෙබන ස5බ,ධතාව ඒ ��යටම පව"වාෙගන 

ය,න" හැ0යාව ලැÃලා �ෙබනවා. �ෙශkෂෙය, අ	 îනය 

සමඟ ස5බ,ධතාව Qගටම පව"වාෙගන යනවා �තරb 

ෙන`ෙව[, ඊෙ< ෙපෙ+දා îනෙය, ෙමa පැS- 

Vෙය�»තවRය" 0CෙC, ලංකාවට උද� කරන ෙක`ට 0�ම 

ආකාරයක ෙක`,ෙ��යb පනව,ෙ, නැහැ 0යන කාරණය[. 

ඒ Vසා ජාත',තරෙ< සෑම රටb සමඟම පාෙහk 9 ලංකාවට අද 

ඉතාම ෙහ`ඳ ස5බ,ධතාවb පව"වාෙගන ය,න හැ0යාව ලැ¥ 

�ෙබනවා. ඒ Vසාම අප රට ෙකෙරa ජාත',තරෙ< �|o ඒ 

වැරQ වැටþම අ[, කරෙගන, අෙi රණ �Uව, ��8 z4වට 

ෙගන යනවාය 0යන කාරණය, අෙi රෙl aටz රාජ' 

නායකය,, ආරbෂක ෙKක5 ම,ලා  වැV උද�ය ��8 z4වට 

යනවාය 0යන කාරණය 	uබඳව අද කථා බස් කර,නව" 

1131 1132 
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අවශ' ෙවලා නැහැ. ඒකට ෙහk ව,  ෙ5 ජාත',තර සබඳතා 

හරහා අ	 තV ෙව,ෙ, නැ�ව, ෙල�කෙ<  �ෙබන හැම රටb 

එbකම එකට කට�  0�ම සඳහා අවශ' කරන වාතාවරණය ෙ5 

ස5��වා3 ආ>?ව ඉතා ෙහ`�, ෙග`ඩ නඟාෙගන �¥ම[.  ඒ 

සඳහා ෙ5 රෙl )ධාන ෙ�ශපාලන පbෂ ෙදක එක  ෙවලා 

ස5��වා3ව කට�  කරනවාය 0යන කාරණය බලපෑවා. ඒක 

බලපෑෙC නැහැ 0යලා අපට ෙක`තැනක3ව" 0ය,න හ5බ 

ෙව,ෙ, නැහැ. ෙ5 ආ�යාw කලාපෙ<ම )ථම වතාවට ෙ5 රෙl 

)ධාන ෙ�ශපාලන පbෂ ෙදක එක  ෙවලා ආ>? කරනවාය 

0යන කාරණය ෙල�කයට }aKලා ෙ5 රට මාකl  කර,න අපට 

z�ව, �ණා. ඒක රෙl ස්ථාවරභාවයට �ශාල 	4වහලb �ණා. 

ෙ5 රෙl ස්ථාවරභාවය �ෙබනවාය 0ය,න ඒක �ශාල 

ශb�යb �ණා. ඒ ශb�ය Vසා තම[  ෙල�කෙ< අෙi රට තV 

ෙව,ෙ, නැ�ව  ඉස්සරහට යනවාය 0යන කාරණය අෙළ�  

කරලා ෙ5 රටට අවශ' කරන ඒ සහෙය�ගය ලබා ග,න අපට 

z�ව,කම ලැ|ෙ>. ෙ5 කාරණය ෙදස අ¸U ක>ණා³ 

දමාෙගන බලන එක වැරQ[.  ජාත',තර )S� අwව, අෙi රෙl 

ව+òකරණය 	uග,නවා වාෙ(ම, මෑත ඉ�හාසෙ< කවරදාට" 

වඩා 9 ලංකාව  අද ෙල�කෙ< සෑම රටb සමඟම  ඉතා ෙහ`ඳ 

Sm½8 රටb බවට ප" ෙවලා �ෙබනවා[0යන කාරණය" අ	 

	uගV�.  

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ඕනෑම රටක ෙහ`ඳ 

ව'වසායක"වයb �යා"මක කරනවා න5 �Sය, Äමය, 

)ා(ධනය සහ Vzණතාවb ඇ� දbෂ මනා කළමනාකාR"වයb 

අවශ'[. අෙi රෙl �Sය �ෙබනවා; Äමය �ෙබනවා. න�", 

අෙi රටට )ා(ධනය" එbක Vzණතා �ෙබන Äමය", මනා 

දbෂතාවb ඇ� ව'වසායක"වයx" අවශ'[.  

දැ, ෙ5 අය වැය න5 කර �ෙබ,ෙ,, "ව'වසායක"ව අය 

වැය"  -"Enterprise Budget" - ෙලස[.  දැ, අෙi රෙl Äමය 

�ෙබනවා න5 ඒ Äමයට සRලන ෙහ`ඳ  Vzණතාවb Qය � ව 

පව�නවා.  ෙ5 අය වැය ඇ ෙළk ඒ අංශය ෙකෙරa අවධානය 

ෙය`� කරලා අෙi Äමය, මනා, �ෙශkෂ Vzණතාව0, �bත, 

ෙහ`ඳ වෘ"²ය z�oව0, �bත Äමයb බවට ප" කර,න 

Vzණතා සහ වෘ"²ය bෙෂkmයට �ශාල �දK ක,දරාවb ෙව, 

කර �ෙබනවා.  

ඊළඟට, )ා(ධනය 0යන කාරණය ගV�. ෙ5 ගැන කථා 

කර�3, �ශාල වශෙය, )ා(ධනය ෙය`දවන සමාග5 ගැන[ 

ෙබ`ෙහ� �ට කථා කර,ෙ,. නැහැ, ඒක වැරQ[.  ෙ5 අය වැය 

 ළ Ã8යන දසදහසb ෙව, කර �ෙබනවා, මධ'ම සහ xඩා 

පRමාණෙ< ව'වසායකය,ට. ඒ අයට �ශාල )මාණෙ< �දK 

ක,දරාවb ෙව, කර �ෙබනවා. ඒ අයට z�ව,, ඒ �දK 

ක,දරාව, ඒ )ා(ධනය උපෙය�} කරෙගන,  අර මා ක8, 

සඳහ, කළ Vzණතාවෙය, ෙහÃ Äමය" පා��� කරෙගන, 

�Sය �ෙබන Vසා ය5 ආකාරයක ව'වසායක"ව වැඩ	uෙවළb 

ආර5භ කර,න. ඒ අයට VවැරQ, මනා කළමනාකාR"වයb 

	uබඳ අවශ' කරන z�oව ලබා ෙද,න", ව'වසායක"වය 

	uබඳව �ත ෙය`� කරන තUණය,ට ඒ අංශෙය, අවශ' කරන 

ඉQR ගමන සලස,නට" ෙ5 අය වැය  ළ �ශාල �දK 

ක,දරාවb ෙව, කර �ෙබනවා. ඒ Vසා අෙi රටට අද 

අත'වශ' ෙවලා �ෙබන ඒ ව'වසායක"ව මාන�ක"වය අෙi 

රෙl තUණයාෙ( �"  ළ ඇ� කර,න, මනා z�oවb �ෙබන 

Äමය පා��� කරෙගන, )ා(ධනය නැ� අයට ඒ අවශ' කරන 

)ා(ධනය ලබා ෙදS,, අෙi රෙl �ෙබන �Sය  ළ මධ'ම 

පRමාණෙ< සහ �� පRමාණෙ< ක+මා,ත ඇ� කර,න  සහ ඒ 

ව'වසායක"ව පRසරය ඇ� කර,න ෙ5 අය වැය  ළ �ශාල 

අවධානයb ෙය`� කර �ෙබනවා. අ	 ඒ ගැන ස 4 ෙව,නට 

ඕනෑ.  	ට රට �ෙබන ÄSක ෙවෙළඳෙප`ළ  ළ සමහර ෙවලාවට 

අෙi රෙl Äමය �ෙබනවා. න�", ඒ රටවලට අවශ' කර,නා ± 

z�o Äමය අපට නැහැ. 

NVQ III මlටෙ5ව" අවශ' කරන Äමය හR හැ{ සපයා 

ග,න අපට හැ0යාව නැහැ. �ෙශkෂෙය,ම අෙi රෙl 

කා,තාෙව� වැ³a{ය,ට සලකන, දUව,ට ආදරය කරන 

උද�ය. ඒක අෙi රෙl සංස්කෘ�ෙය,ම එන ෙදයb. ඒ Vසා 

caregiver වාෙ( රස්සාවලට, එෙහම නැ"න5 වයසක උද�ය 

බලා ග,නා ± රස්සාවලට අවශ' කරන කාU-කභාවය අෙi 

කා,තාව, ළඟ �ෙබනවා. ඒ අයව ඉතා ආදරෙය,, 

කUණාෙව, බලා ග,නවා 0යන එක අ	 ද,නවා.  ෙම`කද, 

ෙ5ක අ5මාට හා තා"තාට ව�න, වැ³a{ය,ට ගU කරන, 

දUව,ට ආදරය කරන සංස්කෘ�යb �ෙබන රටb. ඒක අපට 

�ෙශkෂෙය,ම අෙi ෙබp�ධ ද+ශනෙය, ලැÃ�ච ෙල`x 

දායාදයb. ෙ5 වාෙ( ග� ºණ අෙi කා,තාව,ට උප�,ම -

inborn- �ෙබනවා. ඒ අයට නැ"ෙ", වැ³a{ය, බලා ගැ�ම 

සඳහා අවශ' කරන z�oව සහ Vzණතාව[. අවශ' කරන 

z�oව සහ Vzණතාව �ෙබනවා න5, අද ෙල�කෙ< caregiver 

වාෙ( Â0යා අංශයට �ශාල ඉK¤මb �ෙබනවා. 	8cනය 

වාෙ( රටවල අවශ' z�oව සහ Vzණතාව �ෙබනවා. ඒ අයට 

නැ"ෙ", inborn talent එක; ඒ අයට නැ"ෙ", අෙi රෙl වාෙ( 

වැ³a{ය,ට දbවන ආදරය හා කUණාව[. අද 	8cනය වාෙ( 

රටකට අෙi රෙl Äමය" එbක සට, කරලා ෙල�කෙ< වඩා 

�ශාල ඉK¤මb �ෙබන caregiver වාෙ( bෙෂkmයට ඇ � 

ෙව,න හැ0යාව ලැÃලා �ෙබ,ෙ,, අෙi ÄSකය,ට අවශ' 

කරන z�oව නැ� Vසා[. ෙ5 අය වැය  u, ඒ අංශය 

ෙකෙරa" අවධානය ෙය`� කරලා, අවශ' කරන z�oව සහ 

Vzණතාව ලබා ෙද,න අවශ' කරන පRසරය ෙග`ඩනඟලා 

�ෙබනවා.  

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, අය වැයට ෙපර Qනෙ< 

අත'වශ' භා>ඩ �පයක Sල අ? කර,නට ෙය�ණා. එa3, 

"පාRෙභ�}කයා ගැන පමණb බලලා තම[ ඒ Sල අ? 0�ම 

කෙළk" 0යන ෙච�දනාවb ගU �දK ඇම� මාට කර,න මට 

�ෙබනවා. �ෙශkෂෙය,ම අෙi වාෙ( පළාතb ග"ෙත`", අල 

වගාව ��කාව කරෙගන �ව" වන ජනතාවb ඉ,නවා. දැ, 

අ+තාපKවලට දාලා �|o ආනයන බ�ද �ශාල  වශෙය, අ? 

කරලා �ෙබනවා. ආනයන බ�ද අ? කළාම කන එbෙකනා අල 

ක[. අල නාෙගන ක[. හැබැ[, අර ඉතාම �ෂ්කර පRසරයb 

මැ�ෙ� අල වගා කරන ෙග`�යාෙ( බඩට තම[ ඒෙක, 

වQ,ෙ,. අ	 පාRෙභ�}කයා 	uබඳව �තා බලා ඒ අයට ය50� 

සාධාරණ Sලකට ඒවා ලබා ෙදන ගම,ම, අල ෙග`�යා 

	uබඳව" අවධානය ෙය`� කළ � ව පව�නවා. ඒ Vසා බ�ද 

අ? 0�ෙ53 අ+තාපK ෙග`�යාට ෙව�ච අසාධාරණය 	uබඳව 

අVවා+යෙය,ම ගU �දK ඇම� මා �තා බැ8ය � වම 

පව�නවා. ෙම`කද, ෙහk ව? නැ"න5 ඉතාම අමාUෙව, ඇද 

ෙප`ෙළ`වක හදාග" ෙහ`ඳ අය වැය අවසානෙ< මÅ සමය දවෙසk 

රා�ෙ<ම අන රb ෙවලා නැ� ෙවලා ය,න ෙහk  වන 

කාරණයb ෙව,න z�ව,.  

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, අවසාන වශෙය, මම තව 

එක ෙදයb 0ය,න ඕනෑ. ෙ5 අය වැය �වාදෙ< 3  අය වැෙ< 

�ෙබන ෙහ`ඳ කාරණා සහ නරක කාරණාවලට අමතරව Ãය+ 

ගැන තම[ වැ³ෙය,ම කථා �ෙ>. ඇ"තටම ෙ5 අය වැෙය, 

Ãය+වල Sල අ? කරනවා 0යලා ෙදයb ��ධ �ෙ> නැහැ. 

ජාත',තර වශෙය, 	uග,නා ± )S�යකට තම[ ම"පැ, 

හද,ෙ,. ම"පැ, ෙබ�තලයක අඩංº  මධ'සාර සා,Zණය 

ෙKබලෙ< ගහලා �ෙබනවා.  ෙ5 අය වැෙය, කර �ෙබ,ෙ,  

මධ'සාර සා,Zණය අwව බ� ගහ,නට ෙය�ජනා 0�ම[.  

1133 1134 



පා+8ෙ5, ව 

එතෙක`ට Ãය+වල මධ'සාර සා,Zණය අ? න5, බ�ද අ?[. 

සමහර Ãය+  ව+ග �ෙබනවා, ඒවාෙ< මධ'සාර සා,Zණය 

වැ³[. ඒවාට බ� අ? ෙව,ෙ, නැහැ. ව[,වල මධ'සාර 

සා,Zණය අ?[. දැ, කාට ෙහ� z�ව, න5 මධ'සාර 

සා,Zණය අ? කරලා අරbx හද,න, ඒකට" බ� අ? වනවා. 

අෙi රෙl ෙර�ගයb �ෙබනවා ෙ,. ඕනෑම එකb එbක ආගම 

පටලවා ග,නවා ෙ,. ෙ5 අය වැයට 0ය,න ෙදයb නැ� තැන, 

- ෙ5 අය වැෙ< වැරQ �ෙබනවා. න�", ෙග`ඩb වැරQ නැ� Vසා 

ෙ5කට Ãය+ පටලවාෙගන, "Ãය+වල බ� අ? කළා. ඒක 

ෙබp�ධාගමට �U�ධ[" 0යලා ෙමතැන" ආග5වාදය සහ 

ජා�වාදය අ�ස්ස,න හදනවා.  

මම න5 0ය,ෙ,, ගU මංගල සමර1ර ඇම� මාට 

ෙක`,දb �|ණා, "මධ'සාර සා,Zණය මත බ� අය 0�ම" 

කර,න. ඒක ඉතා ෙහ`ඳ වැඩb. එ මා වාහනවලට" කරz ෙ� 

ෙහ`ඳ[. වාහනවල එං», ධාRතාව මත තම[ බ� අය 0�ම ��ධ 

ෙව,ෙ,. එෙහම �ණාම බ�ව8, Rංගා ය,න බැහැ. බ� ෙහ`U 

ඇ� ෙව,ෙ, නැහැ. ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ඒ Vසා 

මධ'සාර සා,Zණය මත බ� ගහන එක ෙහ`ඳ[. මට න5 

ෙපෙන,ෙ, නැහැ, Ãය+වල Sල අ? 0�ම )ශ්නයb ෙව[ 

0යලා.   ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV,  හැබැ[  මධ'සාර 

සා,Zණය මත බ� අය කරන Vසාම �iප", ක5කU ප,�ෙ< 

වැඩ කරන ජනතාවට ��ධ ෙවලා �ෙබනවා අකැමැ"ෙත, ෙහ� 

}aKලා ක�iz ෙබ`,න; අකැමැ"ෙත, ෙහ� }aKලා ජරාව 

ෙබ`,න.  

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ඕනෑම ��යකට 

ව'�ෙ+කයb �ෙබනවා ෙ,. ලංකාෙC ද>ඩ �� සං�හෙ<" ඒ 

වාෙ( ව'�ෙ+ක �ෙබනවා. මධ'සාර සා,Zණය මත බ� අ? 

කරz එක ෙහ`ඳ[. හැබැ[, �iප" ඇඟ ෙවෙහසා වැඩ කරන 

ජනතාවට" ම"පැ, {කb ෙබ`,න ඕනෑ න5,  {කb ÃCවාට 

කමb නැහැ. ඒ Vසා ඒ අයට ලබා ෙදන සහනයb ��යට 

සා,Zණය මත අ? කරz බ� )මාණෙ< සහනය ව'�ෙ+කයb 

��යට ගKඅරbx ෙබ�තලයට" ලබා ෙදනවා න5, �iප" 

ක5කUවා" ජරා ක�iz ෙබ`,ෙ, නැ�ව අරbx ෙප`Úඩb 

¥ලා  ෙගදර }aKලා කෑම කාලා Vදා ග��.  

ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV, ඉතාම අමාU පRසරයb 

මැ�ෙ� ඇද ෙප`ෙළ`වක[ මංගල සමර1ර ඇම� මාට එ මාෙ( 

මංගල අය වැය ෙගෙන,න ��ධ �ෙ>.  ඒ Vසා ෙ5 ඇද 

ෙප`ෙළ`ෙC  ට වඩා නට,න හැ0යාවb ලැෙබ,ෙ, නැහැ. 

හැබැ[, ඊළඟ අය වැය ඉQRප" කරන ෙක`ට එ මාට ෙප`ෙළ`ව 

ඇද[ 0යලා 0ය,න ෙව,ෙ, නැහැ. ෙම`කද, ෙ5 අය වැය 

හරහා එ මා ෙප`ෙළ`ව හදා ගැ�ම[ කරලා �ෙබ,ෙ,. ඒ Vසා 

ඊළඟ අය වැය වන �ට ෙ5 අය වැෙ< �ෙබන ෙය�ජනා 

�යා"මක �ණාද 0යලා බල,න" ය50� ආකාරයක ඇග�5 

@මෙCදයb ඇ� කර,න 0යලා එ මාට ෙය�ජනා කරනවා.  මට 

කථා කර,නට අවස්ථාව ලබා3ම ස5බ,ධෙය, ගU Vෙය�ජ' 

කථානායක මාට ස් �ව,ත ෙවS, මෙ( කථාව අවස, 

කරනවා. 

 
 

ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ස් �[. Qවා ආහාර �ෙCකය සඳහා පස් වU 1.30 දbවා 

සභාෙC කට�  අ"a4වනවා. 

Vස්?ම ඊට අ0�ලව තාවකා/කව අ> ~Kවන ලP�, අ.භා. 
1.30ට hෙය;ජb කාරක සභාප�+මා (ග, ෙස`ව� 
අෛඩDකලනාද� මහතා ) ෙ# සභාප�>වෙය� නැවත පව>වන 
ල1. அத7ப<, அம�  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி�"த	ப�� மீ1�, ெதாட+கி�. ���களி7 பிரதி" தவிசாள� அவ�க� [மா14மி� ெச�வ� அைட�கலநாத�] தைலைம வகி"தா�க�.   

Sitting accordingly suspended till 1.30  p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 

 
ග, hෙය;ජb කාරක සභාප�+මා (மா� மி� �Q�களி� பிரதி$ தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Ashok Abeysinghe, please.  

 
[අ.භා. 1.30] 

 
ග, අෙශ;D අෙn8ංහ මහතා (%වාහන හා 8�` oව� 
ෙසpවා hෙය;ජb අමාතb+මා) (மா� மி� அேசா� அேபசி5க - ேபா��வர$� ம+,� சிவி) விமான0 ேசைவக� பிரதி அைம0ச�)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, 2018 අය වැය 

ෙදවැVවර 0යවන ෙ5 අවසථ්ාෙC3 මට" කථා කර,න 

අවස්ථාව ලබා3ම 	uබඳව මම �ෙශkෂෙය,ම ස් �ව,ත 

ෙවනවා. ෙමවර අෙi අය වැය ෙ5 රෙl ව'ාපාRක bෙෂkmෙ< 

�ය¤ම ෙදනා", වා-ජ ම>ඩල" ඉතාම"ම ෙහ`�, අධ'යනය 

කරලා අගය කර �ෙබන බව ෙපෙනනවා. 20153 අ	 බලයට 

ප"± ප� ෙ5 රෙl ජනතාවට ෙප`ෙර`,� �ණා, "මාස 600, 

අ¤" රටb" හදන පංච�ධ �යාව8ය ඔස්ෙසk ෙ5 රෙl ඉQR වැඩ 

කට�  අ	 �යා"මක කරන බව. ඒ වාෙ(ම, අ	 ප�}ය Qෙනක 

රජෙ< ඉQR දැbම, "Vision  2025" ෙලස ජනතාවට ඉQRප" 

කළා. ෙමවර අය වැෙය, රජෙ< ඉQR දැbම තව�රට" ��හ 

කරS, 2018 වසර සඳහා අෙi ආදාය5 �යද5 ඇස්තෙ5, ව 

සහ ඒ සඳහා ± ෙය�ජනා ඉQRප" කර �ෙබනවා. ෙ5 රෙl සෑම 

වසරකම අය වැය ෙය�ජනාවb ඉQRප" කර�3, ඉQR ව+ෂය 

සඳහා ආදායමb අ	 ඇස්තෙ5,  කරලා ඉQRප" කරනවා. ඒ 

ආදායමට සRලන �යදම බලලා, ඒ ඒ අමාත'ාංශ සඳහා �දK 

ෙව, කරලා අ	 ජනතාවට ඉQRප" කරනවා. අෙi රෙl 

ඉ�හාසෙ< 0�ම දවසක අය වැය0, ඉQRප" කළ ආදායම ඒ 

��යටම ලැÃලා නැහැ. සාමාන'ෙය, ෙ5 බ� ආදායම �යයට 

10" - 20" අතර )මාණයb අ?ෙව, තම[ ලැෙබ,ෙ,. 

උදාහරණයb ෙලස, 2015 ව+ෂෙ<3 2016 ව+ෂය ෙවwෙව, 

ඉQRප" කළ අය වැය ෙය�ජනාෙC3 අෙi ආදායම Ã8යන 

1,990b ඉQRප" කළා. ඒ 0ය,ෙ,, ෙක�{ 199,900b. න�", 

සත' ආදායම ෙලස අපට ලැÃලා �ෙබ,ෙ,, Ã8යන 1,650[; 

ඒ 0ය,ෙ,, ෙක�{ 165,000b. ඒ වාෙ(ම, 2017 වසෙ+ 

Ã8යන 2,000කට වැ³ �දලb ආදාය5 ෙලස අ	 ඉQRප" කළ", 

2017 වසෙ+3 ඊට වඩා අ? �දලb තම[ අපට ලැෙබ,ෙ,. ඒ 

Vසා එක එක අමාත'ාංශවලට අ	 �දK ෙව, කළ", ඒ �දK ඒ 

ආකාරෙය,ම ලබා3මට ෙන`හැ0 ත""වයb ඇ� ෙවලා 

�ෙබ,ෙ, ෙ5 ��යට අෙibෂා කරන ආදාය5 ෙන`ලැ¥ම 

Vසා[. ප�}ය ආ>?ෙC �දK ඇම�වරයා වශෙය, කට�  

කළ aටz ජනා�ප� මා අද ෙ5 සභාෙC කථා කළා. එ මා අද 

එ මාෙ( උපෙ�ශකවU, 8යා ෙදන ලද 8යැ�Kලb 0ෙයCවා.  

ෙ5 රෙl 0�ම �ා ය සංව+ධනයb ෙව,ෙ, නැහැ 0යලා 

එ මාෙ( )කාශෙ< සමහර ස්ථානවල3 සාවද' )කාශ" 

0ය�ණා.  

1135 1136 

[ගU ³ලා, ෙපෙ+රා මහතා] 



2017 ෙන`වැ5බ+  16  

2015 අෙi රජය පැS- ප�, අද වන �ට සෑම �ාම  VලධාR 

වසමbම සංව+ධනය 0�ම සඳහා U	යK S8යන 2.5ක �දලb 

අ	 ලබා 3ලා �ෙබනවා. අෙi �ා ය මා+ග නඩ" ව ඉතාම 

ෙහ`�, ��ධ ෙවනවා. මම ෙ5 කාරණය  ට ෙපර අවස්ථාවක" 

0යලා �ෙබනවා. ආ�යාෙC නගර ග"තාම, අද ෙව�3 ෙක`ළඹ 

නගරෙ< පමණb ෙද`ඹකර �යයකට ආස,න )මාණයb 

දැනට" �යා"මක ෙවනවා. ඒ 0ය,ෙ, �ශාල සංව+ධනයb 

ෙක`ළඹ නගරය  ළ ��ධ ෙවනවා. �ාම VලධාR වස5 14,000 

 ළ �ා ය වශෙයw" එවැV සංව+ධනයb ��ධ ෙවනවා. ඒ 

Vසා �ෙශkෂෙය,ම, ෙ5 සංව+ධනය ඉQRයට ෙගන යාම සඳහා 

ෙමවර අය වැය  u, අ	 �ශාල වැඩ ෙක`ටසb කරලා 

�ෙබනවා. 

එ මාෙ( කාලෙ<3 ෙ5 රෙl ආදායම දළ ෙ�½ය 

Vෂ්පාදනෙය, ½ö ෙලස පහත වැ4ණා. Vදහස ලබා ග" ප� 

19503 අෙi දළ ෙ�½ය Vෂ්පාදනය �යයට 19.1b වශෙය, 

�|ණ", දළ ෙ�½ය Vෂ්පාදනෙය, ආදායම වැ³ම ෙවලා 

�|ෙ> 1979 ව+ෂෙ<[. ඒක �යයට 29.1b බවට ප" ෙවලා 

�|ණා. න�", 1994 9 ලංකා Vදහස් පbෂය )�ඛ ෙප`�ජන 

එbස" ෙපර�ණට ආ>?ව භාර ෙදන �ට, අෙi රෙl දළ ෙ�½ය 

Vෂ්පාදනෙය, ආදායම �යයට 20b ෙවලා �|ණා. න�", අ	 

2015 ජනවාR මාසෙ< රට භාර ග,නා �ට එය දළ ෙ�½ය 

Vෂ්පාදනෙය, �යයට 11.3 දbවා අ? ෙවලා �|ණා.  

2010" 2015" අතර කාලය ග"තාම, ප�}ය රජය �ශාල 

වශෙය, �ෙ�½ය ණය ලබා ෙගන ෙ5 රෙl ය5 ය5 සංව+ධන 

කට�  සඳහා, ව'ාපෘ� සඳහා ෙව, 0�ම Vසා ෙ5 රෙl දළ 

ෙ�½ය Vෂ්පාදනය ඉහළ }යා 0යලා ක�U" ද,නවා. න�" ඒ 

දළ ෙ�½ය Vෂ්පාදනය වා-ජ ණයව8, ඉහළ }ය", අෙi 

ආදායම ½öෙය, පහළ වැ4ණා. අ	 2015 ජනවාR මාසෙය, 

ප�ව ෙ5 රජය භාර ෙගන, අද ෙව�3 දළ ෙ�½ය Vෂ්පාදනය 

�යයට 14 මlටමට ෙගන" ෙමම ආදායම අ	 ළඟා කරෙගන 

�ෙබනවා. 

සාමාන'ෙය, ණය �දලb ග"තාම ඒ ණය ආප� ෙග1ම 

සඳහා ය5 0� කාල �මාවb ලබා ෙදනවා. ප� }ය රජය කාලෙ< 

ණය ලබාග"  කාල �මාව අවස, ෙවලා දැ, අපට ණය 

ෙගව,න ��ධ ෙවලා �ෙබනවා. දැනට 2018 �ට 2022 දbවා -

ෙ5 වසර පහ  ළ- ෙඩ`ල+ Ã8යන 13.8b, ඒ 0ය,ෙ, ෙඩ`ල+ 

එකb U	යK 150 ��යට ග"ෙත`", U	යK ෙක�{ ෙදලbෂ 

දසදහසකට ආස,න �දලb �ෙ�ශ ණය වශෙය, පමණb අපට 

ෙගව,න �ෙබනවා. ඒ Vසා තම[ අපට ෙමවර ණය වාRකය සහ 

ෙප`8ය ඉතා �ශාල ෙලස වැ³ ෙවලා �ෙබ,ෙ,. 2017 වසෙ+ 

ණය වාRකය U	යK ෙක�{ 80,000b �o ෙ5 රෙl, ෙමවර 

ණය වාRකය U	යK ෙක�{ එbලbෂ පහෙළ`ස්දහසb බවට ප" 

ෙවලා �ෙබනවා. 2017 වසෙ+ U	යK ෙක�{ හැටහයදහසb 

�o ණය ෙප`8ය, ෙමවර U	යK ෙක�{ අ�ෙදදහසb බවට ප" 

ෙවලා �ෙබනවා. ඒ වැ³ෙව,න ෙහk ව, ප�}ය රජය ග" වා-ජ 

ණය දැ, වන �ට කK 	Rලා අපට ෙග1මට ��ධ ෙවලා �ෙබන 

Vසා[. 2022 වසර දbවා U	යK ෙක�{ ෙදලbෂ දසදහසකට 

ආස,න �දලb ෙගව,න �ෙබන Vසා, සාමාන'ෙය, වසරකට 

U	යK ෙක�{ පනස්දහසකට ආස,න �දලb අෙi ණය වාRක 

ෙප`8යට එක  කර,න ��ධ ෙවලා �ෙබනවා.  

2016 වසෙ+ අෙi ආදායම U	යK ෙක�{ එbලbෂ 

හැටප,දහසb �o අතර, �යදම U	යK ෙක�{  ,ලbෂ 

�ස්දහසb 1 �|ණා. න�", ෙමවර ආදායම U	යK ෙක�{ 

ෙදලbෂයb ෙව�3, �යදම U	යK ෙක�{ හාරලbෂයb බවට 

ප" ෙවලා �ෙබනවා. ෙමවැV රටක තම[ අ	 ෙ5 සංව+ධන 

කට�  සඳහා �ශාල වැඩ ෙක`ටසb කර,ෙ,.  

ෙල�කෙ< අෙනb රටවK සමඟ සංස,දනය කර�3, අ	 

xමන ස්ථානයක �{නවාද ය,නට මම එක උදාහරණයb 

0ය,න5. අෙi සමස්ත දළ ෙ�½ය Vෂ්පාදනය ෙඩ`ල+ Ã8යන 

80[; ඒ 0ය,ෙ, අෙi රෙl සමස්ත ව"කම ෙඩ`ල+ Ã8යන 

80[. සාමාන'ෙය, ෙඩ`ල+ එක U	යK 150[ 0යා ගණ, 

බැ¤ෙව`", U	යK ෙක�{ ෙද`ෙළ`ස් ලbෂය[.   

ෙල�කෙ< ෙප`ෙහ`ස"ම මwෂ'යා වන ÃK ෙ(lස්ෙ( 

ව"කම ෙඩ`ල+ Ã8යන 90[. ඒ 0ය,ෙ, U	යK ෙක�{ 

දහ ,ලbෂ පනස්දහස[. ෙල�කෙ< ෙප`ෙහ`ස"ම z�ගලයාට 

වඩා අ? ව"කමb aS රටb වශෙය,, අෙi රට ඉQRයට ෙගන 

යාම සඳහා �ශාල අ¾ෙය�ග රාvයකට ��ණ ෙද,න ��ධ ෙවලා 

�ෙබනවා. න�" අද ෙව�3 අෙi රෙl )ධාන ව'ාපාRක 

මහ"වU 0aපෙදෙනbම, ඒ 0ය,ෙ,, ෙස`ෆ්lෙල`»b 

ආයතනය, ඇbසස් ආයතනය, 8ෙç� ආයතනය වැV ආයතනවල 

�ය¤ සභාප�වU 0යලා �ෙබනවා, ෙමවර අය වැය සමබර අය 

වැයb 0යලා. එb අෙයb 0යලා �ෙබනවා, ෙපp�ග8ක අංශයට 

ෙහ`ඳ[; ඒ වාෙ(ම 3+ඝ කා�න දැbමb සaත අය වැයb 0යලා. 

�ෙශkෂෙය,ම 9 ලංකා වා-ජ ම>ඩලෙ< සභාප�වරයා 

0යනවා, ''ව'ාපාර සංව+ධනය QRම" 0�මට අය වැය ෙය�ජනා 

සාධ�ය 	යවරb'' 0යලා.  

�ෙශkෂෙය,ම, රජයb වශෙය, ජනතාවට �, ෙප`ෙර`,� 

ඉ4 0�ම සඳහා අෙi දැbම 2025 වැඩසටහන ඔස්ෙසk ෙ5 රට 

කලාප හතරකට අ	 ෙබදලා �ෙබනවා. ඒ කලාප හතර ඔස්ෙසk 

ෙ5 රට සංව+ධනය 0�ම සඳහා �ෙ�ශ ආෙය�ජකය, ෙග,වා 

ගැ�ම ෙවwෙව, ඉQR දැbමb ෙලස ෙ5 අය වැෙය, අ	 �ශාල 

වැඩ ෙක`ටසb ෙප,වා 3ලා �ෙබනවා. 

�ෙශkෂෙය,ම රෙl Â0යා ලබා 3ම වැ³ 0�ම සඳහා ෙමවර 

අය වැෙය, ය5 0� ෙය�ජනා 0aපයb ඉQRප" කරලා 

�ෙබනවා. ෙය`�, ෙසkනාංකයට U	යK Ã8යන පහක පමණ 

�දලb ෙව, කරලා �ෙබනවා. ඒ  u , ෙහ�ටK bෙෂkmය, ෙහද 

bෙෂkmය ෙවwෙව, මාස හයක z�o පාඨමාලාවb ෙවwෙව,, 

ඒ මාස හෙ< z�o ෙවන කාලෙ<3 U	යK 3,500 බැ�, එම 

දUව,ට 3මනාවb වශෙය, ලබා ෙද,න ෙමවර අය වැෙය, 

²,� කරලා �ෙබනවා. ඔ�, ෙ5 පාඨමාලාව අවස, කර 

ෙපp�ග8ක අංශෙ< ෙසkවයට }යාම, ෙපp�ග8ක අංශයට QR 

3මනාවb වශෙය, එම z�ගලයා නැ"න5 ඒ පාඨමාලාව අවස, 

කරz දUවාට ඒ සථ්ානෙ< Â0යාව 0�ම ෙවwෙව, මාස හයb 

යන කK U	යK 6,000ක 3මනාවb ලබා ෙදනවා. ඒ ෙපp�ග8ක 

ආයතනෙය, U	යK 10,000ක 3මනාවb ලබා ෙද,න අ	 

ඉK�මb කරලා �ෙබනවා. ෙමවැV ෙය�ජනාවb ෙමම අය 

වැෙ< �ෙබනවා.  

 
ග, hෙය;ජb කාරක සභාප�+මා (மா� மி� �Q�களி� பிரதி$ தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගU Vෙය�ජ' ඇම� මV, තව �නා³ ෙදකක කාලයb 

�ෙබනවා. 

 
ග, අෙශ;D අෙn8ංහ මහතා  (மா� மி� அேசா� அேபசி5க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

මෙ( අමාත'ාංශය පැ"ෙත, ග"තාම '�ල හRත අය වැයb' 

ෙලස හ¸,වන ෙ5 අය වැය ඉතාම" වැදග" ෙවනවා. රට වටා 

�ෙබන ��ද අෙi රෙl �S )ෙ�ශයට වඩා 26 ºණයb �ශාල[. 

ඒ වාෙ(ම නැංºර5 ෙප`ළවK සහ වරායවK 116b පමණ 

�ෙබනවා. ඒ ��ෙද,  රටට ආදායමb ලබා ගැ�ම සඳහා ය5 

0� වැඩ 	uෙවළb �වර bෙෂkmය ෙවwෙව, ෙමම අය වැෙය, 

1137 1138 



පා+8ෙ5, ව 

ඉQRප" කරලා �ෙබනවා. 2040 වනෙක`ට ෙ5 රෙl ඉ,ධන 

භා�තය අවස, කරලා ��8 ෙම�ට+ රථ භා�තයට ෙය`� 0�ම 

සඳහා �ශාල වැඩ ෙක`ටසb කරලා �ෙබනවා. එa æ8ක වැඩ 

	uෙවළb ෙලස මෙ( අමාත'ාංශය හරහා 9 ලංකා ගමනාගමන 

ම>ඩලයට ��8 බස් රථ 50b ෙග,1මට �දK ෙව, කර �¥ම 

�ෙශkෂෙය, අගය කර,න ඕනෑ.  

��8 ; ෙර�ද රථ සඳහා", ��8 ෙම�ට+ රථ සඳහා" ය5 0� 

QR 3මනාවb වශෙය, ෙ5 රජය ෙ5 අය වැෙය, �දK ෙව, 

0�ම 	uබඳව අ	 �ෙශkෂෙය,ම මංගල සමර1ර මැ� මාට 

ස් �ව,ත ෙවනවා. ෙමම අය වැය අVවා+යෙය,ම ෙ5 රෙl 

ඉQRය ඉලbක කරෙගන -2025 ඉලbක කරෙගන- ගU 

අ�ාමාත' මා බලාෙප`ෙර`"  වන ඒක z�ගල ආදායම ෙඩ`ල+ 

5000, 6000 දbවා ෙගන යාම සඳහා æ8ක ෙලස සකස් කරz 

එකb ෙලස සලක,න z�ව,. එෙසk 0�මට �දK අමාත' මාට 

ශb�ය ලැෙ�වා! 0යා )ා+ථනා කරනවා. �ෙශkෂෙය,ම, ෙ5 

රජය 2020 ෙව�3 ෙ5 රෙl ආ+yකය දළ ෙ�½ය Vෂ්පාදනෙ< 

)�ශතයb වශෙය, �යයට 20 දbවා ෙගන එන බව )කාශ 

කරS, මා Vහඬ ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 1.41] 
 

 ගU �ෙ5ධා �. ජයෙසkන මහ"Sය (�රසර සංව+ධන හා 
වන�� Vෙය�ජ' අමාත' Sය) (மா� மி� (தி1மதி)  @ேமதா ஜீ. ஜயேசன - வMவாதார அபிவி1$தி ம+,� வனசீவராசிக� பிரதி அைம0ச�) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister of 
Sustainable Development and Wildlife) 
ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, 2018 ව+ෂය සඳහා ගU 

�දK හා ජනමාධ' අමාත' මංගල සමර1ර මැ� මා ��, 

ඉQRප" කරන ලද අය වැය ෙදවැV වර 0ය1ෙ5 �වාදය 
අවස්ථාෙC වචන 0aපයb කථා 0�මට අවස්ථාව ලැ¥ම ගැන 

මම පළ�ෙව,ම ස,ෙත�ෂ ෙවනවා. �ෙශkෂෙය,ම ෙමම අය 

වැය ගැන කථා කරනෙක`ට අපට �8, සඳහ, කර,නට 
z�ව, ෙ5 අය වැය ඉQRප" 0�ෙ53 පRසරය ආරbෂා 0� ම 

ෙවwෙව, වැ³ අවධානයb ෙය`� කරලා �ෙබනවා 0යලා. �ල 
හRත ආ+yකය හ¸,වා 3 �ෙබන පR�ෙ	දය  ළ පැහැQ8ව 

සඳහ, ව,ෙ,, 2030 වසෙ+3 �රසර සංව+ධන ඉලbක පදන5 
කරෙගන ෙමම අය වැය ම�, වැ³ අවධානයb ෙය`� කරලා 

�ෙබන බව[. රෙl අනාගතය ගැන වසR, වසර 8යෙවන )ධාන 

8ය�Kලb වන අය වැයට �රසර සංව+ධනය ඉලbක කරෙගන 
ෙය�ජනා ඇ ළ" 0�ම කාෙල��ත ෙදයb හැ{යට[ 

�ෙශkෂෙය, ෙ5 අවස්ථාෙC3 මම ද0,ෙ,. 

ෙග`ඩ Ãෙම, කෘO ක+මා,තය", ජලෙය, සාගර ස5පත" 

උපෙය�ò කර ගVS, ආ+yක ��ධාං}කරණය ගැන වැ³ 

�ශ්වාසයb අය වැය ම�, ෙය`� කර �ෙබන අවස්ථාවක[ ෙමම 
�වාදය පැවැ"ෙව,ෙ,. �රසර සංව+ධනයට �� ෙල�කෙ<ම 

අවධානය ෙය`� 1 �ෙබන අවස්ථාවක �රසර සංව+ධන හා 
වන�� අමාත'ාංශෙ< Vෙය�ජ' අමාත'වRය හැ{යට[ අද Qන 

මා ෙමම �වාදයට එbෙව,ෙ,. ඒ ගැන මම �ෙශkෂෙය,ම 

ස,ෙත�ෂ ෙවනවා. අය වැය ම�, ඉQRප" කරලා �ෙබන 
ඇතැ5 ෙය�ජනාවල සංෙශ�ධනය �ය �  තැ, �ෙබනවා. ඒ 

ස5බ,ධෙය, ආ>?ව Vෙය�ජනය කරන ගU මැ�-
ඇම� ම,ලා සමඟ අ	 සාක�ඡා කරලා ඉQRෙ<3 ගU 

අමාත' මාට තව" ෙය�ජනා 0aපයb ඉQRප" කර,න 
බලාෙප`ෙර`"  ෙවනවා. ඒවා අ�ගU ජනා�ප� මාෙ( 

අවධානයට ෙය`� කරS,, �ෙශkෂෙය,ම පbෂයb හැ{යට 9 

ලංකා Vදහස් පbෂෙ< ෙය�ජනා අ	 ඉQRෙ<3 ඉQRප" කර,න 
බලාෙප`ෙර`"  ෙවනවා.  

ඌන උපෙය�òතා පනත අෙහ�� 0�ම හරහා රජයට පැව
 

ෙ�පළ යu ෙපp�ග�කරණය 0�ෙ5 උ"සාහයb �ෙබන බව 

�ෙශkෂෙය,ම අපට දැෙනනවා. ෙ5 සඳහා අ�ගU ජනා�ප� මා 

)�ඛ අපෙ( 9 ලංකා Vදහස් පbෂෙ< �ෙර�ධය ෙය`� කර 

�ෙබනවා. ෙම`කද, ෙපp�ග�කරණය කරලා �|o ෙසවනගල 

�V සමාගම අෙi ප�}ය රජය කාලෙ< නැවත රජයට පවරා 

ගැ�ෙම, ප� ඉතාම ලාභ ලබන ත""වයක පැව ණා. ෙමම 

ෙසවනගල �V ක+මා,තශාලාව නැවත ෙපp�ග�කරණය 

කර,න යන බව අපට දැන ග,න ලැ¥  �ෙබනවා. ෙ5 

වනෙක`ට" එම �V සමාගෙ5 ෙසkවක[, හා VලධාR, ෙ5 

	uබඳව �ශාල කල0�මකට ප" 1 උ�ෙඝ�ෂණ පව"වන 

ත""වයට පැSණ �ෙබනවා. ඇ"ෙත,ම ෙ5ක ඉතාම 

අසාධාරණ වැඩb. ලාභ ලබන රජෙ< ආයතන ෙපp�ග�කරණය 

0�ම ෙහ`ඳ ෙදයb ෙන`ෙව[ 0යලා මම ෙ5 අවස්ථාෙC3 මතb 

කර,න කැමැ�[. ඒ වාෙ(ම ෙම`ණරාගල Qස්;bකෙ< ජනතාව 

Vෙය�ජනය කරන මහජන Vෙය�»ත[, හැ{යට මම, අෙi 

aටz අමාත' ජග" zෂ්පxමාර මැ� මා, ගාSó �»" �ජය�- 

ෙස`[සා අමාත' මා ඇ � අප �ය¤ ෙදනා ටම  එම )ෙ�ශෙ< 

ජනතාව" සමඟ ෙ5 අවස්ථාෙC3 ඉ,න ��ධ ෙවනවා. ෙමම �V 

සමාගම ෙපp�ග�කරණය කර,න යනවා න5, එයට එම 

ජනතාව සමඟ එb1 අ	 �ය¤ ෙදනාෙ( �ෙර�ධය පා,න" අ	 

බලාෙප`ෙර`"  ෙවනවා. ඒ �ෙබන ස5ප" අෙi )ෙ�ශෙ< 

ජනතාවට �b� ��ෙ5 අවසරය රජය හරහා ලබා ෙද,න 

0යලා[ අ	 ඉK�ම කර,ෙ,. ඒ Vසා අ	 0�ම අවස්ථාවක එය 

ෙපp�ග�කරණය කර,නට ඉඩ ෙද,ෙ, නැහැ 0යන එක 

�ෙශkෂෙය,ම එම )ෙ�ශෙ< ජනතාවට" මම ෙ5 අවස්ථාෙC3 

මතb කර,නට කැමැ�[.  

ඊළඟට, ජංගම �රකථන x¤wව8, බ�දb අය කරනෙක`ට, 

ඒක පාRෙභ�}කයා 	ට පටව,ෙ, නැ ව, පාRෙභ�}කයා 	ට 

දම,ෙ, නැ ව, එම x¤w ඉQ0�5 ව'ාපෘ� �� කරන 

අයෙග, අය කර,න කට�  කරනවා න5 ඉතාම ෙහ`ඳ[. ෙමම 

අය වැය ෙය�ජනා )ාෙය�}කව �යා"මක ෙවනවාද, නැ�ද 

ෙස`යා බැ�ම සඳහා ප� �පර5 කS4වb ඇ� කළ � [ 

0යලා" මම ෙ5 අවස්ථාෙC3 ෙය�ජනා කරනවා. 

අෙi අමාත'ාංශය යටෙ" �යා"මක වන ජා�ක 

උද'ානව8,, උ�¾ද උද'ානව8, පමණb Qනකට S8යන 

20කට වැ³ ආදායමb රජයට ලබා ෙද,න අප කට�  කරලා 

�ෙබනවා. ෙදස්-�ෙදස් සංචාරක[, ඉලbක කරෙගන ඔ�,ෙ( 

අවධානය Qනා ගැ�ම සඳහා කට�  0�ම ඉතාම වැදග". 

සංචාරක ව'ාපාරය Q�o 0�ම ෙවwෙව, හා ඒ අයට අවශ' 

පහ�ක5 සැලැස්1ම ෙවwෙව,  අෙi රෙl ඇ� කළ �  

�යාමා+ග ගU අමාත' මා ෙමවර අය වැය ෙය�ජනා  u, 

ඉQRප" කර �ෙබනවා. ඒ වාෙ(ම ඒ ෙවwෙව, ජනතාව 

දැwව" 0�ෙ5 වැඩසටහ, පවා අෙi ෙ5 අය වැය  ළ 

�ෙශkෂෙය,ම සඳහ, කරලා �ෙබනවා. ඒක ඉතාම වැදග" 

ෙදයb හැ{යට මම ද0නවා. 

 
ග, hෙය;ජb කාරක සභාප�+මා (மா� மி� �Q�களி� பிரதி$ தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගU Vෙය�ජ' ඇම� SයV, ඔබ Sයට තව �නා³ 2ක 

කාලයb �ෙබනවා. 

 
ග, �ෙ�ධා �. ජයෙසpන මහ>yය (மா� மி� (தி1மதி)  @ேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ෙහ`ඳම[, ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV. 

1139 1140 

[ගU අෙශ�b අෙ��ංහ මහතා] 
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ෙදaවල ජා�ක ස"ෙව�ද'ානය සංව+ධනය 0�මට හා 

	,නවල අ8 අනාථාගාරය )�සංස්කරණය 0�මට ග" 	යවර 

ඉතාම අෙග[. �රසර සංව+ධනය ගැන කථා 0�ෙ53 අෙi 

අසKවා� රටවK ෙදකක )ධාන පRසර ගැට¤ ම  ෙවලා �ෙබන 

අවස්ථාවb, ෙ5. ඉ,QයාෙC QK8 wවර ඇතැ5 )ෙ�ශවල 

SV�,ට Vවාසව8, එuයට බa,න එපා 0යලා �ෙබනවා. 

ෙම`කද, පRසර ·ෂණය Vසා. �ශාල වශෙය, අන U අඟවා 

�ෙබනවා. ඒ තරමටම වා� ·ෂණයb �� ෙවලා. QK8වල 

මwෂ'ෙයb �ස්ම ග,නෙක`ට, සාමාන'ෙය, දවසකට �5වැ{ 

44b ÃCවා හා සමාන[ 0යලා සඳහ, ෙවනවා. ඉ,QයාෙC QK8 

නගරෙ< �� 1 �ෙබන ·ෂණය" එbක පාසK වසා දමලා. 

ෙබ`ෙහ� ෙදෙනxට Â0යාවලට ය,න බැR ත""වයකට ප" 1 

�ෙබනවා. xඩා දUව, අස�ප ෙවනවා. පා0ස්තානය වැV 

රටවල" අද ඒ ත""වය ඇ� ෙවලා �ෙබනවා. îනෙ< ඇතැ5 

නගරවල ෙ5 ත""වය ඇ� ෙවලා �ෙබනවා. වැ³ කාලයb 

ය,න )ථමෙය, අෙi ලංකාවට" �ෙශkෂෙය,ම ෙ5 පRසර 

·ෂණය  ළ ෙමවැV ෙ�වK ��ධ ෙව,නට z�ව,. ඒ Vසා 

පRසරය �රbOත කර ගැ�ෙ5 වැඩ 	uෙවළb ෙමම අය වැය 

 ළ �යා"මක 1ම ඉතාම වැදග" කාරණයb හැ{යට මම 

ද0නවා. 

ෙල�කෙ< ඇතැ5 රටවල, නගරවල ඇ�Qනෙක`ට, කෘ;ම 

ඔb�ජ, අරෙගන ය,න" අද ය,න ��ධ ෙවලා �ෙබනවා. ඒ 

වාෙ(ම අපෙ( දළදා සS¸, වැඩ �{න ඓ�හා�ක මහwවර 

නගරෙ<" දැ³ ෙලස වා� ·ෂණය වන බව පRසරෙC3, ෙප,වා 

ෙදනවා. ඒ Vසා දැ, �ටම මහwවර නගරය ෙ�රා ගැ�ම සඳහා 

අපෙ( අවධානය ෙය`� �ය � [. 

ඒ වාෙ(ම දැනටම" ආ>?ව ඒ සඳහා වැඩ 	uෙවළb 

 ආර5භ කර �ෙබනවා. ෙමවර අය වැෙය,ද පRසර aතකා  

ත""වයb ඇ� 0�ම සඳහා ෙය�ජනා 0aපයb ඉQRප" කර 

�ෙබ,ෙ, ඉQRෙ<3 ෙ5 අවදානම දැෙනන Vසා[.   

ෙල�කෙ< ෙබ`ෙහ� රටවල පRසරය �නාශ ව,ෙ, 

ක+මා,තශාලාව8,. îනෙ< ¥»ං නගරය ඊට ෙහ`ඳම 

උදාහරණයb. 

 
ග, hෙය;ජb කාරක සභාප�+මා (மா� மி� �Q�களி� பிரதி$ தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගU Vෙය�ජ' අමාත' Sය, ඔබ Sයට VයSත කාලය 

අවසාන[.  

 
ග, �ෙ�ධා �. ජයෙසpන මහ>yය (மா� மி� (தி1மதி)  @ேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මට �නා³ 10 b ලැ|ෙ> නැහැ, ගU Vෙය�ජ' කාරක 

සභාප� මV. 
 

ග, hෙය;ජb කාරක සභාප�+මා (மா� மி� �Q�களி� பிரதி$ தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

You had eight minutes.  
 
ග, �ෙ�ධා �. ජයෙසpන මහ>yය (மா� மி� (தி1மதி)  @ேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
තව ෙප`Úඩb ෙCලාව ෙද,න, ගU Vෙය�ජ' සභාප� මV.  

අෙi රෙl වා�ව ·ෂණය ව,ෙ, රථවාහනව8,.  

ක+මා,තශාලාව8, අෙi රෙl පRසරයට �ශාල බලපෑමb 

තවම" ඇ� ව,ෙ, නැහැ. කැලෑ �නාශය  u, ඇ� වන ෙ5 

පRසර �නාශය වළbව,නට කට�  0�ම වැදග" ෙවනවා. 

2030 ව+ෂය ෙවන�ට  �රසර සංව+ධනය ෙවwෙව, ඉලbක 17 

b කරා යන ගමෙ,3 ඒ ඉලbක 17 ස56+ණ කර,නට �� 

මහ" රට", සමාජය" - xඩා දUවාෙ( �ට හැම ෙකෙනbම- 

ෙය`� ව,නට ඕනෑය 0යන කාරණය මම �ෙශkෂෙය, මතb 

කර,නට කැමැ�[. ඒ ඉලbක 17 සzරා�ම �රසර 

සංව+ධනයට ඇ ළ" ෙවනවා. ඉලbක 17 ජය ගැ�ම අප 

�ය¤ෙදනාෙ(ම වග�ම ෙවනවා වාෙ(ම අපෙ( අමාත'ාංශය 

�රසර සංව+ධන වැඩ 	uෙවළ ඉQR වසර පහෙළ`ෙC3 9 ලංකාව 

 ළ ජය ගැ�ෙ5 ��සK අ¾ෙය�ගය ෙවwෙව, ෙ5 

ෙවනෙක`ට" �යා"මක ෙවනවා. 

ඊළඟට අධ'ාපනය ගැන බල�. අෙi රෙl ෙසpඛ'ය, 

අධ'ාපනය සහ ස්� zUෂ සමාජභාවය ඉලbක 17ට අ[� 

ෙවනවා වාෙ(ම �� මහ" ෙල�කය ජය ග,නට එක  ෙවලා 

ඉ,න �ය¤ෙදනාෙ( ඉලbක ජය ගැ�ම සඳහා ෙල�කෙ< 

�ය¤ෙදනා වාෙ(ම අෙi ර ට" කට�  කරා�ය 0යා අප  

�ශ්වාස කරනවා. ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, මට  

කUo  රාvයb 0ය,නට  �|ණ", කාලෙCලාව නැ� Vසා 

මම මෙ( කථාෙC  ඉ�R ෙක`ටස සභාගත* කර,නට කැම�[.   

 
ග, hෙය;ජb කාරක සභාප�+මා (மா� மி� �Q�களி� பிரதி$ தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ෙබ`ෙහ`ම ස් �[. ගU �ෙ,ෂ් ග,ක,ද මහතා. �නා³ 7[.  
 

[අ.භා. 1.50] 
 

ග, 9ෙ�ෂ් ග�ක�ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ  
hෙය;ජb අමාතb+මා) (மா� மி� �ேனJ  க5க2த - அன�$த 
காைம$�வ பிரதி அைம0ச�) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  
ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, ෙමවර අය වැය 

ෙවwෙව, අදහස් 0aපයb ඉQRප" 0�මට ලැ¥ම ස ටට 

කාරණයb. මා �8,ම සඳහ, කර,නට කැමැ�[, �දK හා 

ජනමාධ' අමාත' මංගල සමර1ර මැ� මාෙ( මංගල අය වැය 

ෙය�ජනා 	uබඳව ෙ5 රෙl  බ�තරයකෙ( ඉතාම" ස  4දායක 

)�චාරයb �ෙබන බව. අය වැය ෙය�ජනාව8ය ඉතා සSප 

ඒවාෙ(ම මාwëය ��oවරb ග" ෙය�ජනාව8යb හැ{යට අ	 

ද0නවා. ඒ වාෙ(ම පRෙභ�ජනය හා ආෙය�ජනය 0යන ෙදකම 

	uබඳව ගU අමාත' මා �ෙශkෂ අවධානයb ෙය`� කර  

�ෙබනවා.  

aටz ජනා�ප� මා අද අදහස් ගණනාවb ෙ5 ගU සභාවට  

එක  කළා. අය වැෙ< �K Qනෙ< කථාෙව, ප� aටz 

ජනා�ප� මa,ද රාජපbෂ මැ� මා මාධ'ෙC3, ක>ඩායමb 

එbක එක  ෙවලා ෙ5 පා+8ෙ5, ෙC ෙක`Rෙඩ� එෙb �ට 

මාධ'ෙC3, අහz )ශ්නවලට උ"තරයb �,නා: " ඔC, ඕවා 

ෙකෙරනවා න5 ෙහ`ඳ[" 0යා. ඒ 0ය,ෙ,, ෙ5 අය වැය 

ෙය�ජනාව8ය ගැන. මම aතන ��යට එ මාට ෙවන" 

උ"තරයb ෙද,න �|ෙ> නැහැ, ඒ උ"තරය හැෙර,න. 

ෙක`ෙහ`ම න�" මම �ශ්වාස කරනවා, ගත ± ෙ5 Qන 0aපය 

 ළ3 සංඛ'ාෙKඛන සහ ද"තව8, ෙබ`ෙහ� ෙය�ජනා ඉQRප" 

�ණා 0යලා.  

1141 1142 

————————— 
*  �ස්තකාලෙm තබා ඇත. *  &னிைலய"தி$ ைவ�க	ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



පා+8ෙ5, ව 

ෙ5 අවස්ථාෙC3 අපට මතb ෙවනවා, ෙ5 රෙl ��ධෙය, 

පස්ෙසk, අ�U� 10ක කාල�මාවb ෙම`න වාෙ( ත""වයක ෙ5 

රට පැව ණාද 0යා.  මa,ද රාජපbෂ මැ� මා ෙ5 රෙl 

��ධෙ< අවසාන භාගය Vමා කළා. එතැන3 අෙi ගU"වය 

එ මාට �ෙබනවා. ඒ Vමා කළ ��ධෙය, ප� ෙ5 රෙl සාමය, 

සංa�යාව Âක ගැ�මට, ඒ �|o Vදහස රටට ලබා 3මට  එ මා  

අෙප`ෙහ`ස" �ණාය 0යන එක මෙ( �ශ්වාසය[. ඒ වෙ(ම ඒ 

Vදහස 	uබඳව ෙ5 රෙl ආ+yකෙ< Sw5 ද>ඩb නැහැ; 

මV,න ඒකකයb නැහැ. හැබැ[ මට මතb ෙවනවා, එවකට 

�|o ත""වය. ෙ5 රෙl ෙබ`ෙහ� ෙදෙනb අතෙ+ �ෙ" භයb 

�|ණා, ෙම`න ෙවලාෙC ��  වෑ,ව8, උස්සාෙගන ය[ද, 

අ Uද, ෙව[ද 0යා. අ? ගණෙ,   ෙකෙනxට �රකථන 

ඇම මb අරෙගන හRහැ{ කථා කර,න බැR කාල �මාවb 

�|ණා. ෙම`කද, ෙ5 රෙl ජනතාව අතර සෑෙහන භයb �|ණා. 

ඒ ත""වය අ¾භවා එ,නට ව+තමාන යහ පාලන රජය �යා 

කරz ආකාරය Qහා අ	 නැවත හැ� බල,න ඕනෑ.  

ප�}ය Qනක මa,ද රාජපbෂ මැ� මා", ෙග�ලෙය� {ක" 

එක  ෙවලා බ[�කK සවාRය0, පා+8ෙ5, වට එ,නට  ඒ 

Vදහස ලබා �,ෙ, යහ පාලන රජය 0යන එක මා ෙ5 

අවස්ථාෙC මතb කර,න ඕනෑ. එය එ මාට" මතb ෙව,න 

ඕනෑ. අ�U� 10කට වැ³ කාලයb 9 ලාං�ය අපට Vදහස අaS 

ෙවලා �|ණා. ��ධය අවස, �ණාට ෙ5 vෂ්ට ස5ප,න 

ෙල�කය ඉQRෙ< අෙi රට 	uxK �ණා. ඒ වාෙ(ම මට මතක[, 

aටz ජනා�ප� මා ෙප`� රාජ' ම>ඩලෙ< සභාප�වරයා 

හැ{යට ප"1ම Vසා අෙi රෙl �ශාල සැණෙකu පැවැ"±ව", 

�ශ්ව�ද'ාලයක ෙ�ශනයb පව"ව,න මහා ìතාන'යට }ය 

ෙවලාෙC එ මාට නැවත" හැRලා එ,න �o ත""වයb උදා 

�o කාල �මාවb �|o බව.  

එදා �|o zව" ප" Vදහස 	uබඳව" මට ෙ5 ෙCලාෙC3 

මතbවනවා. මානව අ[�වා�ක5 අaS කළ, zව" ප" Vදහසට 

වැට බැ,ද, මාධ'ෙCQ, අ Uදහ, කළ; ඝාතනය කළ, සාපරා� 

z�ගලෙයx හැ{යට එ මාට ඒ අවස්ථාෙC3 අSaR අ" දැ�5 

ෙබ`ෙහ`මයb ��,න ��ධ �ණා. ෙම,න ෙමවැV කාල 

�මාවක තම[ අ	 ෙ5 රට භාර ග"ෙ". ගU ෛම�පාල �Rෙසkන 

- රVK �@ම�ංහ නායක"වයට 	, ��ධ ව,න එ මා අද 

Vදහෙසk හැ�ෙරනවා; Vදහෙසk එ මාෙ( �යාදාමය ෙගන 

යනවා. එදා ජාත',තර )ජාව ඉQRෙ< ��8 z4ව, �ද අ�කරණ 

ගැන 0යS,, ෙල�ක )ජාව ඉQRෙ< අපට භෙය, SR� ඉ,න 

�� ± කාලය මා මතb කරලා ෙද,න කැමැ�[. න�", අද aටz 

ජනා�ප� මා ෙල�කය zරා Vදහෙසk සැRසරනවා. ප�}ය 

දවස්වල ජපානයට }යා; ෙක`Rයාවට }යා; îනයට }යා.  

මා තව" කUණb මතb කර,න කැමැ�[. ෙක`{,ම, 

�ංහල ෙබp�ධ උපා�කාවකට ඉ,Qයාවට }aKලා 

භාරහාරයbව" ඔiz කර,නව" බැR ත""වයb ප�}ය 

කාලෙ< �|o බව මට මතක[. න�", අද ඒ Vදහස ලැ¥ 

�ෙබනවා. එවැV කාල වකවාwවb Vමා කළ ව+තමාන යහ 

පාලන රජයට ෙබ`ෙහ� අවස්ථාවල ඇ�Kල Qº කරනවා; 

ෙද�ෂාෙර�පණ කරනවා. .  හැබැ[, Sw5 ද>ඩකට හ� ෙන`වන, 

ගණ, aලC ඉලbක5ව8, 0ය,න බැR ඒ SVස් Vදහස ගැන 

වාෙ(ම ෙ5 ගත ± කාලය 	uබඳව සමාජයb හැ{යට අ	 ලැÜ 

ජය�හණ �පයb 	uබඳව මා මතb කර,න කැමැ�[.  

ෙසpඛ' bෙෂkmයට අදාළව ව"ම, රජය අෙi රෙl ඉ4 කරz 

දැවැ,ත ෙමෙහවර ඉ�හාසගත වනවා. රා»ත ෙසkනාර"න 

මැ� මා ෙසpඛ' bෙෂkmය හරහා ඖෂධ සඳහා ± Sල පාලනය 

හ¸,වා 3ම 	uබඳව අෙi �vෂ්ට ඇගැ�මb �ෙබනවා. ඒ 

වාෙ(ම එ මා අbO කාච ෙම,ම, හෘදය ෙර�ò, සඳහා අවශ' 

stents ලබා �,නා; ඒ වාෙ(ම 	uකා ෙර�ò, සඳහා �මාව0, 

ෙත`රව ඖෂධ සඳහා �දK ෙව, කර �,නා.  

ෙමවර අය වැය  u, සමස්ත රට ෙකෙරa ෙම,ම, පළා" 

සහ Qස්;bක වශෙය, සාධ�ය ෙය�ජනා ඉQRප" කරලා 

�ෙබනවා. ෙ5 අවස්ථාෙC3 ඒ 	uබඳව මෙ( ස ට මා )කාශ 

කරනවා. උදාහරණයb වශෙය, මැ-b ක+මා,තයට අදාළව 

බ� සහන ලබා 3ම සඳහ, කර,න z�ව,. ර"නzරය 

Qස්;bකය Vෙය�ජනය කරන මහජන Vෙය�»තෙයx හැ{යට 

මා ඒ ගැන ස ටට ප"වනවා.  

අ�U� 15කට වැ³ කාලයb ෙප`ෙර`,�වකට පමණb �මා 

ෙවලා �|o සබරග�ව �ශ්ව�ද'ාලෙ< ෛවද' cඨය ආර5භ 

0�ම සඳහා ෙමවර අය වැෙය, )�පාදන ෙව, කරලා 

�ෙබනවා. ඊට අමරතව, එම �ශව්�ද'ාලයට තාbෂ-ක cඨයb 

ලබා 3මට" ෙමවර අය වැෙය, ෙය�ජනා කරලා �ෙබනවා. 

ජ+මVෙ< හා ස්�lස+ල,තෙ< සහෙය�ගය ඇ�ව ර"නzරය 

Qස්;bකෙ< තාbෂ-ක සහ වෘ"²ය පාසලb ආර5භ 

කර,න" ෙමවර අය වැෙය, �දK ෙව, කරලා �ෙබනවා.  

සබරග�ව �ශ්ව�ද'ාලය ආර5භ කළ දා පට, එම 

�ශ්ව�ද'ාල )ජාව වසරb වසරb පාසා උ� ජල aඟයකට ��ණ 

�, ආකාරය මට මතb ෙවනවා.  

 
ග, hෙය;ජb කාරක සභාප�+මා (மா� மி� �Q�களி� பிரதி$ தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Now, please wind up. 

 
ග, 9ෙ�ෂ් ග�ක�ද මහතා (மா� மி� �ேனJ  க5க2த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 

ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, මම අවස, කරනවා. 

 ට �ස¸5 සපයන බවට ගU ඇම�වU, මහ ඇම�වU, 

�ධායක ජනා�ප�වU පවා ෙප`ෙර`,� �ණ", ඒ ෙප`ෙර`,� 

කඩදා�වලට �තරb �මා ෙවලා �|ණා. ප� }ය Qන 100 

වැඩසටහෙ,3 රජෙ< නාගRක සංව+ධන, ජලස5පාදන හා 

ජලාපවහන Vෙය�ජ' අමාත'වරයා වශෙය, මට හැ0�ණා, ඒ 

වාෙ( හමස් ෙපl{යට වැ� �|o බළංෙග`ඩ, පඹa,න ජල 

ෙය�ජනා @මය නැවත ම  කර ෙගන, ෙල�ක බැංx ආධාර 

යටෙ" U	යK S8යන 1,020b ඒ ෙවwෙව, ෙව, කර 

ගැ�මට. ඒ 	uබඳව මම ස 4 ෙවනවා. ඒ ජල ෙය�ජනා 

@මෙය, හයදහසb පමණ වන �ශ්ව�ද'ාල )ජාවට", අවට 

ග5මානවල පහෙල`ස් දහසක පමණ 	Rසකට" ජලය සැප�මට 

හැ0 ෙවනවා.  ඒ වාෙ(ම ර"නzර Qස්;bකයට )�ලාභ ෙගන 

ෙදන තව" ෙය�ජනා ගණනාවb �ෙබනවා. ඒ වාෙ(ම අෙi 

සමස්ත කලාපයට ලැෙබන )�ලාභ 	uබඳව" සඳහ, කර,න 

ඕනෑ. ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, කාල ෙCලාව මQ 

Vසා මෙ( කථාෙC ඉ U ෙක`ටස මම සභාගත* කරනවා. 
ෙබ`ෙහ`ම ස් �[. 

1143 1144 

[ගU �ෙ,ෂ් ග,ක,ද මහතා] 

————————— 
*  �ස්තකාලෙm තබා ඇත. *  &னிைலய"தி$ ைவ�க	ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 
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ග, Pෙ�ෂ් oණව�ධන මහතා (மா� மி�  திேனJ �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, ව+තමාන ආ>?ෙC 

ෙදවන �දK ඇම� මාෙ( අය වැය ෙKඛනය ස5බ,ධව �වාදය 

පැවැ"ෙවන ෙ5 අවස්ථාෙC3 එb කාරණයb පළ�ෙක`ට සඳහ, 

කර,නට ඕනෑ. ඒ තම[ ගU අමාත' මා ෙ5 අය වැය ෙKඛනය 

ඉQRප" කර �ෙබ,ෙ, ප� }ය අ�U�ෙ� අය වැය 

ෙKඛනෙය, ඉQRප" කරන ලද ෙය�ජනා රාvයb 	uබඳ 0�ම 

සා+ථකභාවයb ෙහ� ඒ 	uබඳ �ස්තරයb ෙන`මැ�, ඒවා 

�යා"මක ෙන`�o අවස්ථාවක 0යලා. අය වැය ෙKඛනයක 

�ෙබන සංඛ'ා ෙKඛන ම�, ය5 ය5 කට�  ��ෙවනවා 0යන 

එක Sත'ාවb බව zව" ප" වා+තාව8, ෙප� යනවා. 

25.10.2017 "ෙÚ8 Sර+" zව" පෙ" �ෙබන එක ෙක`ටසb මා 

0යව,න කැමැ�[. 
 
“ Fate of over half of 2017 budget promises unknown: think tank  

 

•  Highlights serious lapses in country’s budget process 

•  ‘51 per cent means Rs. 67 billion of unknown information’ 
 -  Verité Researcher 

••••     Only 3% of budget promises on track.....” 

ෙම[, ෙප,w5 කරනවා, අද අ	 �වාද කරන අය වැය 

ෙKඛනය වාෙ(ම, ප� }ය වතාෙC අය වැය ෙKඛනෙයw" �දK 

ඇම� මා �ඟb ෙ� ෙප`ෙර`,� �o බව. න�" අවසානෙ<3 

ඒවා �යා"මක 0�මට රජයට �දK ෙන`මැ�1ම Vසා ඒවා 

�යා"මක ෙන`ෙවන ෙය�ජනාව, බවට ප" �ණා.  

ඊළඟ කාරණය, ෙ5 අය වැය ෙKඛනය ආර5භ ෙව,ෙ, 

ඉතාම බරපතළ අවසථ්ාවක[. ෙම`කද, අෙi රටට තවම" �ෙ�ශ 

�Vමය 	uබඳ අ+|දය තQ, බලපානවා. මැදෙපරQග, සහ දxo 

�ෙර�පෙ< ෙසkවය කරන අය වා+Oකව අප රටට එවන 

ඇෙමRකාw ෙඩ`ල+ Ã8යන 8ක පමණ �ෙ�ශ �Vමය )මාණය 

තම[ අපට �ෙබන �ශ්වාස�ය �ෙ�ශ  �Vමය )මාණය. ප� }ය 

මාස 0aපය  ළ ෙ5වාෙ< අ?1මb ��ෙවS, �ෙබනවා. අපට 

ලැෙබන ඒ �ෙ�ශ �Vමය )මාණය අ?1ම වැ³ �ෙණ`" අප 

��ණෙදන ත""වය ෙම`කbද?  

ෙදවන කාරණය, ස�Q අරාÃයාෙC පව�න ෙ�ශපාලන 

අ+|දය.  ස�Q අරාÃය 9 ලාං0කය, �ශාල 	Rසb ෙසkවය කරන 

රටb.  ස�Q අරාÃයාෙC ෙ�ශපාලන අ+|දයb �ෙබනවා. 

Ã8යන 150කට වැ³ ඇෙමRකාw ෙඩ`ල+ )මාණයක �දලb 

	uබඳ මහා ප�bෂණයb �� ෙකෙරS, පව�න අතර ස�Q 

අරාÃයාෙC රාජ' නායක"වයට aSක5 0යන xමාරවU 

රාvයb  දැ, අ" අඩංºෙC �{නවා. ෙ5 Vසා ඒ අය ආෙය�ජනය 

කරz සමාග5 රාvයb කඩා වැෙට,න පට, ෙගන �ෙබන බව ඒ 

අය )කාශයට ප" කර � ෙබනවා.  

ෙ5 ආයතන කඩා වැ�ම වැ³ �ෙණ`" ඒවාෙය, ඇ� වන 

හාVය බලපා,ෙ, 9 ලංකාෙC ෙසkවකය,ටය; එ[, ඇ� �ය 

හැ0 අV� හා අV4 �පාකය බලපා,ෙ, අෙi රෙl �ෙ�ශ 

�Vමය සං�තයටය 0යන කාරණය 	uබඳව අ	 අද ඉතාම 

ඕනෑකS, අන U හඟවනවා. එපමණb ෙන`ෙව[. එa ඊළඟ 

	යවර ෙලස ඇ� �ය හැ0 ෙතK Sල නැ�ෙ5 අ+|දයට ද අපට 

��ණ ෙද,න ��ධ වනවා. ෙතK Sල වැ³ 1ම �� ව,න පට, 

ග"ෙත`" අද අෙi ආ+yකෙ< පව�න අ+|දයට වඩා වැ³ 

අ+|දකාR ත""වයකට ��ණ ෙද,න �දK අමාත' මාට ��ධ 

ෙවනවා. එb අත0, �ෙ�ශ �Vමය 	uබඳ )ශ්නය; අෙනb 

අ�, �වන �යදෙ5 )ශ්නය. තව" පැ"ත0,, ආෙය�ජනය 

කර,න බලාෙප`ෙර`"  වන ��ධ ආෙය�ජකය, එවැV 

අ+|දකාR ත""වයb  ළ තම,ෙ( ව'ාපාර 	uබඳ යu යu 

සලකා බලන අ�Vශ්�තභාවය වැ³ ෙවනවා. ෙම[, 0ය,ෙ, 

xමbද? යu" වරb අප ��ණ ෙද,ෙ, xමන ත""වයකටද? 

අෙi රෙl අ�ාමාත' මා xමb )කාශයට ප" කළ" අෙi රට 

	uබඳ අ�Vශ්�තභාවයb ඇ� 1 �ෙබනවා. The investor has 

no confidence in our country. There are a lot of promises, 

but the investor has no confidence in us; Sri Lanka has lost 

its foreign investor confidence. ෙ5ක තම[ බරපතළ )ශ්නය. 

aටz �දK අමාත' මා සහ අ¤" �දK අමාත' මා ෙ5 

ආ>?ෙC අය වැය ෙKඛන  ෙන,ම Foreign Direct 

Investments ගැන )කාශ කළාට Foreign Direct Investments 

0යz ප8යට Vක5ම ගල,ෙ, නැහැ. ඒ සඳහා බලපානවා, අෙi 

රෙl ආ+yකය ෙකෙ+ ඇ�1 �ෙබන �ශ්වාසය, ·ෂණෙය, 

ෙත`ර 1ම, ෙb,�ය බැංx ආයතන හRයාකාරව කට�  0�ම 

ආQය. අපට �ෙබන �ශාලතම නරක නාමය ෙ5 ආ>?ව යටෙ" 
මහ බැංxෙC ඇ� ± ඉ�හාසෙ< ෙන`± �
 Bond වංචාව[. ෙ5 
Vසා අෙi රෙl ආ+yකය 	uබඳව ඇ� 1 �ෙබන 

අ�Vශ්�තභාවෙය, ෙග`ඩ එ,න රජයට තවම බැR �ණා. ඒ 

Vසාම ඇ� 1 �ෙබන පා?ව මකා ග,න බ� බර හා බැංx 

ෙප`8ය වැ³ 1ෙ5 අ+|දයට අද ��මහ" රට ��ණ ෙදනවා. 

ඔබ ම,ලා කතා කරනවා ආෙය�ජකය, ගැන, ව'ාපාRකය, 

ගැන. න�" අද බැංx ෙප`8ය වැ³ 1ම හැම bෙෂkmයකටම 

බලපා �ෙබන )ශ්නයb බවට ප" ෙවලා �ෙබනවා.  

ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, මා �ෙශkෂ කාරණයb 

ෙකෙ+ අවධානය ෙය`� කරව,න කැමැ�[. ගU අ�ාමාත' මා 

අ�ාමාත' Åරය භාර ග"තාට ප� ෙ5 දbවා කාල පR�ෙ	දය  ළ 

ආ+yකය ගැන )ධාන )කාශය, පහb ඉQRප" කර �ෙබනවා. 

ඒ හැම )කාශයකටම ප�ව ආ+yකයට අ¤" පණb ලබා ෙද,න 

z�ව, ෙC� 0යන �ශ්වාසය තහ�U ෙවලා නැහැ. අෙi aටz 

ජනා�ප� මa,ද රාජපbෂ මැ� මා" සඳහ, කළ පRQ එයට 

ෙහ`ඳම උදාහරණය තම[ ෙව`bස්වැග, Vෂ්පාදනය කරන 

ක5හල. ෙව`bස්වැග, ක5හෙල, ප�ව තව" ක+මා,තශාලා 

රාvයb එනවා 0යා 0Cවා. ඒවාෙය, 10,000කට වඩා වැ³ 

100,000b කරා ගම, කරන Â0යා )මාණයb Ãa වනවා 0යා 

0Cවා. අද එය �� �ණාද? ෙ5 )කාශය අ�ාමාත' මා ඇ � 

රජය ප� }ය අය වැය ෙKඛනෙය, ප�ව රට ෙන`මඟ යැ± තව" 

අවස්ථාවb බව ජාත',තරය ෙහ`�, ද,නවා. ඒ Vසා ආ>?ව 

පළ� ෙක`ටම කළ � ව �ෙබ,ෙ, �ශ්වාසය ජVත කරන 

තැනකට රට ෙගන යෑම[. 9 ලංකා මහ බැංxෙC �ට �� බැංx 

bෙෂkmය හරහාම ඒ �ශව්ාසය ජVත කරව,න z�ව, 

�යාව8යb ත�,නා,ෙසkලා අද වන U අwගමනය කර නැහැ. 

ඒවාට හ�K ± සමාග5, හ�K ± z�ගලය,, ඒවා �� කළ 

�යාව8ය 	uබඳව කට�  කර,න බැR ± ආ>?වb බවට ෙ5 

ආ>?ව ප" �ණාම එය ජාත',තරව බලපානවා.  

ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, මා �ෙශkෂ කාරණයb 

සඳහ, කර,න කැමැ�[. �ෙ�ශ �Vමය ආෙය�ජකය,ෙ( 

පැSóම 	uබඳ හැම )කාශයbම ප� }ය දා කළාට 9 ලංකාවට 

�ෙ�ශ ආෙය�ජන පැSණ �ෙබ,ෙ, බලාෙප`ෙර`"  ± 

ඉලbකවලට වඩා ෙබ`ෙහ`ම පහu,. ඊට බලපාන පළ� )ශ්නය, 

අෙi රෙl ෙවළඳ ෙප`ළ xඩා 1ම[. ආෙය�ජන පැSෙණෙත`" 

ඒ, අෙi රෙl Vෂ්පාදනය කරලා අපනයනය 0�ම සඳහා ± 

�යාව8ය සඳහා[. ෙදවන )ශ්නය එය[. අෙi ෙ�½ය ව'ාපාRක 

)ජාවට රජය ෙන`ෙයb ෙප`ෙර`,� 3 �ෙබනවා. න�" ඒ 

ෙප`ෙර`,� ඉ4 කරS, අෙi ආ+yකය  ළ �ශ්වස�ය මඟ 

ෙප,1මb ෙ�½ය ව'ාපාRක )ජාවට තවම" කර නැහැ.  

�ෙ�½කරණය  u, පමණb අෙi ආ+yකය ෙග` ඩනඟ,න 

z�ව, 0යන Sථ'ාව ප�පස[ තවම" ෙ5 ආ>?ව ගම, 

1145 1146 



පා+8ෙ5, ව 

කර,ෙ,. ෙ5 ආ>?ව ඇ ෙළk එක )�ප"�යb නැහැ. නා�ක 

ඒජ,තවU,ෙ( ආයතන �යKල �ෙ�ශකරණයට ෙග`�U 

කර,න ෙය�ජනාවb  ෙගෙනනවා. ඒකට වරාය හා නා�ක 

ඇම� මා �U�ධ බව ඊෙ< )කාශ කළා. �දK ඇම� මා කරන 

)කාශයට නා�ක ඇම� මා �U�ධ"වය )කාශ 0�ෙ5 ඒ 

බරපතළකම ෙ"U5 ග,න ඕනෑ. එතැV, නව�,ෙ," නැහැ. 

අෙi රෙl රාජ' ෙ�ෙප`ළ �ෙ�ශකරණයට භාජන 0�ම 	uබඳව 

ෙ5 අය වැය ෙKඛනෙ< Vදහෙසk සඳහ, කර �ෙබනවා. එවැV 

ෙදයb ��ධ ෙව,ෙ, නැහැ; එවැV ෙදයb �� 0�මට 

z�ව,කමb ඇ� ෙව,ෙ," නැහැ. ෙම`කද, ශb�ම" 

�ශ්වාස�ය ආ+yකයb අප ෙග`ඩනඟා නැ� Vසා.   

ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, අ	 �ෙ�ශ �Vමය 

අ+|දෙ< ඉ,නවා.  ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, මම 

ඉතාම ඕනෑකS, ෙ5 අවස්ථාෙC3 ෙදයb සඳහ, කර,නට 

ඕනෑ. රජය බලාෙප`ෙර`"  ෙවන ඉලbකයට ගම, කර,නට 

බැR, තව" අසා+ථක අය වැය ෙKඛනයb  වන ෙ5 අය වැය 

ෙKඛනය  හරහා අෙi රෙl ආ+yක අ+|දය උ"ස,න කරනවා.  

ෙ5 අය වැෙ<  ෙහ`ඳ වචන �ෙබනවා. ලස්සන වචන �ෙබනවා. 

අ	 එ[, එකb අරෙගන බල�.  

�දK ඇම� මා ෙය�ජනා කරනවා,  අෙi Vදහස් අධ'ාපන 

පනත සංෙශ�ධනය කළ � [ 0යලා. Vදහස් අධ'ාපන පනත 

තම[ 9 ලංකාවට �ෙබන එකම අ¾මානය. ඒ, ඒක පනතb Vසා 

ෙන`ෙව[.  ඒ  u, අෙi ජනතාව, දUව,, අෙi සමාජය ලබා 

�ෙබන ඉහළම 	uගැ�ම - ඒ අංශෙය, ආ�යාෙC ෙදවැV රට 

හැ{යට-  ලබා �ෙබනවා.  ෙමම පනත සංෙශ�ධනය 0�ම සඳහා 

± ග,නා උ"සාහය Vසා අ	 බරපතළ අ+|දයකට ප" ෙවනවා.  

ආ>?ව අ�Vශ්�ත[, ෙම`කbද කර,ෙ, 0යලා ද,ෙ, නැහැ.  

ෙ5 Vදහස් අධ'ාපන පනත සංෙශ�ධනය කර,ෙ, xමb සඳහාද 

0යලා තවම එක )කාශයbව" කරලා නැහැ. ෙ5  u, අෙi 

රෙl ඉෙගන ග,න ලbෂ සංඛ'ාත දUව, හා ඒ දUව,ෙ( 

ෙදමC	ය,ෙ( බලාෙප`ෙර`"   Ãෙඳනවා.  ඒ දUව, ඉQR 

කාලෙ< 3 සමාජයට ඉ4 කර,න �ෙබන ක+තව' �නාශයකට 

පRව+තනය ෙවන මහා ත+ජනය ෙ5 අය වැය ෙKඛනෙය, 

ඉQRප" කරලා �ෙබනවා.  

ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV,  x�U පනත 

සංෙශ�ධනය 0�ම සඳහා ± ෙය�ජනාව ම�, ලbෂ සංඛ'ාත 

ෙග`� ජනතාවෙ( අ[වා�ක5වලට තl4 කරන භයානක 

�යාව8යb ෙය�ජනා කරනවා. ඒ වාෙ(ම, පRසරය ගැන 

ෙය�ජනා �ෙබනවා. න�" x�U ෙග`�තැන ෙවනස් 0�ෙ5 

�යාව8ය  u, ��ධ ෙව,ෙ,, පRසරයට ඉතා බරපතළ 

හාVයb බව මම සඳහ, කර,න ඕනෑ.   

ෙ5 ආ>?ෙC �දK ඇම� මාෙ( අය වැය ෙKඛනෙ< 

�ෙබන Vදහස් ෙවෙළඳ ෙප`ළ 	uබඳ �ශ්වාසය Vසා තම[ ෙ5 

�යKල Vදහස් කර,න ඕනෑ 0යලා 0ය,ෙ,.  

ඊට අ�ෙ+කව, Shop and Office Employees Act   හරහා 

වැඩ කරන ජනතාව අ�U� ගණනාවb  ළ ලබා ග"ත ස්ථාවර 

ෙසkවාව, ස්ථාවරව වැඩ කරන කාල �මාව, ඒ කාල�මාව සමඟ 

�ෙබන Vවා? 0යන ෙ5 �යKෙK aස ගසා දමා, Vදහස ්

ෙවෙළඳ ෙප`ළට වැඩ කරන ජනතාව තK¤ කර,න 

z�ව,කමb නැහැ, �දK ඇම� මV. ජාත',තර ක5කU 

)ඥi�යට හැම ආ>?වbම අ"ස, තබනවා. ආ>?වකට ඒ 

)ඥi�ය  a  මනාපයට අ�U�ෙද, අ�U�දට උKලංඝනය 

කර,න බැහැ. ඒ )ඥi� �යා"මක 0�මට ෙ�½ය වශෙය, 

�� සකස් ෙවලා �ෙබනවා. ෙමවැV �යාව8යකට ආ>?ව 

අව²+ණ �ෙණ`", අද �ෙබන ක5කU හා ෙසkව' �හදතාෙC 

අ+|දකා� ත""වය උ� ත""වයකට පRව+තනය ෙවනවා. 

එ[, ඇ� ෙවන �පාකය ආ+yකයට ඵලදා[ ව,ෙ, නැහැ. 

x�U පන�, �ෙබන ආරbෂාව අෙහ�� කර,න දරන 

උ"සාහය Vසා -�iප"ම, �òම, ෙක`lඨාසයට aස එස1මට 

�,w සහ�කය හා ඵල )ෙය�ජනය තම[ ආහාර Vෂ්පාදනයට 

දායක �ෙ> 0යලා අෙi රෙl හැම ආ+yක �ෙශkෂඥෙයbම  

)කාශ කර �ෙබ�3-  ආ>?ව ඒ ජනතාව ලද  ජය�හණය, ඒ 

ආරbෂාව ඉව" 0�මට කට�  කර,න හදන �යාව8ය අ	   

ෙහළා ද0නවා. 

ඊළඟට, 2017.09.14 Qන "The Daily Mirror" zව" පෙ" 

සඳහ, 1 �ෙබන කාරණයb මම 0යව,න කැමැ�[. 
  

"Former UNCTAD Chief urges Lankan policymakers to rebalance 
external demand vs. domestic consumption" 

 
This is a very important article for the Finance Minister 
to read.  
 

"In what appears to be a strong  repudiation of the Sri Lankan 
government's economic agenda 'Vision 2025' launched just days 
ago, an economist said exports are no longer driving the economic 
growth as it used to do and will not solve the deepest socio-
economic  problem of rising income inequality. " 

"Inequality" 0ය,ෙ,, ආදාය5 ෙබ3 යෑෙ5 අසමානතාව 

	uබඳව ඇ� 1 �ෙබන අ+|දය. �යයට 20b පමණ ඉතා �� 

	Rසb අෙi ජා�ක ආදායෙම, �යයට 50ට වැ³ ෙක`ටසb 

�b� ��න අතර,  ජා�ක ආදායෙ5 ඉ�R ෙක`ටස �b� 

��,ෙ, ඉතාම �� 	Rසb. ෙ5 අ+|දකා� ත""වය  � 

කර,න ඔබ ම,ලා කථා කරන Vදහස් ෙවෙළඳ ෙප`ළට බැහැ. 

ඒ සඳහා ය5 0� �රකට අ	 හදාෙගන �ෙබන, ෙග`ඩනඟා ෙගන 

එන �භ සාධක හා ආරbෂක �� මාලාවල Âකවරණය අවශ'[. 

ගU අගමැ� මා- 

 
ග, hෙය;ජb කාරක සභාප�+මා (மா� மி� �Q�களி� பிரதி$ தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගU ම,� මV, VයSත කාලය අවසාන[. 

 
ග, Pෙ�ෂ් oණව�ධන මහතා (மா� மி�  திேனJ �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මට ලැ|o කාලය අවසාන Vසා, මම කථාව නව"ව,න5. 

 2017.09.14 Qන "The Island" zව" පෙ" ගU අගමැ� මා 

කළ කථාවක headline  එකක  ෙමෙසk සඳහ, ෙවනවා:  
    
"EU market open to 600 local products but SL exports only 60 
items"  

ෙ5වා[, ඉෙගන ග,නට ඔබ ම,ලාෙ( ආ>?වට z�ව, 

ෙCවා[ 0යලා මම )ා+ථනා කරනවා.  

අෙනb කාරණය, අය වැය ෙKඛනෙය, ෙව, කරන �දK 

වැ³ 0�ම �ෙබ,ෙ, ෙ5 ��යට. Nearly Rs. 10 million is for 

the President's Office. ඊට පස්ෙසk ෙල`xම වැ³ 0�ම 

�ෙබ,ෙ, අ�ාමාත' මාෙ( කා+යාලයට. ඉ�, 

පා+8ෙ5, වට ඇ�Kලා අපට 0යනවා, "ෙ5 රෙl මධ'ම 

පRමාණෙ< ව'ාපාRක පැළැ,�ය aස ඔසව[ 0යලා අ	 

බලාෙප`ෙර`"  ෙවනවා"  0යා.  ෙමවැV අස්ථාවර, �ශව්ාසයb 

1147 1148 

[ගU Qෙ,ෂ් ºණව+ධන මහතා] 
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ජVත කර,නට බැR �o, අ�K ජාලාවb �o ආ+yකයb 

 u, ඒක කර,න z�ව, ෙවනවාය 0යන �ශ්වාසය සා+ථක 

ෙCය 0යලා මා aත,ෙ, නැහැ.  Since  I have no time, I  
would like to table* a document  titled,  "Budget 2017" to be 

included in Hansard as part of my speech.  Thank you.  

 

[අ.භා. 2.15] 
 
ග, ස�P> සමර8ංහ මහතා  (மா� மி� ச2தி$ சமரசி5க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, මට ෙ5 කාලය ලබා 3ම 

ගැන ඔබ මාට ස් �ව,ත ෙවනවා. ඒ වාෙ(ම අ	 ගU මංගල 

සමර1ර ඇම� මාට ස් �ව,ත ෙව,න ඕනෑ, Qº කා�න 

සැලැස්මb එbක අදට ගැළෙපන අය වැයb ඉQRප" 0�ම ගැන.  

ඒ වාෙ(ම, ගU ඉරා, �@මර"න රාජ' ඇම� මාට", ලස,ත 

අල}යව,න   අමාත' මාට", �දK අමාත'ාංශෙ< ෙKක5 මා 

ඇ � �ය¤ ෙදනාට" ස් �ව,ත ෙව,න ඕනෑ, ෙ5 ��ෙ< රටට 

ගැළෙපන, ෙල�කයට ගැළෙපන අය වැයb  ඉQRප" 0�මට උද� 

0�ම ගැන.    

ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, අ	 ද,නවා අ	 ෙ5 රට 

භාර ග,නෙක`ට �ශාල ණය ක,ද,  එbක භාර ග"ත බව.  අ	 

රට භාර ග" දවෙසk �ට �ශාල ව'සන �� �ණා. නාය යෑ5 �� 

�ණා; xo ක¸ ෙපර�5 �� �ණා; ගංව ර ගැ¤වා. ආ>?වb 

හැ{යට ශb�ම"ව ඒ සෑම ෙදයකටම අ	 එ³තරව ��ණ �,නා.  

ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, ඉ�හාසය ග"තාම 1948 

�ටම බලයට ප" �o ආ>?  ත�,ට බලෙ< �{,න තම[ අය 

වැය ඉQRප" කෙළk. අපට මතක[, Qවංගත ඩÚ8 ෙසkනානායක 

මැ� මා හාK ෙසkUවb Vක5 ෙදනවාය 0යන ෙක`ට, අෙනb 

පbෂෙය, 0Cවා හාK ෙසkU ෙදකb ෙදනවා 0යලා. එෙහම 

0යලා බලයට ආz කාල  �මා  �|ණ බව. අද ඒ @මෙCදය 

ෙවනස් කර,න ගU මංගල සමර1ර ඇම� මා ෙගන �ෙබන ෙ5 

�යාදාමය ඉතා වැදග" 0යන එක අ	 ෙ5 ෙවලාෙC සඳහ, 

කර,න ඕනෑ, ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV.  

ෙ5 �රසර සංව+ධනය" එbක අ	 2030 වන �ට ඉලbක 

17ට ය,න ඕනෑය 0යන එක අ	 ද,නවා. ඒ ඉලbක 17 කරා 

සංව+ධනය" එbක ඉQRයට ය,න න5, ෙ5 ��ෙ< 

�V�දභාවයb �ෙබන, �ල හRත ආ+yකයb ඇ� කරන 

@මෙCදයකට යා � [.  

අ	 එ මාට ස් �ව,ත ෙව,න ඕනෑ, ෙ5 ඉලbකය කරා 

යන ගමෙ,3 අ�කරණය Q�o 0�මට", �V�දභාවය ඇ� 

0�මට" �යාමා+ග ගැ�ම 	uබඳව.  

ෙමවර අය වැය Qහා බැ¤වාම අපට ෙපෙනන ෙදයb තම[ 

දැwම පදන5 කර ග"ත ආ+yකයb හද,න, �ෙශkෂෙය,ම 

තUණ තU-ය,ට දැwම ලබා 3ම  u, දැwම පදන5 කර 

ග"ත ආ+yකයb කරා යාමට කට�  කර �¥ම. ඒ වාෙ(ම 

භා>ඩ V+මාණය 	uබඳව" අවධානය ෙය`� කර �ෙබනවා. 

ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, V+මාණ½�ව a²ම  u, 

තම[ රටකට ඉQRයට ය,න z�ව, ෙව,ෙ,. ඒ වාෙ(ම නව 

තාbෂණය භා�ත 0�ම ස5බ,ධව" අවධානය ෙය`� කර 

�ෙබනවා. අ	 ද,නවා, ප�}ය කාල වකවාwවල, aටz 

නායකය,ෙ( කාලෙ<3 ෙම`නවාද කෙළk 0යලා. අෙi තUණ 

තU-ය, තVකර ෙම�ඩ[, කරන @මෙCදයb ෙගන }යා. 

0�ය5 ��යකටව" ඉQRයට ය,න z�ව, වැඩ 	uෙවළb 

හදලා �|ෙ> නැහැ. ඒ අයට තාbෂණය ලබා ෙද,න කට�  

කෙළk නැහැ. අද අධ'ාපන bෙෂkmය Qහා බැ¤වාම අපට ස 4 

ෙව,න z�ව,. Tab ය,m ලබා 3ලා, ඒ  u, තාbෂණය 

අ�, දUව, ඉQRයට ෙගන යාම සඳහා ගU අධ'ාපන 

ඇම� මා වැඩ කට�  කරලා �ෙබනවා.  

මම ගU මංගල සමර1ර ඇම� මාට �ෙශkෂෙය,ම 

ස් �ව,ත ෙවනවා, මම කරz ෙය�ජනාවb ගැන aතලා කට�  

0�ම ගැන.  ද5වැKව8, අ8 බැඳලා තබන @මය ෙවනස් 

කරලා, Vදහෙසk ඉ,න සලස්වන ��යට කට�  කර,න 

ෙය�ජනා කරලා �ෙබනවා.  ෙල�කය ඉKලන @මෙCදය ඇ� 

කරලා, 	,නවල අ8 අනාථාගාරය සංව+ධනය 0�ම සඳහා 

එ මා �ශාල �දලb ෙව, කරලා �ෙබනවා. ගU Vෙය�ජ' 

කාරක සභාප� මV, ඒ  u, ර�bකන ආසනෙ< පමණb 

ෙන`ෙව[, කෑගKල Qස්;bකෙ<ම ආ+yකය ඉQRයට යනවා. ඒ 

ස5බ,ධෙය, අ	 එ මාට නැවත" අෙi හෘදයංගම ස් �ය zද 

කරනවා.  

�වර ක+මා,තය, කෘOක+මා,තය, සංචාරක ක+මා,තය 

යන �ය¤ bෙෂkm නඟා �41ම සඳහා �ශාල �දලb ෙව, කර 

�ෙබනවා. අ	 අෙi රෙl ස5ප" හRයාකාරව කළමනාකරණය 

කරලා පා��� ෙන`කළ Vසා තම[ අද ෙ5 රෙl ෙ5 )ශ්න ඇ� 

ෙවලා �ෙබ,ෙ,. එදා ජනා�ප�වරයා එbක aටz z�ගලයාට 

පස් ග,න ක,දb කප,න ඕනෑ �ණා න5, ෙකu,ම permit 

එක �,නා; වැ8 ෙග`ඩ දම,න �,නා; ක�iz ෙපර,න �,නා. 

අ,න ඒ වාෙ( සමාජයb තම[ ඇ� ෙවලා �|ෙ>. අද ඒෙක, 

ඉව" ෙවලා, ෙ5 ෙගන යන @මෙCදය ගැන අ	 ස් �ව,ත 

ෙව,න ඕනෑ. ඒ වාෙ(ම අෙi අ�ගU ජනා�ප� මාට", අෙi 

ගU අ�ාමාත' මාට" �ෙශkෂෙය,ම ස් �ව,ත ෙව,න ඕනෑ, 

ෙ5 රට �ල හRත ආ+yකයb ඔස්ෙසk ඉQRයට අරෙගන යන එක 

ගැන. අ	 ද,නා හැ{යට ඒ  u, තම[ සමාජයb ඉQRයට ෙගන 

ය,න z�ව, ෙව,ෙ,.  

අ	 තව ෙදයb 	uබඳව මතb කර,න ඕනෑ, ගU Vෙය�ජ' 

කාරක සභාප� මV. ඒ තම[ ඇග�ම. ඇග�ම 0යන එක ඉතා 

වැදග", ව'ාපෘ�යb කරනෙක`ට. ව'ාපෘ�යb පට, 

ග,නෙක`ට" ඇග�මb �ෙබ,න ඕනෑ; ව'ාපෘ�ය මැද" 

�ෙබ,න ඕනෑ; ව'ාපෘ�ය අ,�මට" �ෙබ,න ඕනෑ. ඒ 

වාෙ(ම �V�දභාවය �ෙබ,න" ඕනෑ. ඒ  u, තම[ අෙනb 

රටවK එbක හැiෙප,න අපට z�ව, ෙව,ෙ,, ඉQRයට 

ය,න z�ව, ෙව,ෙ, 0යන එක" මම ෙ5 ෙවලාෙC මතb 

කර,න කැමැ�[.  

2030 වසෙ+3 �රසර සංව+ධන ඉලbක 17 ස56+ණ 

කරනෙක`ට, 16 වන ඉලbකය ගැන අ	 සෑම �ට ඔ�ව කKපනා 

කරලා කට�  කර,න ඕනෑ. 16 වන ඉලbකය තම[ ��ය හා 

�V�දභාවය. �� ස5පාදනය 0�ම ඉතාම වැදග", 

�V�දභාවය" ඉතාම" වැදග" බව )කාශ කරS,, පbෂ �පbෂ 

ෙ�දය0, ෙත`රව මංගල සමර1ර මැ� මා ඉQRප" කළ ෙ5 

2018 අය වැය ආද+ශයට අරෙගන කට�  කර�[ 0යS,, 

මාෙ( වචන ස්වKපය අවස, කරනවා. ස් �[. 

 
ග, hෙය;ජb කාරක සභාප�+මා (மா� மி� �Q�களி� பிரதி$ தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ෙබ`ෙහ`ම ස් �[.  

The next speaker is Hon. Manusha Nanayakkara. You 
have eight minutes.  

1149 1150 

————————— 
*  �ස්තකාලෙm තබා ඇත. *  &னிைலய"தி$ ைவ�க	ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



පා+8ෙ5, ව 

[අ.භා. 2.22] 

 

ග, ම ෂ නානායDකාර මහතා (�ෙ.ශ V_යා hෙය;ජb 
අමාතb+මා) (மா� மி� ம8ஷ நாணாய�கார - ெவளிநா6.$ ெதாழி)வாS4 4 பிரதி அைம0ச�) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara - Deputy Minister of 
Foreign Employment) 

ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, අය වැය ෙදවන වර 

0ය1ෙ5 �වාදය අවසථ්ාෙC 3 ෙ5 සභාව ආම,mණය 0�මට 

අවස්ථාව ලබා 3ම ස5බ,ධෙය, මම ස් �ව,ත ෙවනවා.  අය 

වැය ඉQRප" 0�ම ස5බ,ධෙය, වසර 70ක ඉ�හාසයb 

�ෙබන ෙම`ෙහ`තක තම[  ගU මංගල සමර1ර අමාත' මා ෙ5 

70 වන අය වැය පා+8ෙ5, වට ඉQRප" කර �ෙබ,ෙ,.  

ෙ5 රටට �වෘත ආ+yකය හ¸,වා 3ලා 1977 ඉඳලා වසර 

40b ෙගෙවන තැන ඉඳලා තම[ අද අ	 ෙ5 අය වැය ගැන කථා 

කර,ෙ,. ෙ5 රට වසර 40b �වෘත ආ+yකය  u, ගම, 

කළ", අද දවෙසk අෙi රට �{න ත""වය ගැන පා+8ෙ5,  

ම,�වU, ��යට, ෙ�ශපාලනඥය, ��යට අපට සෑþමකට 

ප"ෙව,න z�ව,ද 0යන කාරණය අද අප හ�ෙC �ෙබන 

)ශ්නයb බවට ප"ෙවලා �ෙබනවා. ආ+yකය තව �රට" �වෘත 

කරz, ඒ �වෘතභාවය  u, තව �රට" Vදහස් ආ+yකයb කරා 

ය,න සකස් කරz අය වැයb ��යට අ	 ෙ5 අය වැය ද0නවා. 

ෙ5 �වෘත ආ+yකය හරහා අෙi රෙl �|o )ශ්න �යKල 

�සඳාග,න, රෙl ආ+yකය ශb�ම" කරග,න, ආෙය�ජන 

අවස්ථා වැ³ කරග,න අපට z�ව,කම ලැ|ණාද? ආ+yකය 

�වෘත කළ", එ[, අපට සාධ�ය වශෙය, ය5 0� ශb�යb 

ෙන`ලැ|ණාය 0යන කාරණය තම[ අපට 0ය,න �ෙබ,ෙ,. 

රටb ��යට 9 ලංකාව �වෘත ආ+yකයට ය,න �දාන5 ෙවනවා 

න5, ෙ�½ය ආ+yකය ආරbෂා කරග,නා ගම, අ	 ඒ �වෘත 

ආ+yකයට යා �  ෙවනවා. එම Vසා අ	 ෙ�½ය ආ+yකය 

	uබඳව, කෘO ක+මා,තය 	uබඳව, �වර ක+මා,තය 	uබඳව 

වැ³ අවධානයb ෙය`� කළ �  ෙවනවා. ඒ ස5බ,ධෙය, අය 

වැෙය, ලබා3 �ෙබන ඉඩ 	uබඳව මම කථා කර,න 

බලාෙප`ෙර`"  ෙවනවා. 

රට  ළ වසර 40b �වෘත ආ+yකය �Ãලා අද අෙi රෙl 

)ධාන ආදාය5 මා+ගය බවට ප"ෙවලා �ෙබ,ෙ, �ෙ�ශගත 

ÄSකයා එවන �දK. �ෙශkෂෙය,ම මම ෙ5 කාරණය 	uබඳව 

කථා කර,න කැමැ�[. 9 ලංකා ෙCවා, ýඑ,c ෙCවා, ජනතා 

��b� ෙපර�ණ ෙCවා, �එ,ඒ ෙCවා, ෙ5 පා+8ෙ5, ව 

Vෙය�ජනය කරන අ	 හැෙම�ම ඒ ස5බ,ධෙය, ල�ජා �ය 

� [. �ෙ�ශගත ÄSකයාෙ( �ද8, තම[ අද අෙi රෙl ජා�ක 

ආදායම �යා"මක ෙව,ෙ,. අෙi රටට U	යK Ã8යන7.5ක 

ආදායමb ලැෙබ,ෙ, �ෙ�ශගත ÄSකයා එවන �දKව8,. 

එෙහම න5 අ	 ෙක`තැනද ඉ,ෙ,? අෙi රෙl ආ+yකය �වෘත 

කළ", ආ+yක වශෙය, අ	 ශb�ම" ෙවලාද? එෙහම නැ"න5 

අෙi රට ÄSකය, �ෙ�ශගත කරලා බැලෙමෙහවරක5 කරලා 

එවන සK8ව8, �ව" වන රටbද 0යන කාරණාව 	uබඳව අ	 

කKපනා කර,නට ඕනෑ. �ෙශkෂෙය,ම දැනට" අෙi ර{, වැ³ 

)මාණයb �ෙ�ශගත ෙව,ෙ, wz�o ÄSකය, 0යන එක 

සඳහ, කර,නට ඕනෑ. ෙ5 සඳහා අය වැෙය, වැ³ අවධානයb 

ෙය`�කර �ෙබනවා. අ	 ඒ ගැන ස,ෙත�ෂ ෙවනවා.  

2016 3 ÄSකය,ෙ( �ෙ�ශගත1ම බැ¤වාම, වෘ"²ය 

මlටS, �ෙ�ශගතෙවලා �බෙ,ෙ, 6,574ෙදන[. wz�o 

ÄSකය, 71,641ෙදෙනb �ෙ�ශගතෙවලා �ෙබනවා. ගෘහ 

ෙසk�කාෙව� 65,127ෙදෙනb �ෙ�ශගතෙවලා �ෙබනවා. z�o 

ÄSකය, }aKලා �ෙබ,ෙ, 76,559ෙදන[. එතෙක`ට z�o 

ÄSකය, ��යට ෙ5 ර{, }aKලා �ෙබ,ෙ, �යයට 30[. ඒ 

ම�, තම[ අ	 ෙ5 ආදායම ලබා ග,ෙ,. එෙහම න5, රටb 

��යට දැwම ෙb,Zස්ථාන ආ+yකයb කරා යනෙක`ට z�o 

ÄSකය, �ෙ�ශගත කර1ම සඳහා වැ³ අවධානයb ෙය`� කළ 

�  ෙවනවා. ඒ අය සඳහා කා+Sක අධ'ාපනය ලබා3ෙ5 

අවශ'තාව �ෙබනවා.  කා+Sක අධ'ාපනය සඳහා  NVQ  

සහ�කය ලබා3ම ඉතාම"ම වැදග" ෙවනවා. මංගල සමර1ර 

අමාත' මා ඒ සඳහා ය5 0� සාධ�ය වැඩ 	uෙවළb අය වැය 

හරහා V+ෙ�ශ කර �ෙබනවා. ඒ වාෙ(ම ස්�lස+ල,තෙ< සහ 

ජ+මVෙ< ආධාර මත බ�Kල, මහwවර, ;xණාමලය, 

අwරාධzර යන Qස්;bකවල තාbෂ-ක පාසK 5b හද,න අය 

වැෙය, U	යK S8යන 1,000ක �දලb ෙව,කර �ෙබනවා. 

රටb ��යට ඉQRයට ය,න කKපනා කරලා ²,� ²රණ 

ග,නෙක`ට එය ඉතාම" සාධ�ය වැඩ පuෙවළb. ඒ වාෙ(ම 

�ශ්ව�ද'ාල  ළ තාbෂණ cඨ 7b සෑ3ම සඳහා U	යK S8යන 

5,000b ෙව,කර �ෙබනවා. අෙi රට ගැන කKපනා කර,න 

ඕනෑ ඔය ��යට[. එෙහම නැ�ව රට �වෘත කරනවා 0යලා 

රෙl ආ+yකය �වෘත කරලා හRය,ෙ, නැහැ.  

රෙl Vෂ්පාදන ආ+yකය ස5බ,ධෙය, අ	 අෙi අවධානය 

ෙය`� කර,න ඕනෑ. අෙi රෙl දැw5 ෙb,Zස්ථානය 

ෙවwෙව, අ	 අවධානය ෙය`� කර,න ඕනෑ. ඒ වාෙ(ම නව 

ප+ෙ<ෂණ සඳහා U	යK S8යන 50ක �දලb ෙව, කර,න 

නව අය වැය  u, ²,� කර �ෙබනවා. ඒ ස5බ,ධෙය, අෙi 

ස ට පළ කරනවා. ෙ5 වෙ( වෘ"²මය bෙෂkm නඟා �41ම 

හරහා රෙl Äම බලකාය ශb�ම" 0�මට ෙ5 අය වැෙය, ය5 

0� ඉඩb ලබා3 �ෙබනවා.  

රට  ළ �වෘත ආ+yකයb සකස් කළාට, ඕනෑ තර5 ෙ�වK 

	ට ර{, ෙග,1මට ඉඩ �,නාට, ආහාර ආනයනය සඳහා 

අ�U�දකට අෙi ර{, U	K Ã8යන 200ක �දලb 	ට රටට 

යනවා. එෙහම න5, �වෘත ආ+yකයට 	ං��ධ ෙව,න අපට ලැ¥ 

�ෙබන දායාදය ඒකද?  අ	 හදාග" Vෂ්පාදන ආ+yකය ෙක�?  

අ	 හදාග" කෘO ක+මා,තය ෙක�? වසර 40b �වෘත ආ+yකය 

�Ãලා, වසර 70b පා+8ෙ5,  @මය �Ãලා,  ෙ5 ෙවනෙක`ට 

අ	 ෙම`කbද අ" ප" කරෙගන �ෙබ,ෙ,? අෙi කෘO 

ක+මා,තය ෙක`තැනටද }a, �ෙබ,ෙ,? 

හැබැ[, ව+තමාන අය වැය  u, ෙ5 සඳහා ය5 0� 

අවධානයb ෙය`� කරලා �ෙබනවා 0යලා අපට ද0,නට 

ලැෙබනවා. �ෙශkෂෙය, "වස �ස නැ� රටb" ව'ාපෘ�ය යටෙ" 

ය5 0� වැඩ 	uෙවළb �යා"මක ෙවනවා. අ	 ඒ 

ස5බ,ධෙය, ස,ෙත�ෂ ෙවනවා. ඒ වාෙ(ම කෘOක+ම 

අමාත'ාංශෙ< දායක"වය වැ³ 0�මට අවශ' කරන )�පාදන 

ෙ5 යටෙ" ලබා 3 �ෙබනවා. �ෙශkෂෙය,  ෙග`� රbෂණය 

සඳහා වැ³zර �දK )මාණයb ලබා 3ම හා ෙන`ෙයb, ෙන`ෙයb 

ආකාරෙය, ආහාර Vෂ්පාදනය වැ³ 0�ම සඳහා හා ආහාර 

�රbOතතාව ඇ� 0�ම සඳහා ය5 �දK )�පාදන )මාණයb 

ලබා 3ම �� කරලා �ෙබනවා.  

එළව¤ Sල 	uබඳ )ශ්නය සලකා බැ¤ෙව`", ෙ5 රෙl 

හැමදාම එළව¤ SෙK )ශ්නයb �ෙබනවා. එළව¤ Vෂ්පාදනය 

වැ³ ෙවන කාලයට, එළව¤ Sල අ? ෙවලා ෙග`�යා 

අනාථභාවයට ප" ෙවනවා. තව" කාලයකට එළව¤ Sල වැ³ 

ෙවලා. පාRෙභ�}කයා �ශාල අපහ�තාවකට ප" ෙවනවා. ෙ5 

සඳහා වැඩ 	uෙවළb �යා"මක 0�ෙ5 අවශ'තාවb 

�ෙබනවා. එළව� සංරbෂණය 0�ම සහ එළව� වගා 0�ෙ53 

@මව" ෙලස වගා කර, රට  ළ V� ෙලස ෙබ3 යන පRQ වැඩ 

	uෙවළb සකස් 0�ෙ5 වැදග"කම අ	 ඉතාම ෙහ`�, ද0නවා. 

ෙ5 සඳහා වැඩ 	uෙවළb �යා"මක 1ෙ5 අවශ'තාව අ	 ෙ5 

ෙCලාෙC  සඳහ, කරනවා.  

1151 1152 
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ප� අස්වw නාස්�යbද අෙi රෙl �ෙබනවා. අ	 ෙක`පමණ 

Vෂ්පාදනය කළ", ප� අස්වw නාස්�ය �ශාල වශෙය, �� 

ෙවනවා. �යයට 30ක ප� අස්වw නාස්�යb �� වන බව තම[ 

ස bෂණව8, ෙස`යා ෙගන �ෙබ,ෙ,. ප� අස්වw තාbෂණ 

ආයතනය අwරාධzරෙ< 	a4වලා �ෙබනවා. එය 	a41ම 

පමණb )මාණව" මQ. ප� අසව්w ආරbෂා කර ෙගන ගැ�ම 

සඳහා තව �රට" වැඩසටහ, අවශ'[. ෙග`�යා ෙග`�පෙළk 

අමාUෙව, Vෂ්පාදනය කරw ලබන Vෂ්පාදන ආරbෂා 

කරෙගන ජනතාව අතරට යැ1ම සඳහා වැඩ 	uෙවළb අවශ'[ 

0යලා අ	 �ශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙ(ම පල Uවල, සහKවල ෙ5 

හැම ෙදයකම ආසVb වැV �ෂ ව+ග �ෙබනවා.  ෙ5වා වxග? 

ෙර�ගවලට  �8කව ෙහk  ෙවනවා 0යලා ෙන`ෙයb ෙච�දනා 

�ෙබනවා. ෙම,න ෙ5 )ශ්න අ	 ෙ�රා ගත � [. සහKවල 

�ෙබන සංඝටක ෙම`නවාද, ඒවාෙ< �ෙබන �ෂ රසායන 

ෙම`නවාද 0යලා අ	 ද,ෙ, නැහැ.  ප�bෂණ හරහා එම 

ෙත`ර U එu දbවලා ජනතාවට Vෙර�ò Q� ෙපෙවතb ගත 

0�මට උපකාර වන ආහාර ෙCළb ලබා ගැ�මට අවශ' වැඩ 

	uෙවළb සකස් කළ � [.  

අ	 කෘO ක+මා,තය නඟා �4�ය � [.  අද කෘO ක+මා,ත 

bෙෂkmෙ< බරපතළ )ශ්නයb �ෙබනවා. අද ෙ" ක+මා,තය 

ග"තාම, ෙ" ක+මා,තයට අවශ' ක5කUව, ෙස`යා ගැ�ෙ5 

අපහ�තාවb �ෙබනවා. ෙග`�තැනට අ¤" පර5පරාව ෙය`� 

ෙව,ෙ, නැහැ. ෙ5 ෙසkවක )ශ්නය �ස�ම සඳහා ආ>?වb 

��යට අ	 ය5 වැඩ 	uෙවළb �යා"මක කළ � [. ෙසkවක 

)ශ්නය �සඳා ග"ෙත`"  අෙi රෙl කෘO ක+මා,තයට වැ³ 

බරb ෙය`ද,න; වැ³ ආ ෙය�ජනයb ෙය`� කර,න අපට z�ව, 

ෙC�. ඒ වාෙ(ම "එ,ට+)[ස් 9 ලංකා" වැඩසටහන යට ෙ" ෙ5 

ගැන වැ³ අවධානයb ෙය`� කර[ 0යලා අ	 බලාෙප`ෙර`"  

ෙවනවා. ඒ වාෙ(ම ෙ5 �වෘත ආ+yකය 	uබඳව කථා කෙළ`", 

ආ+yකය ෙක`පමණ �වෘත කළ" ෙ�½ය  ෙග`�යා ආරbෂා කර 

ගැ�ම ෙවwෙව, වැ³ අවධානයb ෙය`� කළ � [ 0යලා අ	 

ෙ5 ෙCලාෙC මතb කරනවා.  

�වර bෙෂkmය ස5බ,ධෙයw" ෙහ`ඳ සාධ�ය වැඩ 

	uෙවළb ෙ5 අය වැය හරහා ඉQRප" කරලා �|ණා. රට වෙlට 

��ද �යාෙගන 	ට ර{, මා� ෙග,වන බව අ	 හැෙම�ම 

ද,නවා. 	ට ර{, සැම, ෙග,වනවා. අද �වර ඇමැ� මා 	ට 

ර{, සැම, ෙග,1ම, මා� ෙග,1ම �මා කරලා �ෙබනවා. ඒ 

වාෙ(ම ෙ5 අය වැය හරහා �ශාල ෙබ�l4 Vෂ්පාදනය 0�ම 

සඳහා සහන ලබා 3මට වැඩ කට�  �දාන5 කරලා �ෙබනවා. ඒ 

වාෙ(ම ½තාගාර පහ�ක5 ලබා 3ම සඳහා �දK ෙව, කරලා 

�ෙබනවා. ගාKල )ෙ�ශය Vෙය�ජනය කරන ම,�වරෙයb 

වශෙය, ෙමය �වර ජනතාවට ලබා �, ෙල`x සහනයb ෙලස 

මම ද0නවා.  

ෙ5 අය වැය ඉQRප" කරන ෙCලාෙC අපට අ"z³ ගහ,න 

කාරණා �|ෙ> නැහැ; ��K ගහ,න කාරණා �|ෙ> නැහැ. 

හැබැ[, අ�U� 40b �වෘත ආ+yකෙ< ගත කරලා, අ�U� 40කට 

ප�ව ඉQRප" කළ ෙ5 අය වැය, ෙ5 රෙl ආෙය�ජන ව+ධනය 

කර,න, කෘO ක+මා,තය නඟා �4ව,න, දැw5 ආ+yක 

ෙb,Zස්ථානයb බවට ප" කර,න ඉQRප" කළ සාධ�ය 

වැදග"කම0, �  අය වැයb හැ{යට සඳහ, කරS, මම 

Vහඬ ෙවනවා. ෙබ`ෙහ`ම ස් �[.   

 
ග, hෙය;ජb කාරක සභාප�+මා (மா� மி� �Q�களி� பிரதி$ தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ෙබ`ෙහ`ම ස්� [.  

 ළඟට, ගU අwර Qසානායක මැ� මා.  

 

[අ.භා. 2.32] 

 
ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, 2018 වසර සඳහා 

ව+තමාන ආ>?ව ඉQRප" කර �ෙබන අය වැය ෙKඛනය 

	uබඳව කUo 0aපයb ඉQRප" 0�මට අවස්ථාව ලබා 3ම 

	uබඳව ඔබ මාට ෙබෙහ�, ස් �ව,ත ෙවනවා. ගU 

Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, ෙ5 අය වැය ෙKඛනෙ< ��ධ 

තැ,වල ��ධ ෙව, 0�5 �ෙබනවා. එය ¢ඩා 	{ ෙග`ඩනැ�ම 

	uබඳ ෙව,න z�ව,, ඇ�Qන මං²U ෙග`ඩනැ�ම 	uබඳ 

ෙව,න z�ව,. එෙහම නැ"න5 �ශ්ව�ද'ාලයක cඨයb 

ආර5භ 0�ම 	uබඳ ෙව,න z�ව,. කවර ��15 තැන තැන 

සඳහ, කරලා �|ණ", අය වැය ෙKඛනයක3 වැදග" ව,ෙ, 

එම අය වැය ෙKඛනෙය, ෙප,w5 කරන ආ+yක උපාය 

මා+ගය xමbද 0යන එක[. �දK අමාත'වරයා තම අය වැය 

ෙKඛනය ඉQRප" කරS, 0යනවා, තම ආ+yක උපාය මා+ගය 

ව,ෙ,, "8aKකරණය ෙCගව" 0�ම[." 0යලා.  

එ මාෙ( අය වැය කථාෙC පස්වන 	4ෙC 0යනවා, "1977 

වසෙ+ �වෘත ආ+yක )�ප"� අප ��, හ¸,වා �, අතර 

ප�}ය දශකෙ<3 එa ගාමක බලය þන 1 ෙග`ස ්�වෘත ආ+yක 

)�ප"� ආප� හැර1ෙ5 Qශාවකට ෙය`� �ණා"[ 0යලා. 1977 

හ¸,වා ෙදන ලද ආ+yක )�ප"�ය ඉQRයට ගම, කෙළk නැහැ. 

එයට ��ධ අවස්ථාවල, ��ධ බාධාව, පැS-යා. එම Vසා එම 

බාධාව, ඉව" ෙක`ට 8aK 0�ම තම[ ෙමම ආ+yක 

)�ප"�ෙ< ආ+yක උපාය මා+ගය. ඒක තම[ වැදග" ව,ෙ,. 

අVb ඒවා ෙවන" ෙවන" �� 15. ඒවා ගැන අපට කථා කර,න 

z�ව,.  

ගU V ෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, 8aK 0�ම 	uබඳ 

)�ප"�ෙ<3 අෙi රට කවර රටbද? අෙi රට, ඉතා xඩා 

ආ+yකයb �ෙබන, xඩා ෙවෙළඳ ෙප`ළb �ෙබන රටb. අෙi 

රෙl �� ආ+yකෙ< දළ ෙ�½ය Vෂ්පාQතය ග"ෙත`", ආස,න 

වශෙය, ෙඩ`ල+ Ã8යන 80 - 85 අතර )මාණයක තම[ 

�ෙබ,ෙ,. එය ඉතා xඩා ආ+yකයb. ඒ වාෙ(ම අෙi ෙවෙළඳ 

ෙප`ළ ග"ෙත`", අෙi රෙl ෙවෙළඳ ෙප`ළට ෛදVකව භා>ඩ 

Sල3 ගැ�ම සඳහා ෙහ� භා>ඩ �0óම සඳහා ෙවෙළඳ ෙප`ළට 

එ,ෙ, ලbෂ 38කට ආස,න )මාණයb. එය xඩා ෙවෙළඳ 

ෙප`ළb. ඒ වාෙ(ම අෙi �� ආනයන ග"ෙත`", ආස,න 

වශෙය, ෙඩ`ල+ Ã8යන 20ක පමණ ආනයන තම[ 

�ෙබ,ෙ,. ෙඩ`ල+ Ã8යන 10ක පමණ අපනයන තම[ 

�ෙබ,ෙ,. ඒ Vසා අ	 දැවැ,ත ආ+yකයb aS රාජ'යb 

ෙන`ෙC. අෙi ඉ,ධන ෙවෙළඳ ෙප`ළ බැ¤ෙව`", ෛදVක 

ෙපçK අවශ'තාව �ෙබ,ෙ, ෙම�b ෙට`, 2,500 - 3,000 

අතර )මාණයb. ෙමය, xඩා ආ+yකයb; xඩා බලශb� 

ඉK¤මb. ඒ Vසා ෙමය දැවැ,ත ආ+yකයb ෙන`ෙව[.  

ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, ෙමවැV රටක ආ+yකය 

xඩා වන පමණට ෙ5 රෙl ආ+yකෙ< ම+මස්ථානවල ආරbෂාව 

අ�ශය වැදග" වනවා. ආ+yකය �ශාල රාජ'යb න5 අ" 

හR,න z�ව,; තරගකාR"වයට �වෘත කර,න z�ව,. 

හැබැ[ xඩා ආ+yකයb aS රාජ'යක �� �ය හැ0 ෙ� තම[, 

0aප ෙදනx අතට ආ+yකෙ< ම+මස්ථාන අ"ප" 1ෙ5 

අන රb �¥ම. උදාහරණයb වශෙය,, අෙi රෙl 

සාමාන'ෙය, වසරකට 1 Vෂ්පාදනය ව,ෙ, ෙම�b ෙට`, 

ලbෂ 38b -ෙම�b ෙට`, S8යන 3.8b- වැV )මාණයb. අද 

1153 1154 



පා+8ෙ5, ව 

අෙi රෙl 1 ෙවෙළඳ ෙප`ළ", සහK ෙවෙළඳ ෙප`ළ" 

��මV,ම පාලනය කර,න ෙම�K aSය, පස්ෙදනxට 

z�ව,කම ලැ¥ �ෙබනවා. ඒ ඇ[? අෙi රෙl ආ+yකය xඩා 

Vසා[.  

අද අෙi රෙl tiles ෙවෙළඳ  ෙප`ළ ග"ෙත`", ඒක සමාග5 

ෙදකb. සමාග5 ෙදකb �ණ" එක අ[�කUෙවb තම[ 

ඉ,ෙ,. �� tiles ෙවෙළඳ ෙප`ළම එb ෙකනxට, ෙදෙදනxට 

හ�Uව,න z�ව,. ඒ Vසා xඩා ආ+yකයb aS රටක අ�ශය 

වැදග" ව,ෙ,, ජනතාවෙ( සහ ආ+yකෙ< ම+මස්ථානවල 

�ශාල දැවැ,ත බලපෑ5 සaත පංºවb රාජ' අෙ" තබා ග,න 

එක[. හැබැ[ ත�,නා,ෙසkලා ෙය�ජනා කර,ෙ, xමbද?  

1977 �ටම කරz උපාය මා+ගය තම[ ආ+yකෙ< 

ම+මස්ථාන අ" හැරz එක. ත�,නා,ෙසkලා ආර5භෙ<3" 

Vෂ්පාදන ක+මා,තශාලා {ක අ" හැRයා. ෙiෂ ක+මා,තශාලා, 

ටය+ ක+මා,තශාලා, 0R 	{ ක+මා,තශාලා, වාෙ, 

ක+මා,තශාලා, �V ක+මා,තශාලා ඇ � Vෂ්පාදන ආයතන 

{ක අ" හැRයා. එය, ෙiෂ ක+මා,තශාලාව8, පට, ග"තා. 

එවකට ෙiෂ ක+මා,ත ඇම� වශෙය, �{ෙ< �ජයපාල 

ෙම,³ස් මහ"මයා. එතැV, පට, ෙගන සමස්ත ක+මා,තම 

අ" හැRයා. අද අෙi රෙl ක+මා,ත bෙෂkmයට අ"ප" 1 

�ෙබන ඉරණම ෙම`කbද? ඉQRයට }යාද? නැහැ.  

ඊළඟට, ත�,නා,ෙසkලා ව  bෙෂkmය අ" හැRයා. අපට 

�|o ව  �ශාල )මාණයb ඉ,Qයාw ටාටා සමාගම ඇ � 
ෙපp�ග8ක අංශයට පැවUවා. හැබැ[ අද ව වලට අ"ෙවලා 

�ෙබන ඉරණම ෙම`කbද? ගස් {ක කපලා දැ5මා. මැO, {ක 
Qර,න පට, ග"තා, �ශාල ෙස�දා පා�වකට ලb �ණා. අද 

�ශාල ෙ" ව ව8, xඩා ෙ" Vෂ්පාදනයb ලැෙබන තැනට 

තK¤ෙවලා �ෙබනවා.  

ඊළඟට, ත�,නා,ෙසkලා බලශb� ෙවෙළඳ ෙප`ෙළk වැදග" 
පංºවb අ" හැRයා. ෙක`ෙළ`,නාෙC සහ � රාජෙවල 	a{ 

ගබඩා සං�+ණවල, "CPSTL" 0යා ෙපp�ග8ක සමාගමb 

	a4වා ඒ ෙපp�ග8ක සමාගෙම, 1/3b LIOC සමාගමට 
පැවUවා.  ට ස� ෙදකකට, ස�  නකට ක8, එa අ U 

අ,තරායකා� ත""වයට අ	 ��ණ �,නා. ඒ වාෙ(ම අෙi 
ඉ,ධන ෙවෙළඳ ෙප`ෙළk petrol sheds 100කට ආස,න 

)මාණයක �Kලර ෙවෙළඳාම" අ	 අ" හැRයා. ඒ අwව 
ත�,නා,ෙසkලා බලශb�ය අ" හැRයා.  

දැ, මංගල සමර1ර මහ"මයාට යu කර,න �ෙබන 
8aKකරණය ෙම`කbද? ය,න �ෙබ,ෙ, ෙක`තැනටද? ඒක 

තම[ ෙමතැන �ෙබන භයානක"වය. බලශb� bෙෂkmෙ< ඉ�R 
ෙක`ටස අVවා+යෙය, අ" හRනවා. ෙම`කbද බාධාව? 2003 

LIOC එක" එbක ෙ5 }��ම අ"ස, කරන ෙවලාෙC CPSTL 
ගබඩා සං�+ණෙ< 0�� සමාගමට 1/3කට වඩා වැ³ ෙක`ටස් 

)මාණයb තබා ග,න බැහැ[ 0යලා }��මb �ෙබනවා. ඒ 

Vසා LIOC එකට 1/3b, CPC එකට 1/3b 3ලා, ඉ�R 1/3ක 
අෙළ� 0�ම සඳහා භා>ඩාගාරෙ< තැ|වා. වෘ"²ය සS� අරගළ 

කරලා තම[ එය CPC එකට පවරා ග"ෙ". හැබැ[ ෙ5 
8aKකරණෙ< ඊළඟ 	යවර ෙම`කbද? බාධාවb �o තැන 

මංගල සමර1ර ඇම� මා බාධාව හ¸නා ෙගන ඒ {ක නැවත 
භා>ඩාගාරයට ග"තා. ඒක ෙද,න �{ෙ< ඉ,Qයාw භාරත 

ඔ[K සමාගමට[. ඒක තම[ ත�,නා,ෙසkලා අ" හR,න ඕනෑ, 

බලශb� bෙෂkmෙ<.  

ඊළඟට, 8aK 0�ෙ5 වැදග" ෙය�ජනා {කb �දK 
අමාත'වරයා ඉQRප" කර �ෙබනවා. x�U පනත සංෙශ�ධනය 

කර,න ෙය�ජනා කර �ෙබනවා. 1973 අංක 42 දරන කෘO 

කා+Sක පනත සංෙශ�ධනය කර,න ෙය�ජනා කර �ෙබනවා. ඒ 

ඇ[? ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, අෙi රෙl ඉඩ5 
ෙවෙළඳ ෙප`ළ 8aKකරණයට ලbෙවලා නැහැ. ඕනෑ ෙකනxට 

ඉඩමb Sල3 ග,න", ඕනෑ ෙකනxට ඉඩමb �0óමට" 
හැ0යාවb නැහැ. 

අෙi ඉඩ5 ෙවෙළඳ ෙප`ළ පාර5පRක �� �ශාල 

ගණනාව0, සම,�ත Vසා ජනතාවෙ( ඉඩ5  ආරbෂණය 

තහ�U ෙවලා �ෙබනවා. ඉඩ5 ෙවෙළඳ ෙප`ෙළ, ජනතාවෙ( 

ඉඩ5 ආරbෂණය තහ�U කරලා �ෙබන Vසා තම[ අද" �ා ය 

Qu¸ ජනතාව අෙ" තම,ෙ( ඉඩ5 Â0ලා �ෙබ,ෙ,. ෙම`කද, 

සමහර ඉඩ5වලට �ෙබ,ෙ, 6ජා ඔiz. සමහර ඉඩ5 

පර5පරාෙව, එනවා. මහවැ8 ෙය�ජනා @මෙ< ඉඩ5 ලැ|ෙ> 

ෙග`³, අbකර භාගයb සහ ම³, අbකර ෙදකහමාරb 

වශෙය,. ඒ x�U ඉඩ5 අbකර ෙදකහමාරට ෙක`,ෙ��යb 

�ෙබනවා, ඒ අbකර ෙදකහමාර අbකර එකහමාරකට වඩා 

අ?ෙව, ෙක`ටස් කර,නට බැහැ[ 0යලා. ඒ 0ය,ෙ, අbකර 

ෙදකහමාර කවදාව" ෙක`ටස් කර,නට බැහැ. ෙ5 ඉඩ5 �� 

ශb�ම" කරලා �ෙබ,ෙ, xමb ෙවwෙව,ද? අෙi රෙl 

�ා ය ජනතාව අත ෙ5 ඉඩ5 ආරbෂා කර ගැ�ම ෙවwෙව, 

තම[ ෙ5 ඉඩ5 �� ශb�ම" කරලා �ෙබ,ෙ,. හැබැ[, 

කාලා,තරයb �ස්ෙසk ෙ5 ඉඩ5 ෙවෙළඳ ෙප`ළ z�K කර,න, 

8aK කර,න 0යලා ෙය�ජනාවb �ෙබනවා. 19853 ලංකාවට 

ආව ෙල�ක බැංx Vෙය�»තෙය� ෙදෙදෙනb ඉQRප" කළ 

වා+තාවක ඒ ෙය�ජනාව �ෙබනවා. එදා ඉඳ, 0Cවා, "ෙ5 ඉඩ5 

ෙවෙළඳ ෙප`ළ 8aK කර,න." 0යලා. හැබැ[, කර,න බැR 

�ණා. කර,න බැR1ම ෙහk  ෙක`ටෙගන තම[ අද" ර"තර, 

බ? {ක බැංxෙC ��බාට, ව ර ෙප`5ෙi උගස් ��බාට ෙ5 

ඉඩ5 ආරbෂණ ��ය හරහා ෙග`� ජනතාවෙ( අෙ" ඉඩම 

ආරbෂා ෙවලා �ෙබ,ෙ,. දැ, ත�,නා,ෙසkලා ෙම`කbද 

ෙය�ජනා කර,ෙ,? ත�,නා,ෙසkලා ෙය�ජනා කරනවා ඉඩ5 

�� {ක 8aK කර,නට.  

එෙහම න5 ඊළඟට ත�,නා,ෙසkලා ස්වාභා�ක ස5පතb 

වන ඉඩ5 {ක �වෘත කරලා ෙද,න ඕනෑ. ඒ සඳහා ඉඩ5 �� 

8aK කරනවා �තරb ෙන`ෙව[, ඉඩ5 �� 8aK කරනවා 

වාෙ(ම අෙනb අයට ඉඩ5 ලබා ගැ�ම සඳහා අවශ' ෙවන 

සාධක" ඇ� කරනවා. කාටද? අය වැෙ< 147ෙවV ෙය�ජනාෙC 

ෙම`කbද 0ය,ෙ,? එa ෙමෙහම 0යනවා: 

"4 වන මහලට පහළ මහK Vවාස �ෙ�vකය,ට Sල3 ගැ�මට ඇ� 

බාධා ඉව" කරනවා. �ෙ�½ය අ[�ය සaත ලැ[ස් ගත සමාග5වලට 

ඉඩ5 aSකර ගැ�ෙ5 අ[�ය 	uබඳ ඇ� බාධාව, ද ඉව" 0�මට 

කට�  කරනවා." 

ඉඩ5 �� 8aK කරලා ෙ5 රෙl ජනතාවට ඉඩ5 �0óමට 

පRසරය හදනවා. අෙනb පැ"ෙත, �ෙ�vකය,ට එම ඉඩ5 

Sල3 ගැ�ම සඳහා අවශ' ෙවන �� 8aK කරලා �ෙබනවා. 

ෙමවැV ත""වයb තම[ �වෘතකරණයb 0ය,ෙ,.  

ත�,නා,ෙසkලා ෙය�ජනා කරන ඊළඟ �වෘතකරණය 

ෙම`කbද? ඊළඟ �වෘතකරණය තම[ æල' ෙවෙළඳ ෙප`ළ. අ	 

ද,නවා අෙi රෙl ශb�ම", දැවැ,ත æල' ෙවෙළඳ ෙප`ළb 

නැහැ 0යලා. ලංකා බැංxව, මහජන බැංxව සහ ජා�ක 

ඉ�R0�ෙ5 බැංxව රජය ස ව තබාෙගන ඉ,නා Vසා තම[ 

අෙi රෙl æල' ෙවෙළඳ ෙප`ළ හැ�ර1ෙ5 බලය අපට 

�ෙබ,ෙ,. ෙ5ක දැවැ,ත ෙවෙළඳ ෙප`ළb ෙන`ෙව[. ෙ5 

ෙය�ජනාව  u, බ�ජා�ක æල' aSකාR"වයb සaත 

සමාගමකට අෙi රෙl සමස්ත æල' ෙවෙළඳ ෙප`ළ අ" ප" කර 

ග,නට z�ව,. හැබැ[ ලංකා බැංxව, මහජන බැංxව සහ 

ජා�ක ඉ�R 0�ෙ5 බැංxව හරහා තම[, æල' ෙවෙළඳ ෙප`ෙළk 

ෙ5 රාජ' පංºව හරහා තම[ අද æල' ෙවෙළඳ ෙප`ළ 
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Vයාමනයකට භාජනය කර,ෙ,, ආරbෂණයකට භාජනය 

කර,ෙ,. හැබැ[, ත�,නා,ෙසkලා 0ය,ෙ, ෙම`කbද? දැ, 

ෙ5 æල' ෙවළඳ ෙප`ළ අ" හR,න. 2003 වසෙ+3 æල' 

ෙ�kmෙ< වැදග" ආයතනයb වන 9 ලංකා රbෂණ සංස්ථාව 

ත�,නා,ෙසkලා අ" හැRයා. හැබැ[, ඒක නැවත පවරා ග"තා. 

ඔ,න! මංගල සමර1ර මහ"මයා 0යන බාධාව,. නැවත පවරා 

ග,නා ලද 9 ලංකා රbෂණ සංස්ථාව නැවත අෙළ� කර,නට 

ෙය�ජනා කරනවා.  

ලංකා බැංxව සහ මහජන බැංxව ගැන අය වැෙ<  238 සහ 

239 ෙය�ජනාව8, ෙම`කbද 0ය,ෙ,? එa ෙමෙහම 0යනවා: 

"රජය තම පාලන අ[�ය අ"ෙන`හRන න�" තැ,ප" කUව,ට 

සහ ෙසkවකය,ට, ෙක`ටස් aSය, 1ෙ5 අවස්ථාව ලබා ෙදනවා." 

ඒ 0ය,ෙ, ලංකා බැංxවට සහ මහජන බැංxවට ණය සහ 

ස්ක,ධ )ා(ධනය ලබා ගැ�මට අවස්ථාවb ලබා ෙදනවා. 

තැ,ප"කUව, 0යලා 0ය,ෙ, අwරාධzරෙ< ඉ,න U	යK 

1,000b තැ,ප" කරන ෙග`� මහ"මෙයx ෙන`ෙව[. ක�ද 

ෙ5? æල' ෙවෙළඳ ෙප`ෙළk ෙමෙතb රාජ' හැ�ර1මb �|ණා 

න5 ඒ රාජ' අ[�ය අ"හැ�ම සඳහා ත�,නා,ෙසkලා ෙ5 අය 

වැය ෙKඛනෙය, ෙය�ජනා කරනවා.  

ඒ �තරb ෙන`ෙව[, භා>ඩ ෙවෙළඳ ෙප`ළ ගැන" යමb 

0ය,නට ඕනෑ. අ	 ද,නවා අෙi රෙl �ශාල Vෂ්පාදනයb 

��ධ ෙව,ෙ, නැහැ. �ශාල තාbෂණයb නැහැ 0යා. එම Vසා  

අෙi රෙl ෙබ`ෙහ��ට භා>ඩයක Vෂ්පාදන 	Rවැය ඉහළ යනවා 

ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV. අපට වැ8මඩ අ+තාපK 

0ෙල�වb Vෂ්පාදනය කර,නට යන �යදමට වඩා අ?[ 

ඉ,QයාෙC අ+තාපK 0ෙල�වb Vෂ්පාදනය කර,නට යන 

�යදම. ඇ[? අෙi Vෂ්පාදනෙ< පRමාව �ශාල ෙලස වැ³ ෙවලා 

නැහැ, අ¤" තාbෂණය ඇ�Kලා නැහැ, කා+යbෂමතාවට 

ඇ�Kලා නැහැ. ඒක 0R Vෂ්පාදනය ෙව,න z�ව,, මස් 

Vෂ්පාදනය ෙව,න z�ව,, පල U Vෂ්පාදනය ෙව,න z�ව,, 

කා+Sක Vෂ්පාදනයb ෙව,න z�ව,, ඇඟ¤5 Vෂ්පාදනයb 

ෙව,න z�ව,. අෙi රෙl xඩා ආ+yකයb �¥ම, 

කා+යbෂමතාව þන 1ම සහ තාbෂණය අවම 1ම 

ෙහk ෙක`ටෙගන ෙ5 හැම Vෂ්පාදනයකම Vෂ්පාදන 	Rවැය 

ඉහළ යනවා. එම Vසා අෙi රෙl ස්වෙ�½ය ක+මා,ත සහ 

Vෂ්පාදනය ආරbෂා කර ගැ�ම සඳහා අVවා+යෙය, ආරbෂණ 

	යවර ගත � ව �ෙබනවා. 

හැබැ[, ත�,නා,ෙසkලා ෙය�ජනා කර,ෙ, ෙම`කbද? අය 

වැය කථාෙC ෙය�ජනා අංක 85 යටෙ" 0යනවා, "ආ+yකය 

8aKකරණ සහ ෙග��යකරණ )�ප"�යට අw®ලව දැනට  

²Uබ� අය ෙන`කරන භා>ඩ ලැ[ස් වට අදාළ ²U බ� ෙන`වන 

ආනයන බ� ඊළඟ වසර 3  ළ3 අෙහ�� 0�මට කට�  

කරනවා." 0යලා.  ත�,නා,ෙසkලා ෙ5කට එකඟ ෙවනවාද? මා 

අහ,ෙ, ඒක[. ඒ �තරb ෙන`ෙව[.  ඊළඟට 0යනවා, "භා>ඩ 

ව+ග 100 කට අදාළ ෙ+º ෙන`වන බ� ප�}ය වසෙ+ ඉව" කළ 

අතර තව" භා>ඩ 1,200ක ෙමවැV බ� ඉව" 0�මට කට�  

කරනවා." 0යලා.  දැ, ත�,නා,ෙසkලා ර0,ෙ, ක�ද? ෙ5ක 

තම[ ෙල�ක ෙවෙළඳ සං�ධාන ��, අප වැV පරා3න රාජ'ය, 

ෙවත, පR�ෙ< 	a{ රාජ'ය, ෙවත ප�}ය දශක ගණනාවb 

�ස්ෙසk  �,ෙ,. ඒ ෙග`Kල, හැමදාම අපට ෙදන වlෙට�Uව 

තම[ "උඹලාෙ( ²Uබ� 8aK කරපKලා.  අෙනx" බ� 8aK 

කරපKලා. ෙල�කෙ< ෙවළඳෙප`ළට, ෙල�කෙ< භා>ඩවලට 

Vදහෙසk අෙi රෙl සැRසර,න ඉඩකඩ ලබා 3පKලා." 0යන 

එක. හැබැ[, අ	 ෙම`කද කර,ෙ,? දැ, ත�,නා,ෙසkලා 

�දාන5 ෙවනවා භා>ඩ 1,200ක ²U බ� ඉව" කර,න. ෙමවර 

අය වැෙ< 0යනවා, භා>ඩ 1,200ක ෙ+º ෙන`වන බ� ඉව" 

0�මට කට�  කරනවා 0යලා. 

 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා (ජාතb�තර ෙවෙළඳ රාජb 
අමාතb+මා) (மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க - ச�வேதச வ�$தக இராஜா5க  அைம0ச�) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

ගU ම,� මV, අෙi භා>ඩ �ශාල )මාණයb, 

�ෙශkෂෙය, ඇඟ¤5 වාෙ( ඒවාෙ< ²Uබ� රaතව-  

 
ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒෙකQ වන ෙ� මා 0ය,න5. ෙල�කෙ<  ආ+yක වශෙය, 

බලව" රාජ'ය, �ෙබනවා.  ඒ රාජ'ය, අ	 වැV රාජ'ය,ෙ( 

ආ+yක හැ�ර1ම ෙවwෙව, ²U බ� සහන ෙද,ෙ,, ආ+yක 

සාධක මත ෙන`ෙව[. ඔ�,ට ෙ�ශපාලන �වමනාව, 

�ෙබනවා. ෙ�ශපාලVක වශෙය, තම,ෙ( �වමනාව ඉ4 

ෙන`ෙවන ෙක`ට GSP සහනය අ[, කරනවා. තම,ට ඕනෑ 

��යට න'ාය පmය හදනෙක`ට GSP සහනය ෙදනවා. ඒ Vසා  ඒ 

රාජ'ය, අපට  GSP සහනය ෙද,ෙ, ආ+yක සාධක මතම 

ෙන`ෙව[, ෙ�ශපාලන �වමනාව, මත[.  ෙල�කෙ<  රටවල 

ෙ�ශපාලන හැ�ර1ම මත අප  අ"ප" කරග,න ය,ෙ, 

ෙම`කbද?  

 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගU ම,� මV,- 

 
ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

අවස්ථාව ෙද,න බැහැ. මෙ( කාලය අවස, ෙවනවා.   

 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ෙ5ක හ5බ �ෙ> යහපාලන ආ>?ව - 
 

ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

නැහැ, එතැන �ෙබනවා ෙ�ශපාලනයb. ඇෙමRකා එbස" 

ජනපදය ඇ � �ෙර�cය රටවලට ෙ�ශපාලන �වමනාවb 

�ෙබනවා. ඒ අය GSP වැV බ� සහන තම,ෙ( ෙ�ශපාලන 

අර�o ෙවwෙව, උපෙය�ò කරග,නවා. අ	 ²Uබ� අ[, 

කරලා අෙi ෙවෙළඳෙප`ළ ෙද,ෙ, ෙම`න ෙ�ශපාලන 

අර�ණකටද? ෙම`කbද, අපට ඒ රටවල ෙ�ශපාලනය හ�රව,න  

�ෙබන බලය. භා>ඩ 1,200b ත�,නා,ෙසkලා ²U බ�ව8, 

අ[, කරනවා. මා ෙ5 0ය,ෙ, ත�,නා,ෙසkලාෙ( ආ+yක 

8aKකරණ )�ප"�ය ගැන[.  

ඊළඟට, භා>ඩ �තරb ෙන`ෙව[, ෙසkවා ෙවෙළඳ ෙප`ළ  

�වෘත කර,න" ෙය�ජනා කර �ෙබනවා. අය වැය කථාෙC 

97වැV ෙය�ජනාෙව, 0ය,ෙ,, අෙi රෙl නා�ක ක+මා,තය 

z�K කර,න ඕනෑ[ 0යල[. අෙi නා�ක ක+මා,තෙ< 

ශක'තාව රඳා පව�,ෙ, xමb මතද? අෙi රෙl 	a�ම මත[. 
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පා+8ෙ5, ව 

ඒක තම[ වැදග" සාධකය. ඒ Vස[ අෙi ෙක`ළඹ වරාය 

ෙල�කෙ< වරාය අතර, 26වැV ස්ථානයට ඇ�Kලා �ෙබ,ෙ,; 

ෙල�කෙ< රටවK අතර 12වැV ස්ථානයට ඇ�Kලා �ෙබ,ෙ,. 

ඒක �� ෙවලා �ෙබ,ෙ,,  8aKකරණ )�ප"�යb මත 

ෙන`ෙව[. අෙi රෙl 	a�ම මත[. නා�ක ක+මා,තය z�K 

කර,න �ෙබන බාධාව ෙම`කbද? ෙක`ළඹ වරාය තව" z�K 

කර,න බැR ෙවලා �ෙබන එක[.  වැ³Q�o කර �ෙබන 

නැ ෙඟනaර ජැ{යට  අවශ' උපකරණ {ක ස� කර ග,න බැR 

ෙවලා �ෙබනවා, ෙඩ`ල+ S8යන 600b ෙහ`යා ග,න බැRව. 

ෙ5ක[ ඇ� ෙවලා �ෙබන ත""වය. හැබැ[, ත�,නා,ෙසkලා 

ෙම`කද කර,ෙ,? නා�ක කට� වල3 අ	 ෙසkවාවb ලබා 

�,නා. නා�ක Vෙය�»ත ආයතනය හැ{යට ඒෙක, ෙඩ`ල+ 

S8යන 800b වා+Oකව අෙi රටට ආවා. ඒ Vසා ඒක 9 

ලාං0කය, අෙ" �යා ග,න ඕනෑ 0යල[ ²රණය කෙළk. 

එවැV සමාගමක �ෙ�vකය,ට ග,න z�ව, ව,ෙ, �යයට 

40[ 0යලා V+ණායකයb �|ණා. ඒ Vසා අද අෙi රෙl නා�ක 

ෙසkවා සපයන ඒවා[, �ශාල )මාණයක aSකා�"වයb 

දර,ෙ, ස්වෙ�vක ව'ාපාRක[w[. ෙඩ`ල+ S8යන 800b 

ෙ5ෙක, උපයනවා. සමාග5 එක�ය ගණV, �ෙ�vකය,ෙ( 

�යයට 40b �ෙබන සමාග5 12[ �ෙබ,ෙ,. හැබැ[, දැ, 

ත�,නා,ෙසkලා ෙම`කbද 0ය,න හද,ෙ,? වරාය �xoවාම 

හ5බ ෙව,ෙ,"  ෙඩ`ල+ S8යන 1,120[. ෙඩ`ල+ S8යන 

800b එන, නා�ක ෙසkවාව, සඳහා ඒජ,තවU,, ෙසkවාව, 

සපයන ආයතන අ"හR,න 0යනවා. ක�U ෙවwෙව,ද? ෙ5 

රෙl ව'ාපාRකය, ෙවwෙව,ද? ෙ5 රෙl ජනතාව ෙවwෙව,ද? 

ත�,නා,ෙසkලා ෙ5 8aKකරණය කර,ෙ, ක�U 

ෙවwෙව,ද? ෙ5 රෙl zරවැ�ය, සහ ෙ5 රෙl ව'ාපාRකය, 

ෙවwෙව, ෙන`ෙව[. ත�,නා,ෙසkලා  ඒකට එකඟද? ෙ5ක[ 

�ෙබන )ශ්නය. ඒ �තරb ෙන`ෙව[.   

ඊළඟට, ත�,නා,ෙසkලා අෙi රෙl ක5කU �� 8aK 
කර,න" ෙමම අය වැෙය, ෙය�ජනා කර �ෙබනවා. 

�ෙශkෂෙය,ම සාiz හා කා+යාල ෙසkවක පනත සංෙශ�ධනය 

කර,න ෙය�ජනා කර �ෙබනවා. සාiz හා කා+යාල ෙසkවක 

පන�, තම[ ෙසkවකයාෙ( �රbOතභාවය Âxෙ>. Vවා? Qන 

²රණය කර,ෙ,, කා,තාව,ට රා� වැඩ�රය ස5බ,ධ 

කාරණා, ෙසkවකයාෙ( වැඩ කරන කාලය ²රණය කරලා 

�ෙබ,ෙ, ෙ5 පනත ම�w[. ෙ5 පනත අ�ශය වැදග". 

හැබැ[, ත�,නා,ෙසkලා ෙම`කbද කර,ෙ,? අර 

ඔbෙක�ම �� 8aK කරනවා. �� 8aK කළාට හRය,ෙ, 

නැහැ, ස්වාSයා සහ ෙසkවකයා අතර ෙමවැV බැ�මb න5 

�ෙබ,ෙ,. ෙ5 ශb�ම" ��ය 8aK කර,න ඕනෑ. ඒ ක�U 

ෙවwෙව,ද? ෙ5 රෙl වැඩ කරන ජනතාව ෙවwෙව,ද, 

සාizෙC ෙහ� කා+යාලෙ< වැඩ කරන SV�, ෙවwෙව,ද? 

නැහැ.  ත�,නා,ෙසkලා ෙ5 අයෙ( Äමය, ලාභ ෙලස )ා(ධන 

aSකා�"වයට }ල ගැ�ම ෙවwෙව, තම[ ෙ5 සංෙශ�ධන ඇ� 

කර,ෙ,. ඒ Vසා ත�,නා,ෙසkලා ෙමෙතb ඇ� කරලා 

�ෙබන, ෙමෙතb ගම, කරS, �|o මාවත 3+ඝ කරලා, 

ෙCගව" කරලා, කා+යbෂම කරලා 8aKකරණයට ය,ෙ,. මම 

ද,ෙ, නැහැ 9 ලංකා Vදහස් පbෂෙ< ම,�වU ෙ5කට අත 

ඔසව,ෙ, ෙක`ෙහ`මද 0යලා? 2003 වසෙ+3 එbස" ජා�ක 

පbෂය ඉQRප" කරන ලද "Regaining Sri Lanka" වැඩසටහන 

තම[ අද" ෙ5 ඉQRප" කර,ෙ,. මම ෙම�චර ෙවලා බලාෙගන 

�{ෙ< ගU �දK ඇම�වරයා එනකK ෙ5 ගැන කථා කර,න. 

න�", එ මා ආෙC නැහැ. �දK අමාත'වරයා 20033 එbස" 

ජා�ක පbෂ ආ>?ව පරාජයට ප" කර,න )ධාන සාධකයb 

බවට ප" කර ග"ෙ" ෙ�ශපාලන �යාව8යb වාෙ(ම, 

"Regaining Sri Lanka" 0යන ආ+yක �යාව8ය. ඒක තම[ 

එ මාෙ( �ව අග �|ෙ>. හැබැ[, එදා එbස" ජා�ක පbෂ 

ආ>?ව අwගමනය කළ ඒ �යාව8ය පරාජයට ප" කර,න 

ඕනෑය 0යලා කථා කරz ගU මංගල සමර1ර අමාත'වරයා අද ඒ 

�යාව8යම තම,ෙ( ��, 0ය,න පට, අරෙගන �ෙබනවා. 

ෙ5 පා+8ෙ5, ෙC ��ධ ෙවS, �ෙබ,ෙ,, ෙම`න තර5 

හාස'ජනක ත""වයbද?  

ත�,නා,ෙසkලා 0යනවා, "ෙ5ක සමාජ ෙවෙළඳ ෙප`ළ 

ආ+yකයb" 0යලා. ෙ5ක සමාජ ෙවෙළඳ ෙප`ළ ආ+yකයb 

ෙන`ෙව[. ෙක`ෙහ`මද ෙ5ක සමාජ ෙවෙළඳ ෙප`ළ  ආ+yකයb 

ෙව,ෙ,? මතක තබා ග,න, ෙ5ක ෙක`Kලකා� ෙවෙළඳ ෙප`ළ 

ආ+yකයb. ෙම`නවාද ඉ U ෙන`කෙළk ෙ5ෙක,? 1977, 

පට, ග,නා ලද ෙ5 ෙවෙළඳ ෙප`ළ  ආ+yකෙය,, ෙ5 

ෙක`Kලකා� ෙවෙළඳ ෙප`ළ  ආ+yකෙය, ෙම`කbද අෙi රෙl 

ඉ U කෙළk? �ය¤ bෙෂkm �නාශයට ප" කරS,, Ãඳ වlටS, 

ගම, කරz එක තම[ ��ධ �ෙ>. ඒ Vසා ෙ5 ආ+yකෙ< ඇ� 

වන ෙවනස්ක5 ආ+yක තලෙ< �තරb රඳා පව�,ෙ, නැහැ. 

ආ+yක තලෙ< ��ධ වන ෙවනස්ක5, ආ+yක  bෙෂkmෙ< ඇ� 

වන අ+|ද ධන, ඍණ ආ+yකය, ෙවෙළඳ ෙශkෂෙ< aඟය, ෙග�5 

ෙශkෂෙ< aඟය, අය වැය aඟය ෙ5 වාෙ( ආ+yක කUoවල 

�තරb රඳා පව�,ෙ, නැහැ. ආ+yක bෙෂkmෙ< ඇ� වන 

අ+|ද අVවා+යෙය,ම සමාජ ��තයට බලපෑ5 ඇ� කරනවා; 

ෙම`න zරවැ�ෙය�ද 0යලා ²රණය කරනවා. ත�,නා,ෙසkලා 

ෙ5 ආ+yකය" එbක හදz SVහා ක�ද, හදz සමාජය ක�ද? ෙ5 

හදz සමාජය, නUම සමාජයb; නUම SVෙහb ෙග`ඩනඟලා 

�ෙබනවා. එෙහම ෙන`ෙCද, අද සමාජය? ෙම`කද, ආ+yක 

)�ප"�ය" එbක ඒ රෙl සමාජෙ< හැඩ�Uක5 ²රණය 

කරනවා. ගU එස්.¥. Qසානායක අමාත' මV, ඔබ මා 

ෙක`S�Vස්l පbෂෙ< පැර- සාමා»කෙයb හැ{යට ෙ5ක 

ද,නවා. ෙම`කද, ආ+yකය ��, තම[ ඒ සමාජ ��තෙ< හැඩ 

Uව ²රණය කර,ෙ,. ඒ Vසා 1978 පට, ග,නා ලද ෙ5 

8aKකරණය, ෙක`Kලකා� ෙවෙළඳ ෙප`ළ ආ+yකය ��, 

ෙග`ඩනැ÷ෙC නUම SVෙහb. ෙ5 SVහාෙග, හද,න 

z�ව,ද, හRත ආ+yක? ෙ5 SVහා පRසරය ර0නවාද? 

ඔබ ම,ලා aතනවාද, ෙ5 නUම SVහා, ෙ5 ෙග`ඩනඟන ලද 

නUම සමාජය ෙ5 රෙl ආ+yකය", හRත වනා,තරය" ර� 

0යලා? නැහැ! වනා,තරෙය, යන ෙක`ට ද0,ෙ, ඒෙb 

�ෙබන ෙසp,ද+ය ෙන`ෙව[, ගෙහk වට අ³ )මාණය තම[ 

බල,ෙ,. ඒක තම[ ඔ�,ෙ( මාන�ක"වය. ක,දb ද0න 

ෙක`ට ද0,ෙ, ඒෙb �,දර"වය ෙන`ෙව[; ඒෙb ගK ෙට`, 

)මාණය[ aෙ" ඇ ෙඳ,ෙ,. එෙහම ෙන`ෙව[ද? ෙ5 SVහා 

එෙහම තම[ හදලා �ෙබ,ෙ,. ෙ5 SVහාෙග, 

ත�,නා,ෙසkලා කKපනා කරලා බලනවා න5 හRත ආ+yක 

හද,න, ෙ5 නUම සමාජෙය, හRත ආ+yක )�ප"�ය හද,න 

බැහැ. ෙ5 ආ+yකය ෙම`කbද? ත�,නා,ෙසkලා හැ�වා කැෙK 

ඉ,න අ8 පැටC අරෙගන �xණන ආ+yකයb. සමාජය 

ෙක`තැනටද }ෙ<? කැෙK ඉ,න, �xණන ෙහ`ර අ8යා 

ප,සෙK �යා ග,න ආ+yකයb හැ�වා. ෙම`කද, ෙ5ෙක, ඊට 

වඩා ෙවන ෙදයb හැෙද,ෙ, නැහැ. ෙ5ෙක, හRත හැෙද,ෙ, 

නැහැ. ඒ 0ය,ෙ, පRසරය ෙවනම, ආ+yකය ෙවනම රඳා 

පව�,ෙ, නැහැ. ආ+yක bෙෂkmෙය, හදන සමාජ SVසා 

තම[ පRසරය" එbක ස5බ,ධතාවb හද,ෙ,. එෙහම �ණාම 

තම[ ෙද`ෙහ`" ��, 3ලා උෙ� හවා ව�න |�රජාණ, 

වහ,ෙසkෙ( අwUවවල -|� 	uමවල- පzව පළලා Vධ, 

ෙහ`ය,ෙ,. ඇ[? SVහා නUම කරනවා, ෙ5 සමාජය. ෙ5 

සමාජය ෙම`කbද කෙළk?  

ෙ�.ආ+. ජයව+ධන 0Cවා, "මට ඉ�හාසය වැඩb නැහැ. මට 

සK8 ෙහ`ය,න �|ණා න5 ඇ�" 0යලා. ෙ)kමදාස මහ"මයා 

0Cවා, "මට ඉං»ෙ,Uෙව� වැඩb නැහැ. ව?කා+Sකෙය� 
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a{ය" ඇ�" 0යලා. ෙ�.ආ+. ජයව+ධන මහ"මයා ඇ�වා, 

"සාaත' ඉෙගන ෙගන ක,නද?" 0යලා. ච,�කා xමාර ංග 

මැ�Vය ඇ�වා, "කලා උපා�ය ක,නද?" 0යලා. එෙහම ඇ�වා. 

ගU එස්.¥. Qසානායක ඇම� මV, ඔබ මාට මතක ඇ�. 

V+මාණ vKc, වැඩb නැහැ ෙ5 ආ+yකයකට. ඇ[? ෙ5ෙක, 

vෂ්ටස5ප,න SV�, හද,ෙ, නැහැ. ෙ5ෙක, හද,ෙ, 

නUම SVෙහb. ඒ නUම SVහා සහ ආ+yකය පRසරය 

ර0,ෙ, නැහැ. ඒ Vසා තම[ �Kප" ෙC මහා වන සංහාරයb 

��ධ ෙව,ෙ,. ෙ5 නUම SVහාෙග, ඊට වඩා ෙදයb 

බලාෙප`ෙර`"  ෙව,න එපා. ඒ Vසා තම[ උමා ඔය වැV මහා 

�නාශකා� බ� ෙය�ජනා @ම ෙය�ජනා ෙව,ෙ,. uං a ෙඳන, 

උKප" a  ෙඳන, Qය ඇu a ෙඳන පRසරය �නාශ වන- [බාධා 

0�මb] 
 

ග, හY� %නා�9 මහතා (�9/ සංෙ.ශ හා �uට` 
යGතල පහ�ක� අමාතb+මා) (மா� மி� ஹாி� ப�னா2� - ெதாைல$ெதாட� க� ம+,� �ஜி6ட) உ6க6டைம4  வசதிக� அைம0ச�) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 

ගU ම,� මV, ඔබ මා උමා ඔය ව'ාපෘ�ය ගැන 0යz 

Vසා මම ෙ5 )ශ්නය අහ,ෙ,. ඔබ මාට ෙච�දනාවb �ෙබනවා 

ෙ,ද,- 
 

ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම ද,නවා. මම ඒකට උ"තර �,නා.   
 

ග, හY� %නා�9 මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா2�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

මa,ද රාජපbෂ මැ� මාෙ( ආ>?ව කාලෙ< 

ඔබ ම,ලාම උමා ඔය ව'ාපෘ�ය ෙය�ජනා කරලා,- 
 

ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම එ මාට එදා �1 එෙb වැඩසටහෙ,3 ෙහ`ඳ උ"තරයb 

�,නා. මම ඉතා පැහැQ8ව 0Cවා, වාR මා+ග අමාත'ාංශ හරහා 

ලංකාෙC ගංගා ෙZ�- සංව+ධනය 0�ම සඳහා සැල�5 

�ෙබනවා. 

ඒවා 1960 ගණ,වල හදz සැල�5. ඒ 0ය,ෙ,, හැම 

සැල�මb 	uබඳවම එවකට �{න අමාත'වරයා අවධානය ෙය`� 

කරනවා. අවධානය ෙය`� 0�ම 	uබඳව කාටව" වරදb 

0ය,න බැහැ. හැබැ[, ඒක ඉQකරනවා ද, නැ�ද, ශක'තා 

අධ'නය ෙක`ෙහ`මද, ෙද,ෙ, කාටද, ෙදන ආයතනය කවර 

ආයතනයb ද, 0යන එක ²රණය කර,ෙ, �ෙබන ආ>?ව[. 

නැ"න5, ෙ5 ගංගා ෙZ�- සංව+ධනය 	uබඳව 1960 ගණ,වල 

ඉඳ, හදz වා+තාවb �ෙබනවා. ඒ වා+තාෙC උමාඔය 	uබඳ 

සංව+ධන ෙය�ජනාවb �|ණා. ඒ සංව+ධන ෙය�ජනාව 	uබඳව 

අධ'යනය කර,න අ	 අවසර ඉKලා �ෙබනවා. 
 

ග, හY� %නා�9 මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா2�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

ඔබ ම,ලා තම[ ෙ5 ෙය�ජනාව ෙගනාෙC. 
 

ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

නැහැ, ඒක වැÂQ[. ෙ5 ෙය�ජනාව 1960 ගණ,වල හදz 

ෙය�ජනාවb. ඒක ඔබ මා ද,ෙ, නැහැ.  

ග, හY� %නා�9 මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா2�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

ඔබ මා 0ය,ෙ, ෙ5 ෙය�ජනාව ඔබ මා ඉQRප" කෙළk 

නැහැ 0යලා ද? 

 
ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔබ මාට ෙ"ෙර,ෙ, නැහැ ෙ,.  

 
ග, හY� %නා�9 මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா2�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

ෙ"ෙර,ෙ, නැ� එක ෙන`ෙව[. ඔබ මා ෙ5 

ස5බ,ධෙය, කැÃනl ම>ඩලයට ෙය�ජනාවb ඉQRප" කෙළk 

නැ�ද? 

 
ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ගැන මම 0ය,න5 ෙක�. උමාඔය සංව+ධනය 	uබඳ 

ෙය�ජනාව කාලා,තරයb �ස්ෙසk වාRමා+ග අමාත'ාංශෙ< 

�ෙබන ව'ාපෘ�ව8, එකb. ඒක 1960 ගණ,වල හදz එකb. 

ඒෙග`Kල, ළඟ  ෙත`ර U �ෙබනවා, එb එb ගංගා ෙZ�- 

ෙක`�චර සංව+ධනය කරලා �ෙබනවා ද 0යලා. මහවැ8ය දැ, 

�යයට 80b �තර සංව+ධනය කරලා �ෙබනවා, වලෙC �යයට 

80b �තර සංව+ධනය කරලා �ෙබනවා, දැ�Uඔය ය5 

)මාණයකට සංව+ධනය කර �ෙබනවා, ඒ වාෙ(ම, උමාඔය 

සංව+ධනය 	uබඳව" ඔ�, ව'ාපෘ�යb හැ{යට න5 ෙක`ට 

�ෙබනවා. ෙ5 0�ම අමාත'ාංශයකට අ¤�, ගංගා හද,න 

නැහැ ෙ,. එතෙක`ට කරන ෙ� තම[, ඒ ගංගා ෙZ�- 

සංව+ධනය කර,ෙ, ෙක`ෙහ`මද 0යලා කKපනා කරන එක. 

එය සංව+ධනය 0�ම සඳහා අ	 කැÃනl ප;කාවb ඉQRප" 

කරනවා. )ශ්නය එ,ෙ, කැÃනl ප;කාෙC ෙන`ෙව[. )ශ්නය 

එ,ෙ,, සංව+ධනය කරන ෙක`ට �8,ම ශක'තා අධ'යනයb 

කර,න ඕනෑ. [බාධා 0�මb] හR, )නා,� ඇම� මා 

ෙප`Úඩb ඉ,න. ආෙය" මෙ( කාලය ඔබ මාට ෙද,ෙ, 

නැහැ. ශක'තා අධ'යනය ෙෆkK න5, 9 ජයව+ධනzර 

�ශ්ව�ද'ාලෙ< පRසරය 	uබඳ අධ'යන ආයතනය ෙ5කට 

පRසර අධ'යනයb කරනවා න5, [බාධා 0�මb] 
 

ග, හY� %නා�9 මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா2�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

ඔබ මා )ශ්නෙය, පැනලා ය,න එපා. 
 

ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම )ශ්නෙය, පැනලා ය,ෙ, නැහැ.  
 

ග, හY� %නා�9 මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா2�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

මම අහ,ෙ,, ෙ5 ෙය�ජනාව කාෙගද 0යල[. 
 

ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෙ5 ෙය�ජනාව අෙi ෙන`ෙව[. ෙ5 ෙය�ජනාව 1960 

ගණ,වල aටz ඩÚ8 ෙසkනානායක මැ� මාෙ(. එ මා තම[ 
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පා+8ෙ5, ව 

ප;කාව දාලා �|ෙ>. ඔබ මා 0�ම ෙදයb ද,ෙ, නැහැ. 

[බාධා 0�මb] ඔබ මා ද,ෙ, නැ"න5 වා³ ෙව,න. Vක5 

ෙබ`Uවට කෑ ගහ,ෙ, නැ�ව ඔබ මා වා³ ෙව,න. [බාධා 

0�මb] මම කථා කරනක5 ඔබ මා කට වහෙගන ඉ,නවද? 

ඔබ මාට ඕනෑ ෙදයb ඔබ මාෙ( කථාෙC3 0ය,න. [බාධා 

0�මb] අ,�මට ඒක 0ය,න. කUණාකරලා මට මෙ( කථාව 

කරෙගන ය,න ඉඩ ෙද,න. ඔය ස�දවලට භය ෙවන අය ඒවාට 

භය කරග,න හද,න.  

 
ග, හY� %නා�9 මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா2�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

අ	 භය නැහැ. 

 
ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

අ	 භය ෙව,ෙන" නැහැ. ඔබ මා ක�ද මට? කUණාකරලා 

ඔබ මා වා³ ෙව,න. ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, ෙ5 

රෙl වංචාව, කරලා, පRසරය �නාශ කරලා, උමාඔය 

ස5බ,ධෙය, SVස්�,ට ෙප`ෙර`,� 3ලා, ඒ ඔbෙක�ම 

කැ³ලා දැ, ෙහ`5බ Ãම ඇwණාට පස්ෙසk පා+8ෙ5, වට 

ඇ�Kලා ෙම`කb හR 0යලා ෙ�ෙර,න හදනවා. ඔබ මා 

කUණාකරලා වා³ ෙව,න.  

 
ග, හY� %නා�9 මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா2�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

ඔබ මා වා³ ෙව,න. 

 
ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම[ දැ, ෙ5 සභාෙC කථා කර,ෙ,. මම වා³ ෙව,ෙ, 

නැහැ.  

 
ග, හY� %නා�9 මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா2�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

බ[ලා පiෙපb. 

 
ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ස 4[! ස 4[!! ඔබ මා කට වහෙගන ඉ,න. දැ, උමාඔය 

�නාශ ෙවලා �ෙබනවා. ඊට පස්ෙසk, �Kප"  �නාශය. ඒ 

වාෙ(ම, zරාවස්  මංෙක`Kලය. ෙමවැV ආ+yක @මයb හදලා 

�ෙබන තැනක �ෙශkෂෙය,ම පRසරය 	uබඳ ඇKමb �ෙබන 

SVස්� හැෙද,ෙ, නැහැ. ඔ�,ට පRසරය තම,ෙ( ෙවෙළඳ 

�වමනාවb, තම,ෙ( ආ+yක �වමනාවb ෙලස සැල0Kලට 

භාජන 0�ම තම[ �� ව,ෙ,. මා ඒ Vසා ෙ5 සමාජ ��තය 

	uබඳව, පRසර ��තය 	uබඳව, ඒක අෙනx" bෙෂkmවලට 

ඇ� කර �ෙබන අපරාධවලට, වංචා ·ෂණවලට, දUව, ·ෂණය 

කරන සමාජයb 	uබඳව මම වැ³ය අවධානය ෙය`� කර,ෙ, 

නැහැ. මම ෙ5ෙb ආ+yක තලෙ< කUo 	uබඳව අවධානය  

ෙය`� කරව,න5.  

මම කැමැ�[, ෙ5 අවස්ථාෙC3 ෙ5 ගU සභාෙC �දK 

අමාත'වරයා a{යා න5. �දK අමාත'වරයා ෙ5 අය වැය 

ෙKඛනය ඉQRප" කරS, 35වැV 	4ෙC3 0යනවා, "ගU 

කථානායක මV, U	යK Ã8යන 7,000ක ණය ආප� ෙග1මට 

ඇ� බැ�, ඉQR වසර  න ඉතා බැíU5 කාලයb වw ඇත." 

0යලා. මම ෙ5 ආ>?ෙC කාෙග, හR දැනග,න කැමැ�[, 

අෙi රෙl ණය )මාණය ෙක`�චරද 0යලා. ෙ5 ඉQRප" කර 

�ෙබන අය වැය ෙKඛනෙ<3 �දK අමාත'වරයා 0යනවා, ණය 

)මාණය U	යK Ã8යන 7,000[ 0යලා. ෙ5 අය වැය 

ෙKඛනෙ< 35වැV 	4ෙC3 �දK ඇම� මා 0යනවා, "ගU 

කථානායක මV, U	යK Ã8යන 7,000ක -Rs. 7 Trillion- 

ණය ආප� ෙග1මට ඇ� අතර,..." 0යලා. හැබැ[, ර� 

කUණානායක මහ"මයා �දK ඇම�වරයා ��යට කට�  කරz 

කාලෙ< අය වැය ෙKඛනය ඉQRප" කළාට පස්ෙසk රVK 

�@ම�ංහ මහ"මයා ෙම`කbද 0CෙC? ර� කUණානායක 

මහ"මයා ඉQRප" කළ අෙi රෙl ණය )මාණය වැÂQ[ 0යලා 

රVK �@ම�ංහ මහ"මයා 2016 මා+  08වැVදා 

පා+8ෙ5, ෙC3 කළ )කාශයb හැ,සාÚ වා+තාෙC �ෙබනවා. 

ඒක" මම 0ය,න5.  එQන හැ,සාÚ වා+තාෙC 53 වන ²UෙC 

එය ෙමෙසk සඳහ, වනවා: 

"ෙ5 සහ�ක ෙකUo වා+තාව,ට අwව 2015 ව+ෂය අවස, වන �ට 

ෙග1මට ඇ� රාජ' ණය )මාණය U	යK Ã8යන 8475b අෙi අය 

වැයට ෙප,වා �|ණා. ඒ 0ය,ෙ,, දළ ෙ�½ය Vෂ්පාQතෙය, �යයට 

74.9b. 2016 වසෙ+ ණය ෙසkවාව, සඳහා ආප� ෙග15 )මාණය 

Ã8යන 1209b ෙවනවා."  

හRද? න�"  එ මා  එම ²UෙCම තව�රට" ෙමෙසk" 

සඳහ, කරනවා.  

 " ...  U	යK Ã8යන 8475ක ණය )මාණයට අමතරව දැනට තව" 

U	යK Ã8යන 1042.8b අ¤�, ෙහu ෙවලා �ෙබනවා."  

ර� කUණානායක මැ� මා 20153, 2016 ව+ෂය ෙවwෙව, 

ඉQRප" කළ අය වැය ෙKඛනෙය, 0යලා �ෙබනවා, "ෙග1මට 

ඇ� රාජ' ණය )මාණය U	යK Ã8යන 8,475[." 0යලා. 2016 

මා+  08වැVදා අ�ාමාත'වරයා 0යනවා, ඒ ණයවලට" වඩා 

වැ³ෙය, U	යK Ã8යන 1,042.8b  ණය �ෙබනවා 0යලා 

ෙහu ෙවලා �ෙබනවා 0යලා.   

ෙ5 �ෙබ,ෙ,, U	යK Ã8යන 9,517b 0යලා 2016 

මා+  මාසෙ< අ�ාමාත'වරයා ෙ5 පා+8ෙ5, වට ඉQRප" 

කරz වා+තාව. දැ, �දK අමාත'වරයා 0යනවා, ''අෙi ණය 

)මාණය Ã8යන 7,000['' 0යලා. �දK අමාත'වරයා ෙ5 

ෙවලාෙC සභාෙC a{යා න5 මම කැමැ�[. දැ, අෙi ණය 

)මාණය �යද? ඒක ෙ5 පා+8ෙ5, ව දැනග,න ඕනෑ. 

අ�ාමාත'වරයා 0යනවා, U	යK Ã8යන 9,517[ 0යලා. �දK 

අමාත'වරයා දැ, ඇ�Kලා 0යනවා, U	යK Ã8යන 7,000[ 

0යලා. �යද ණය? ක�U හR ද,නා ඇම�වරෙයb නැ�ටලා 

0ය,න, ''රෙl ණය ෙම�චර['' 0යලා. ත�,නා,ෙසkලා දැ, 

කැÃනl ම>ඩලෙ< ඉ,නවා; භා>ඩාගාරෙ< මහ"වU 

ඉ,නවා; අමාත'ාංශෙ< ෙKක5වරයා ඉ,නවා. කUණාකරලා 

ෙ5 පා+8ෙ5, වට 0ය,න, 'ණය �යද' 0යලා. මම ෙප`³ 

ෙවලාවb ෙදනවා. ක�U හR ඇම�වරෙයb නැ�ටලා 0ය,න. 

�යද, සභානායක මා? [බාධා 0�මb] නැහැෙ,. එෙහම ෙවලා 

නැහැ. මම 0ය,න5. ග"ත ගණන �ෙබ,ෙ,.        

ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, දැ, පරණ ඒවාට 

නැ�lට අය ෙ5කට නැ�{,ෙ, නැහැ. මම අහ,ෙ, එක[. 

2016 මා+ වල 0යනවා, අෙi ණය )මාණය U	යK Ã8යන 

9,517b 0යලා. හැබැ[ අද ඇ�Kලා 0යනවා, U	යK Ã8යන 

7,000[ 0යලා. ඒ Vසා ෙ5 රට  ෙක`�චර ණයද 0යා ෙ5 අය 

වැය ෙKඛනය හදz අමාත'ාංශෙ< VලධාR,ට ෙහ� 

ඇම�වරයාට ෙහ� ආ>?වට ෙහ� 0ය,න බැR ආ+yකයb 

තම[ ත�,නා,ෙසkලා හැ�ෙC. ඔ,න 1978 ඉඳලා 

1163 1164 
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ත�,නා,ෙසkලා ගම, කරz ගම, මා+ගය. ණය )මාණය 

ෙක`�චරද 0යලා ෙ5 පා+8ෙ5, වට ඉQRප" කර,න 

ත�,නා,ෙසkලාට බැR ෙවලා �ෙබනවා. ඒ Vසා මම නැවත" 

0යනවා, �දK අමාත'වරයා ෙක`තැනක ෙහ� ඇෙහන තැනක 

ඉ,නවා න5 ඇ�Kලා 0ය,න, අෙi ණය ෙක`�චරද 0යලා. 

ඒක අ	 දැනග,න ඕනෑ. රටb හැ{යට ෙ5 පා+8ෙ5, ව 

දැනග,න ඕනෑ අෙi ණය )මාණය ෙක`�චරද 0යලා. ඒ Vසා 

පළ�වැV )ශ්නය මම �දK අමාත'වරයාට ෙය`� කරනවා. ෙ5 

අය වැය ෙKඛනෙ< 0යන කථාව වැරQ[ 0යලා මම වග�ෙම, 

0යනවා. ණය )මාණය U	යK Ã8යන 7,000b ෙන`ෙව[. 

VවැÂQ ණය )මාණය 0ය,න ඕනෑ.  

ගU Vෙය�ජ' කාරක සභාප� මV, අ	 සැල0Kලට 

භාජනය කර,න ඕනෑකම �ෙබනවා අෙi අය වැය ෙKඛනෙ< 

ත""වය.  මම 2017, 2018 අය වැය ෙදකම ග,න5. 2017 

ආ>? ෙC ආදායම U	යK Ã8යන 1,992[. ආ>?ව ණය ග"තා 

U	යK Ã8යන 1,579b. ඒ 0ය,ෙ,, ආ>?ෙC ආදායම වාෙ( 

�යයට 79b ණය ග"තා. ඒ 0ය,ෙ,, අමාත'වරයාට මාසයකට 

U	යK ලbෂයක ආදායමb හ5බ �ෙණ`", �ව"1ම සඳහා 

අමාත'වරයා තව U	යK 79,000b ණය ග"තා. ආදායම වාෙ( 

�යයට 79b ණය ග"තා.  

20183 ත�,නා,ෙසkලා ආ>?ෙC ආදායම ��යට 

ඇස්තෙ5,  කරලා �ෙබනවා U	යK Ã8යන 2,326b. හැබැ[ 

ත�,නා,ෙසkලා ණය ගැ�ම ඇස්තෙ5,  කරලා �ෙබනවා 

U	යK Ã8යන1,885b. එෙහමන5, ආදායෙම, �යයට 81b 

ණය ග,නවා. ඒ 0ය,ෙ,, අමාත'වරයාට මා�ක ආදායම 

��යට U	යK ලbෂයb ලැ|ෙණ`", �ව" ෙව,න තව U	යK 

81,000b ණයට ග,නවා. ෙ5 ''ආදායම'' 0යලා 0ය,ෙ, 

ෙම`කbද? ත�,නා,ෙසkලා අය වැය ෙKඛනෙ< ''අය'' 

0ය,ෙ, ෙම`කbද? ''අය'' 0ය,ෙ, "ණය''. එ�චර[. ''වැය'' 

0ය,ෙ, ෙම`කbද?  

දැ, ත�,නා,ෙසkට මම ඉQRප" කරනවා 2018 ආ>?ෙC 

�යදම. ණය ෙප`� ෙග1ම හැර �යදම ඇස්තෙ5,  කරලා 

�ෙබනවා U	යK Ã8යන 2,083b. ආ>?ෙC සාමාන' 

�යද5වල ඇස්තෙ5, ව U	යK Ã8යන 2,083b ෙවන ෙක`ට, 

ආ>?ව ණය ෙප`� හා වාRක ෙගවනවා U	යK Ã8යන 

1,970b. ඒ 0ය,ෙ, ආ>?ෙC �යද5 හා සංස,දනය කරලා 

බලන ෙක`ට ණය ෙප`� වාRක ෙග1ම �යයට 95[. 

ත�,නා,ෙසkලා රෙl වැඩ කට�  ෙවwෙව, �යයb �යද5 

කෙළ`", තව 95b �යද5 කර,ෙ, ෙම`කb ෙවwෙව,ද? ණය 

ෙගව,න. ඒ, වැය. වැය 0ය,ෙ,",- 

 
ග, hෙය;ජb කාරක සභාප�+මා (மா� மி� �Q�களி� பிரதி$ தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Will an Hon. Member propose Hon. 
Edward Gunasekara to the Chair? 

 
 

ග, එස්.¡. Pසානායක මහතා (සමාජ ස�බල ගැ�?� හා 
�භසාධන හා ක�ද උඩරට උ,මය )*බඳ අමාතb+මා) (மா� மி� எB.பி. திசாநாய�க - சTக வMU6ட) ம+,� நல� ாி ம+,� க�� மர ாிைமக� அைம0ச�) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage) 
Sir, I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

take the Chair.  
 

%ශ්නය �මසන ලP�, සභා ස�මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

අන+,ව ග, hෙය;ජb කාරක සභාප�+මා [ලාසනෙය� 
ඉව> �ෙය�, ග, එ�ව� oණෙසpකර මහතා Eලාසනා\ඪ �ය. அத7 பிற�, மா14மி� ���களி7 பிரதி" தவிசாள� அவ�க� அ�கிராசன"தினி7� அகலேவ, மா��மி� எ	வ	 �ணேசகர அவ�க�  தைலைம வகி"தா�க�. 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the 
Chair. 

 

ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගU ම,� මා, කථා කර,න. 

 
ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV,- [බාධා 0�මb] ඔbෙක�ම, 

ඔbෙක�ම. ඔබ ම,ලා, අරෙග`Kෙල�. අ�U� 70b �ස්ෙසk 

ඔබ ම,ලා රට ෙගනැKලා �ෙබන තැන මම ෙ5 0ය,ෙ,. මම 

ත�,නා,ෙසkලාට �තරb එෙහම 0ය,ෙ, නැහැ. 

ත�,නා,ෙසkලාට �තරb 0ය,ෙ, -[බාධා 0�මb]  

 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  (மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க ) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe ) 

මහවැ8ය, ඇඟ¤5 ක+මා,තය ඒ �යKලම කරලා තම[ 

U	යK Ã8යන 2,000කට ළං කරලා �,ෙ,. ඊට පස්ෙසk 0�ම 

සංව+ධනයb නැ�ව ඉතාම" �� ව'ාපෘ� සංඛ'ාව0, U	යK 

Ã8යන දසදහසක ණය අපට භාර �,නා. ඒ ණය තම[ අ	 කර 

ගහෙගන ෙගව,ෙ,. 2025 ෙවන කK අපට ෙගව,න �� ෙවලා 

�ෙබනවා.  

 
ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

හR, හR.  

ත�,නා,ෙසkලා ෙ5 අය වැය ෙKඛනය 0යලා 0ය,ෙ, 

ෙම`කbද? අයව8, වැ³ පංºවb ණය, වැයව8, වැ³ පංºවb 

ණය ෙග1ම. ඒ Vසා ෙ5ක අය වැයbද, ණය වැයbද? ඒ Vසා 

ත�,නා,ෙසkලා ෙ5 ආ+yකය �ශාල ණය ක,දක aර කරන 

ආ+yකයb බවට පRව+තනය කළා. ෙ5 ගම, කරz ආ+yක 

මාවත තම[ ෙ5 අ+|දය ඇ� කරලා �ෙබ,ෙ,. මංගල සමර1ර 

අමාත'වරයා නැවත නැවත ෙය�ජනා කරන ෙමම 

8aKකරණෙය, අෙi රෙl ආ+yකෙ< ඉQR ගමනb අ"ප" 

කර ග,න z�ව, ෙව[ 0යලා අ	 �ශ්වාස කර,ෙ, නැහැ.  

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, ෙ5ෙb �ශාලම ත""වය 

ම  ෙව,ෙ, �ෙ�ශ ණය මත[. අරෙගන �ෙබන �ෙ�ශ ණය 

ෙවwෙව, අපට 2018 ව+ෂෙ<3 ෙගව,න ��ධ ෙවනවා, 

ෙඩ`ල+ S8යන 2,132b. හ5බ,ෙත`ට වරාය �xණලා හ5බ 

�ෙ> ෙඩ`ල+ S8යන 1,120[. ඒ 0ය,ෙ,, හ5බ,ෙත`ට 

වරාය �xණලා ලැ|o �දල වාෙ( ෙදºණයb ෙගව,න 

�ෙබනවා. ආප� ෙම`කbද ද,ෙ, නැහැ ත�,නා,ෙසkලා 

�xණ,න ෙහ`යග,ෙ,? න�",- 

 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

බ� ! 

1165 1166 



පා+8ෙ5, ව 

ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

බ�. 99 අ�U�දකට බ�. නැවත 99b 3ෙ5 ෙප`ෙර`,�ව මත. 
ඒක" දාග,න. දැ, ෙම`කbද ෙවලා �ෙබ,ෙ,? S8යන 
2,132b -Ã8යන 2.1b- 20183 �ෙ�ශ ෙඩ`ල+ ණය ෙගව,න 
��ධ ෙවනවා. æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, 2019 ෙවන ෙක`ට 
ෙ5ෙb ත""වය ෙදºණයb බවට ප" ෙවනවා. �ෙ�ශ ණය 
ෙග1ම ෙඩ`ල+ S8යන 4,217b. ෙඩ`ල+ Ã8යන 4.2b ෙගව,න 
��ධ ෙවනවා. හ5බ,ෙත`ට වරාය �xණා ෙගන ෙහ`යා ග"  
ආදායම වාෙ( හතර ºණයb �දK ෙහ`යා ග,න ෙවනවා, 2019 
ණය ෙගව,න. ඒ Vසා ත�,නා,ෙසkලා ෙ5 ගම, කරz 
ආ+yක ගමන හRද? අෙi ර ට �ශාල ණය ක,දක aර කරz 
ආ+yකයකට ත�,නා,ෙසkලා අෙi රට ෙගනාවා. ආ+yකය 
�තරb ෙන`ෙව[. ඊළඟට ��ධ ෙව�ච ෙදය ෙම`කbද? ආනයන 
- අපනයන ෙවෙළඳ ෙප`ෙළk අෙi පංºව @මාw®ලව කඩා 
වැෙට,න පට, ග"තා.  

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, 1977 දළ ෙ�½ය Vෂ්පාQතෙ< 

)�ශතයb හැ{යට අෙi අපනයන ආදායම �යයට 33bව 

�|ණා. අෙi රෙl දළ ජා�ක Vෂ්පාදනෙය,  ෙන, එකක 

පමණ අපනයන ආදායමb අපට �|ණා. අද ෙම`කbද ෙවලා 

�ෙබ,ෙ,? 2016 අෙi අපනයන ආදායම �යයට 13[. ෙදෙක, 

පංºවකට" වඩා වැ³ )මාණය0,,-  

 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

2005 �යයට 34[. 

 
ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

2005 �ස්තර මෙ( ළඟ �|ණා. ඔබ මාට මම 0ය,න5. 
�යයට 34b නැහැ. 2000 ව+ෂෙ< �යයට 33[. 2000 ව+ෂෙය, 
පස්ෙසk අ?ෙව,න පට, ග"තා. ඒ 0ය,ෙ, 19773 ජා�ක 
ධනෙය, �යයට 33b �o අෙi අපනයන ආදායම, අද �යයට 
13 දbවා කඩා වැ{ලා �ෙබනවා. ඒ Vසා æලාසනා
ඪ ගU 
ම,� මV, අෙi ආනයන - අපනයන ෙවෙළඳ ෙප`ෙළk අද �ශාල 
අ+|දයb V+මාණය ෙවලා �ෙබනවා. එය ෙක`�චරද 0යනවා 
න5, අෙi ආනයන �යදම ෙඩ`ල+ Ã8යන 20b ෙවන ෙක`ට, 
අපනයන ආදායම ෙඩ`ල+ Ã8යන 10[. අෙi රට, �යයට 100ක 
ෙවෙළඳ පරතරයb �ෙබන රාජ'යb. ත�,නා,ෙසkලා කKපනා 
කර,න, ෙ5 රට ෙමෙහම �වව,න z�ව,ද 0යලා. ෙඩ`ල+ 
Ã8යන 20ක භා>ඩ අපට ෙගෙන,න ඕනෑ ෙවනවා. භා>ඩ 
�xණලා හ5බ ෙව,ෙ, ෙඩ`ල+ Ã8යන 10[.  19773  �යයට 
33bව �|o  අපනයන ආදායම �යයට 13 දbවා ෙදºණයකට 
වඩා වැ³ )මාණය0, කඩා වැ{ලා �ෙබනවා. ෙ5 කඩා වැ�ම 
ෙහk ෙක`ටෙගන ෙම`කbද ��ධ ෙවලා �ෙබ,ෙ,? ෙ5 කඩා 
වැ�ම ෙහk ෙක`ටෙගන U	යල අව)මාණය 1ම පාලනය කර 
ග,න බැR ෙවලා �ෙබනවා.  

20153 ත�,නා,ෙසkලා බලයට එන ෙක`ට ෙඩ`ල+ එකb 

ෙවwෙව, ෙගCෙC U	යK 128[. අද ෙගවනවා, U	යK 155b. 

මා ගාව මහ බැංx වා+තාව �ෙබනවා, æලාසනා
ඪ ගU 

ම,� මV. 2015 මහ බැංx වා+තාෙC 202වැV 	4ෙC ෙමෙහම 

0යනවා:  

"2015 වසර අගවන �ට )ධාන �ෙ�ශ ව'හාර �දK 0aපයකට 

සාෙibෂව 9 ලංකා U	යල අව)මාණය 1ම සමස්ත ණය )මාණය 

U	යK Ã8යන 285.10, වැ³ 1මට ෙහk  �ය." 

2015 වසෙ+ U	යල කඩා වැ{�ච Vසා අෙi ණය )මාණය 

U	යK Ã8යන 2850, ඉහළ }යා. ඒ 0ය,ෙ, U	යK 

ෙක�{ 28,5000, ඉහළ }යා. ඊළඟට  2016 මහ බැංx 

වා+තාෙC  224වන 	4ෙC ෙමෙහම 0යනවා: 

")ධාන �ෙ�ශ ව'වහාර �දKවලට සාෙibෂව 9 ලංකා U	යෙK අගය 

අව)මාණය 1ම ෙහk ෙව, 2016 වසර අවසානය වන �ට සමස්ත ණය 

)මාණය U	යK Ã8යන 186.60, වැ³ �ය."  

2015 සහ 2016 0යන වසර ෙදෙb �තරb U	යල කඩා 

වැ{�ච Vසා අෙi ණය )මාණය ඉහළ }aKලා �ෙබනවා, 

U	යK Ã8යන 4760,. ඒ 0ය,ෙ, U	යK ෙක�{ 

47,6000, ඉහළ }aKලා �ෙබනවා. හ5බ,ෙත`ට වරාය, 

ෙන`ෙර`�ෙච�ෙK බලාගාරය, දxo අ�ෙCò මා+ගය, 

ක4නායක අ�ෙCò මා+ගය හද ,න }ෙ<, U	යK ෙක�{ 

40,000[. ණය" අරෙගන ෙහ`රක5 පවා කරලා. ඒ ඔbෙක�ම 

කර,න }ෙ< ෙක�{ 40,000[. හැබැ[, U	යල අව)මාණ 1ම 

ෙහk  ෙක`ටෙගන, ඒ වසර ෙදක ඇ ළත අෙi ණය )මාණය 

ඉහළ }a, �ෙබනවා ෙක�{ 47,6000,. Ã8යන 4760, 

ඉහළ ෙග`ස් �ෙබනවා. කKපනා කරලා බල,න.  

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, ෙම`කbද,  ෙ5 ෙවලා 

�ෙබ,ෙ,? දැ, ත�,නා,ෙසkලා �ශ්වාස කරනවාද ෙ5 

ආ+yක උපාය මා+ගව8, ෙ5 රට හද,න z�ව, 0යලා. 

U	යල කඩා වැෙටන එක පාලනය කර,න බැR න5, අපනයන 

ආදායම ව+ධනය කර ග,න හැ0යාවb නැ"න5, ආනයන සහ 

අපනයන අතර පරතරය ව+ධනය ෙවS, �ෙබනවා න5 

තව�රට" 8aK 0�ෙම, අ"ෙවන )�ඵල xමbද? ෙ5 තම[ 

1978, පට, ග,නා ලද 8aK 0�ෙ5 )�ඵල. ඒ Vසා මංගල 

සමර1ර ඇම� මා කථාව පට, අරෙගන 0යන 8aKකරණ 

ෙCගව" 0�ම ගැන 0Cවා. æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, කලා 

වැව වාෙ( මහා වැCවල වැC බැS �ෙබනවා. ඒ වැC බැSවල 

�8, xඩා xඩා Qය �රා තම[ පට, ග,ෙ,. 1978 ඉඳලා 

ෙමවැV xඩා xඩා Qය �රා පට, අරෙගන, දැ, ඒවා {ක {ක 

පළK ෙවලා දැ, ෙම`කbද ෙවලා �ෙබ,ෙ,? ෙ5 මහා වැC 

බැ5මම zzරවා හැ�ම තම[ ෙ5 8aKකරණෙ< )�ඵල. මහා 

වැවක වැC බැ5ම කැ?ණාම, �ය¤ ග5- Vය5ග5, ෙ�පළ, 

x�U, අස්වw, ෙගවK, SV�, ජලෙය, යටප" කරS, 

ගහෙගන යනවා. එවැV �නාශකා� තැනකට ෙගන ය,න තම[ 

ත�,නා,ෙසkලා ෙ5 8aK 0�ම කර,න හද,ෙ,. ෙ5 8aK 

0�ම ආ+yක වශෙය, අසා+ථක ± බව ඕනෑවට" වඩා 

වැ³ෙය, ප� }ය කාලෙ< ඔiz කරලා �ෙබනවා. ෙක`පමණ 

 ඔiz කරලා �ෙබනවාද? 

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, මම ඔබ මාට එය ෙප,w5 

කර,න5. මම ෙ5 0ය,ෙ, 2015 ව+ෂයට අදාළ �ස්තරයb. 

20153 අෙi රෙl �ං ඇට අවශ'තාව ෙම�bෙට`, 26,000[. 

හැබැ[, අ	 Vෂ්පාදනය කෙළk �ං ඇට ෙම�bෙට`, 15,000[. 

අ	 �ං ඇට අවශ'තාෙව, �යයට 57b ෙ5 රටට ෙග,±වා. ඒ 

වාෙ(ම, 20153 අෙi රෙl ෙල`x �w අවශ'තාව ෙම�bෙට`, 

235,000[. අ	 Vෂ්පාදනය කර �ෙබ,ෙ, ෙම�bෙට`, 

89,600[. ෙල`x �w අවශ'තාෙව, �යයට 62b අ	 ආනයනය 

කළා. අෙi රට ෙල`x �w හද,න බැR රටbද? ද�Kල, 

ෙම`ණරාගල, යාපනය 0ය,ෙ, අෙi රෙl �w වගාව සඳහා 

ඉතාම ෙහ`ඳ පාRසRක ත""වයb �ෙබන කලාප. හැබැ[, 

ත�,නා,ෙසkලාෙ( ෙ5 8aK 0�ෙ5 )�ඵලය ෙම`කbද? ඒ 

Vෂ්පාදන  ��මV,ම කඩා වැෙටන එක. එෙසk කඩා වැ�ෙම, 

��ධ 1 �ෙබන ෙදය තම[ අද අ	 ෙල`x �w අවශ'තාෙව, 

�යයට 62b ආනයනය කරන රාජ'යb බවට ප" 1 �¥ම.  
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�යu SRස්වල ත""වය" ඒකම[. අ	ට මතක[ ඉස්සර 

අwරාධzර කලාපෙ< පාරවKවල ර  පාට කාපl එ¤වා වාෙ( 

SRස් වනනවා, ෙCෙළ,න. අද �ෙබනවාද  එක SRස් කරලb 

එෙහම බලා ග,න? ත�,නා,ෙසkලා SRස ් ආනයනය කර,න 

�වෘත කළා. ෙම`කbද  ��ධ �ෙ>? 20153 අෙi රෙl �යu 

SRස් අවශ'තාව ෙම�bෙට`, 50,000[. අ	 Vෂ්පාදනය කෙළk 

එම අවශ'තාෙව, ෙම�bෙට`, 15,700[. �යයට 69b �යu 

SRස් ආනයනය කරන රාජ'යb බවට අ	 ප" �ණා. අෙi 

අ+තාපK අවශ'තාව ෙම�bෙට`, 160,000[. අ	 ෙම�bෙට`, 

94,800[ Vෂ්පාදනය කර,ෙ,. ආස,න වශෙය, ග"ෙත`" 

අෙi අවශ'තාෙව, �යයට 51b අ+තාපK ආනයනය කරන 

රාජ'යb බවට අ	 ප" ෙවලා �ෙබනවා. ඒෙක, ෙම`කbද 

�ෙ>? ත�,නා,ෙසkලාෙ( 8aKකරණය අෙi රෙl 

Vෂ්පාදනය කඩා වැෙටන තැනට තK¤ කළා. ඒ හරහා මහා ණය 

බරb ඇ� කළා; ආනයන-අපනයන ෙවෙළඳ ෙප`ෙළk අ+|දයb 

V+මාණය කළා. ඊට පස්ෙසk අෙi රෙl Vෂ්පාදනය ක ඩා වැ4ණා.  

ඒ �තරb ෙන`ෙව[. ඊළඟට  ��ධ �ෙ> ෙම`කbද? අෙi 

රෙl ආදායම ෙබ3 යෑෙ5 බරපතළ �ෂමතාවb V+මාණය කරලා 

�ෙබනවා. අද අෙi රෙl ඉහළම ආදායම ලබන ප�K �යයට 10, 

රෙl ජා�ක ධනෙය, �යයට 38.4b �b� ��නවා. පහළම 

ආදායම ලබන �යයට 10ට හ5බ ෙව,ෙ,, රෙl ජා�ක 

ධනෙය, �යයට 1.4[. සාධාරණද ෙ5ක? ත�,නා,ෙසkලා 

aතනවාද ෙ5ක සාධාරණ ආදාය5 ෙබ3 යෑමb 0යලා? රෙl 

ඉහළම ආදායම ලබන ප�K �යයට 10, රෙl ජා�ක ධනෙය, 

�යයට 38.4b �b� ��න ෙක`ට, පහළම ආදායම ලබන �යයට 

10ට හ5බ ෙව,ෙ, �යයට 1.4[, æලාසනා
ඪ ගU 

ම,� මV. ෙ5ක තව" පැහැQ8 කෙළ`", ඉහළම �යයට 20 

අෙi රෙl ජා�ක ධනෙය, �යයට 52b �b� ��නවා. පහළම 

�යයට 20ට හ5බ ෙව,ෙ, රෙl ජා�ක ධනෙය, �යයට 4.4[. 

අෙi රට ආදායම ෙබ3 යෑෙ5 �ශාල �ෂමතාවb V+මාණය 

කරලා �ෙබන රාජ'යb. අ�ාමාත'වරයා ෙ5 පා+8ෙ5, ෙC3 

0Cවා, අෙi රෙl ජනගහනෙය, �යයට 43ක ෛදVක ආදායම 

ෙඩ`ල+ ෙදකට අ?[ 0යලා. ඒ Vසා අෙi රට �ශාල Qu¸භාවයb 

�ෙබන රාජ'යb. ෙ5වා, 1978 ඉඳලා ත�,නා,ෙසkලා අ�U� 

40කට ආස,න කාලයb ගම, කරලා �ෙබන ආ+yක උපාය 

මා+ගෙ< )�ඵල.  ත�,නා,ෙසkලා එක සාධකයb ෙප,ව,න, 

තව�රට" 8aK 0�ම, තව�රට" �වෘත 0�ම හා තව�රට" අ" 

හැ�ම හරහා ෙ5 ආ+yකය ව+ධනය කර ග,න z�ව,; ෙ5 Qu¸ 

ජනතාවෙ( ��තය  ට වඩා ඉස්සරහට ෙගෙන,න z�ව, 

0යලා.  

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, ඒ �තරb ෙන`ෙව[. 

ආ+yකෙ< )ධාන පංºවb ෙසkවා සමඟ එbක ව+ධනය ෙව,න 

පට, ග"තා.  

ආ+yකය, ��මV,ම ෙක`ළඹ ෙb,Z කරග" ආ+yකයb 

බවට පRව+තනය �ණා. එa )�ඵලයb ෙලස තම[ අද" අෙi 

රෙl ජා�ක Vෂ්පාදනෙය, �යයට 50ට ආස,න )මාණයb 

බස්නාaර පළාත ෙද,ෙ,. උ U මැද පළාත ෙද,ෙ, �යයට 

4[. වයඹ පළාත ෙද,ෙ, �යයට 9[. ඌව පළාත ෙද,ෙ, 

�යයට 4[. රෙl ආ+yකය ව+ධනය �ණාට, දළ ජා�ක 

Vෂ්පාQතය වැ³ �ණාට, ආ+yක ව+ධන ෙCගයb අ"ප" 

කරග"තාට වැඩb නැහැ,  ආ+yකය )සාරණය ව,ෙ, නැ� 

Vසා. හ5බ,ෙත`ට, ෙම`නරාගල, බ�Kල, 08ෙන`��ය වැV 

)ෙ�ශවලට ආ+yකය ගලාෙගන ය,ෙ, නැ�ව ෙ5 Qu¸ 

ජනතාවෙ( ��ත උඩට ෙ(,ෙ, ෙක`ෙහ`මද? ඒ Vසා 

ත�,නා,ෙසkලාෙ( ආ+yක උපාය මා+ගය  ළ ෙක`ළඹ ෙb,Z 

කරග" ෙසkවා ෙb,Zස්ථානයb ෙලස ආ+yකය ව+ධනය 

ෙවනවා Sසb, එය රට  ළ පැ��ෙ5 ආ+yක උපාය මා+ගයb 

සකස් ෙවලා නැහැ. ඒ Vසා ආදාය5 ෙබ3 යෑෙ5 බරපතළ 

�ෂමතාවb අෙi රෙl V+මාණය කර �ෙබනවා.  

ෙ5 ආදාය5 ෙබ3 යෑෙ5 �ෂමතාව අවම 0�ම සඳහා, එය 

නතර 0�ම සඳහා ෙ5 අය වැය ෙKඛනෙ< �ෙබන ෙය�ජනා 

කවෙ+ද 0යා �දK අමාත' ගU මංගල සමර1ර මැ� මාෙග, 

මම අහ,න කැමැ�[. ෙ5 ණය අ+|දෙය, ෙග`ඩ එ,න �ෙබන 

ෙය�ජනා කවෙ+ද, ෙ5 ආනයන අපනයන අ+|දෙය, ෙග`ඩ ඒම 

සඳහා �ෙබන ෙය�ජනා කවෙ+ද, ෙ5 රෙl Vෂ්පාදනය 

කඩාවැ�ෙම,  ෙග`ඩ ඒම සඳහා �ෙබන ෙය�ජනා කවෙ+ද, ෙ5 

රෙl ඇ�1 �ෙබන  ආදාය5 ෙබ3 යෑෙ5 මහා �ෂමතාව අ? 0�ම 

සඳහා ඉQRප" කර �ෙබන ෙය�ජනා කවෙ+ද? ³ලා, ෙපෙ+රා 

රාජ' අමාත'වරයා  ට ෙම`ෙහ`තකට ෙපර 0Cවා, ඒ සඳහා ± 

එක ෙය�ජනාවb ෙලස සෘù බ� වැ³ කරලා, ව@ බ� අ? කර 

�ෙබනවාය 0යලා. ඒක ෙ, දැ, ෙගෙනන ත+කය. ෙ�½ය 

ආදාය5 පනත පා+8ෙ5, වට ඉQRප" කරන ෙවලාෙC මංගල 

සමර1ර ඇම�වරයා ෙ5 පා+8ෙ5, වට 0Cවා, "ෙමම ආදාය5 

පනෙ" අෙibෂාව සෘù බ� වැ³0�ම[" 0යලා.  

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, ෙමම අය වැය කථාෙC 77වන 

	4ව ෙකෙරa මම ෙ5 ගU සභාෙC අවධානය ෙය`� කරවනවා. 

එa වºවb �ෙබනවා. ඒ වºව අwව අෙi රෙl �� බ� ආදායම 

U	යK Ã8යන 2,034[. ෙ5 බ� ආදායෙම, ව@ බ�වල 

ව {නාකම U	යK Ã8යන 1,659[.  සෘù බ�වල ව{නාකම 

U	යK Ã8යන 375[. �� බ� )මාණය U	යK Ã8යන 

2,034b ෙවන ෙක`ට ඒ �දල ස56+ණ කර �ෙබ,ෙ, ව@ බ� 

Ã8යන 1,6590, සහ සෘù බ� Ã8යන 3750,. ඒ අwව, ව@ 

බ� )මාණය �යයට 82[. සෘù බ� )මාණය �යයට 18[. හැබැ[, 

ෙ�½ය ආදාය5 පනත ෙ5 පා+8ෙ5, වට ඉQRප" කළ 

ෙවලාෙC3 මංගල සමර1ර අමාත'වරයා 0CෙC ෙම`කbද? 2016 

ෙන`වැ5බ+ මාසෙ< 05වැV දා අ�ාමාත'වරයා ෙ5 

පා+8ෙ5, ව අමතා තම,ෙ( ආ+yක )කාශනය 0යා 

8ය�Kලb 0ෙයCවා. එ මා  එa3 0Cවා, "අෙi ර ෙl ව@ බ� 

සහ සෘù බ� අතර �ශාල ෙවනස්කමb �ෙබනවා, ඒක පාලනය 

කර,න ෙ5 බ� අතර අwපාතය අ?ම තරS, 60:40 අwපාතයට 

ෙ(නවා" 0යලා. හැබැ[ එත ෙක`ට ඒක �|ෙ>  80:20 

අwපාතයට[.  ට මාස �පයකට ෙපර �දK අමාත'වරයා ෙ�½ය 

ආදාය5 පනත පා+8ෙ5, වට ඉQRප" කරන ෙක`ට 0Cවා, 

"සෘù බ� ෙවwවට ව@ බ� අ? 0�ම තම[ අෙi )ය"නය" 

0යලා. හැබැ[ ෙ5 අය වැය ෙKඛනෙය, ෙප,w5 කර 

�ෙබ,ෙ, xමbද? එa ෙප,w5 කර �ෙබ,ෙ, ව@ බ� 

)මාණය Ã8යන 1,969[; �යයට 82[. සෘù බ� )මාණය Ã8යන 

375[; �යයට 18[. ඒ 0ය,ෙ, ෙම`කbද? ෙ5 රෙl ෙප`� 

ජනයා හැම ෙකෙනbම ෙගවන බ� )මාණය වැ³ ෙවලා, ඉහළ 

ආදාය5 ලබන අයෙ( බ� )මාණෙ< )�ශතය අ? ෙවනවා, 2018 

වසෙ+3.  
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ඪ ගU ම,� මV, Vශ්�ත ෙලස අෙi රෙl 

ආ+yකය ��ණ 3 �ෙබන ගැ�Uම )ශ්න ෙ"U5 ෙගන, ඒ 

ගැ�Uම )ශ්නවලට �ස¸5 ෙස`යනවා ෙවwවට, ෙමෙතb Qය" 

කරන ලද �නාශකා� ගමෙ, Qºවම ෙගන යෑම සඳහා ෙමම අය 

වැය ෙKඛනය ඉQRප" කර �ෙබනවා. ඒකට සැර�Kලb දමා 

�ෙබනවා. ඒ සැර�Kල තම[, "�ල හRත"  "එ,ට+)[ස්" 0යන 

වචන. මම ඉතාම වග�ෙම, 0යනවා -මම  ට  ෙපර" ෙ5 

කාරණය 0Cවා- ෙ5 ආ+yක @මය ඇ ෙළk හදා �ෙබ,ෙ, 

ෙක`Kලකා� ෙවෙළඳ ෙප`ළ ආ+yකයb බව. ෙ5 ආ+yකය 

ඇ ෙළk හදා �ෙබ,ෙ, නUම SVෙහb. ඒ නUම SVහා ෙ5 

පRසරය ආරbෂා කරන, පRසරයට ළැQ SVෙහb බවට ප" 

ව,ෙ, නැහැ. ඔ� හැම ෙවලාෙCම කKපනා කර,ෙ, ෙ5 

පRසරය  ළ �ෙබන ෙ� තම,ට ඩැහැ ග,ෙ, ෙක`ෙහ`මද 

1169 1170 



පා+8ෙ5, ව 

0යන එක[. ගෙ� �ෙබන වැ8 {ක ෙග`ඩග,න ෙක`ට ඒ  ග ෙ� 

�රbOතභාවය බලS, වැ8 ෙග`ඩ ග,නා මාන�ක"වයb සaත 

SVෙසb ෙ5 සමාජෙ< හදා නැහැ.  

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, ක?ෙවල )ෙ�ශය ගැන 

ඔබ මා" ද,නවා ඇ�. �ශාල ගලb කඩන ෙක`ට ඒ  u, 

��වන පRසර හාVය අවම 0�ෙ5 Qශාව, ස5බ,ධෙය, 

ෙය�ජනා ඉQRප" වනෙක`ට, ඒ ගKෙක`Rෙ< අ[�කාරයාෙ( 

මෙන�භාවය බවට ප"1 �ෙබ,ෙ, ගKෙක`Rය �රා ෙගන 

පRසර �නාශයb ඇ� කරන එක[. එම Vසා ෙමවැV සමාජයb 

ඇ ෙළk ක�U හR හRත ආ+yකයb 	uබඳව කKපනා කරනවා 

න5, ඒක ෙබ`Uවb; ඒක Sථ'ාවb. ෙම`කද, ආ+yකය", 

සමාජය", පRසරය" 0ය,ෙ, එ0ෙනකට ෙව, කර ග,න 

z�ව, සාධක ෙන`ෙව[. ඒවා ෙව, කර,න බැR ෙලසම 

එ0ෙනකට ගැට ගැ� �ෙබනවා. එම Vසා ත�,නා,ෙසkලා 

සකස් කරලා �ෙබන ආ+yක උපාය මා+ගය ඇ ෙළkම තම[, ෙ5 

නUම SVහා V+මාණය ෙව,ෙ,"; ෙ5 �නාශකා� පRසරය 

V+මාණය ෙවලා �ෙබ,ෙ,". 

 
ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගU ම,� මV, ඔබ මාට තව �නා³ ෙදකb �ෙබනවා. 

 
ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

මා අවස, කරනවා, æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV.   

ෙ5 අය වැය ෙKඛනෙ< කවර වැ0, කවර ෙය�ජනා �|ණ", 

ෙ5 ක ඇ ෙළ, Qය" කරS, �ෙබන ආ+yක උපාය මා+ගය 

තම[, ෙමෙතb Qය" ෙක`ට �ෙබන �නාශකා�ම ආ+yක උපාය 

මා+ගය ව,ෙ,. එම Vසා ඒ ආ+yක උපාය මා+ගය තව�රට" 

අෙi රෙl ආ+yකෙ< ෙහ� අෙi රෙl සමාජ ��තෙ< ෙහ� අෙi 

රෙl පRසර ප�ධ�ෙ< ෙහ� අෙi රෙl ස්වාභා�ක ස5ප"වල 

ආරbෂණෙ< Qශාවට යනවා ෙවwවට, ඒවා �නාශ 0�ෙ5 

Qශාවට තම[ පRව+තනය ෙවS, �ෙබ,ෙ,. එම Vසා   ට ෙපර 

ගම, කරන ලද �නාශකා� මාවතම ෙප,w5 කරන අයවැය 

ෙKඛනයb තම[ ෙමවර" ඉQRප" කරලා �ෙබ,ෙ,. එම අය 

වැය ෙKඛනය 	uබඳව අ	 අෙi �ෙර�ධය පළ කරනවා.  

ත�,නා,ෙසkලා දැ, ෙ5කට %හාර කර,ෙ, ෙක`ෙහ`මද 

0යලා මා ද,නවා. අ	 ෙය�ජනා කර,ෙ, ගK �ගයb ගැන 

ෙන`ෙව[. ඒක මතක තබාග,න. නºෙK හරකා බැඳලා x�ර 

හාන, එෙහම නැ"න5 උඩරට සාRය ඇඳලා ෙක`>ඩ කරK 

ෙදකb ෙග`තන කා,තාව ගැන aතන එකb ගැන ෙන`ෙව[.  

අපට �තන ආ+yකයb ඕනෑ කරලා �ෙබනවා. ෙල�කෙ< නව 

)වණතාව, ෙ"U5 අරෙගන, ඒ නව )වණතාව,ෙග, 

ෙල�කෙ< එක පැ"ත0, භා>ඩ ෙවෙළඳ ෙප`ෙළk පංºවb, ඒ 

වාෙ(ම ෙල�කෙ< දැwම සaත Äම ෙවෙළඳ ෙප`ෙළk පංºවb අ" 

ප" කර ගැ�ම සඳහා ± ආ+yක උපාය මා+ගයකට අ	 අව²+ණ 

ව,ෙ, ෙක`ෙහ`මද? අෙi රෙl �ෙබන ස්වාභා�ක ස5ප" 

 u, අපට දැවැ,ත බැර ක+මා,තවලට ය,න බැR �ණ", 

)ාථSක -æ8ක- ක+මා,ත ප�ධ�යකට අෙi අවධානය ෙය`� 

කරලා අපට අවශ' )ාථSක -æ8ක- Vෂ්පාදන ඇ� කර ගැ�ම 

සඳහා අ	 අවධානය ෙය`� කර,ෙ, ෙක`ෙහ`මද? අෙi රෙl 

	a�ම" එbක වැදග" ආ+yක ස5පතb බවට ප"1 �ෙබන 

අෙi රෙl වරාය, අෙi රෙl නා�ක bෙෂkmය, අෙi රෙl 

ආ+yකයට ගැ5මb 3ම සඳහා න1කරණය කර ෙගන අෙi 

ආ+yකයට ඒවා උපෙය�ò කර ග,ෙ, ෙක`ෙහ`මද? අෙi රෙl 

වැදග"ම සාධකය බවට ප" 1 �ෙබන; අෙනb හැම 

ස5පතකටම වඩා ව{නාම ස5පත බවට ප"1 �ෙබන අෙi රෙl 

මානව ස5පත �වහ" කර ගVS, ෙල�ක ෙවෙළඳ ෙප`ෙළk 

දැwම සaත Äම )ජාෙව, පංºවb අ	 අ" ප" කර ග,ෙ, 

ෙක`ෙහ`මද 0යන Qශාවකට අෙi රෙl ආ+yක උපාය මා+ගය 

මාU �ය � ව �ෙබනවා. න�", පැර- යK පැනz සා5)දා[ක 

වlෙට�UෙC තම[ තවම" ත�,නා,ෙසkලා aර ෙවලා 

�ෙබ,ෙ,. එම Vසා සා5)දා[ක ව,ෙ, ත�,නා,ෙසkලා[; 

යK පැන �|ෙ> ත�,නා,ෙසkලා[; පැර- �ගයට 

අ[�වා�ක5 0ය,ෙ, ත�,නා,ෙසkලා[; පැර- �ගෙ< 

Vෙය�»තෙය� ව,ෙ, ත�,නා,ෙසkලා[. අ	 නව �ගෙ< 

Vෙය�»තෙය�. æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, නව ආ+yක 

උපාය මා+ගය0, ෙත`රව ෙ5 රට ��ණ 3 �ෙබන ගැ�Uතම 

ආ+yක සමාජ�ය අ+|දවලට �ස¸5 �ෙබනවාය 0යලා අප 

�ශ්වාස කර,ෙ, නැහැ. එම Vසා ෙ5 අයවැය ෙKඛනය තව" 

�නාශකා� Qºවb පමණ[. එයට අෙi �ෙර�ධය )කාශ කරS, 

මට ෙ5 අවස්ථාව ලබා 3ම ස5බ,ධෙය, ඔබ මාට ස් �ව,ත 

ෙවS, මා නතර වනවා. 

 
ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබ`ෙහ`ම ස් �[.  

  ළඟට, ගU (6ජ') අ ර8ෙ< රතන ස්වා , වහ,ෙසk. 
 

[අ.භා. 3.21] 
 

ග, (Qජb) අ+ර/ෙm රතන ~y (மா� மி� (வண.) அ$�ர?ேய ரதன ேதர�) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, ෙමම අය වැය �වාදය 

අවස්ථාෙC ෙක{ අදහස් දැb1මකට තම[ මට කාලය ලැ¥ 

�ෙබ,ෙ,. මට ක8, අwර xමාර Qසානායක ම,�වරයා කථා 

කළා. එ මාෙ( සංඛ'ා ෙKඛන සහ ද"තවලට ආ>?ව 

පැ"ෙත, හR 	u රb ලබා 3ම වග �මb 0යලා මා aතනවා. 

ඒක මම �8,ම 0ය,න ඕනෑ. ෙ5 අය වැය �වාදය සංවාදයb 

බවට ප" ව,ෙ, එ�ට[. මට ලැ¥ �ෙබන ෙක{ කාලය  ළ අය 

වැය ද"ත 3+ඝව ඉQRප" කර,න මා බලාෙප`ෙර`"  ව,ෙ, 

නැහැ. හැබැ[, එ මා ඉQRප" කළ කUo හා ද"ත 

ෙබ`ෙහ`මයකට මා එකඟ බව �8,ම )කාශ කර,න කැමැ�[.  

ෙදවwව, එ මාෙ( කථාෙC ඉQRප" කරz �කKපය xමbද 

0යන එක ස5බ,ධෙය, පැහැQ8 අදහසb �|ෙ> නැහැ. 

න�", දළ අදහසb �|ණා. ඒ ස5බ,ධෙය, කථා කර,න 

අවශ' නැහැ[ 0යලා මා aතනවා. æලාසනා
ඪ ගU 

ම,� මV, අද අප �{න �ගය 	uබඳව �තා බල,න ඕනෑ. 

�දK ඇම� මා දැ, ෙ5 ගU සභාවට පැSණ �ෙබනවා.  

ෙ5 අය වැය ස5බ,ධෙය, කUo �පයb ඔබ ම,ලාට 

ඉQRප" කර,න කැමැ�[. පළ�ෙව,ම ෙමa සඳහ, ෙවෙළඳ 

භා>ඩ සඳහා පැන± බ� 	uබඳව මා කථා කර,න ඕනෑ.  

1977 එbස" ජා�ක පbෂය බලයට ප" �ණාම ෙවෙළඳ 

ඇම� හැ{යට, ල8" ඇ ළ"�ද8 මැ� මා ෙවළඳ භා>ඩ 

එbදහස් ගණනකට �වෘත ආ+yය අwගමනය කළ" �ශාල,-

[බාධා 0�5] ශ�දය වැ³[. අ	 ඔබ ම,ලාෙ( කථාවලට 

කවදාව" බාධා කර,ෙ, නැහැ. ඒ Vසා කUණාකර අ	 කථා 

කරනෙක`ට බාධා කර,න එපා. 

1171 1172 

[ගU අwර Qසානායක මහතා] 
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æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, ෙවළඳ භා>ඩ සඳහා 8aK 

)�ප"�යb අwගමනය 0�මට දරz ව'ායාමය �වෘත ආ+yකය 

හ¸නාග" ෙ�.ආ+. ජයව+ධන මැ� මාව" කරz නැ� ෙදයb 

බව මම �8,ම 0ය,න ඕනෑ.  අද ෙ5 බ� )�ප"�ය 8aK 

0�ෙම, අපට ඇ�වන අවා� ගැන මා ආ>?ෙC a{ය" 

වචනයb �ම ���[ 0යා කKපනා කරනවා. අද ෙල�කෙ< 

ඇ�ෙවලා �ෙයන ෙල�ක )වණතා එbක මහා බැර 

තාbෂණෙය, ඉව" ෙව,න බැහැ 0යා ඔiz කරලා හමාර[. 

මධ' පRමාණ හා �� පRමාණ ක+මා,ත 	uබඳව අද ෙල�කෙ< 

�ශාල අවධානයb ෙය`� ෙවලා �ෙයනවා.  �වෘත ආ+yකය 

යටෙ" අෙi රාජ' ආයතන, අෙi සමහර බැර තාbෂ-ක 

ආයතන, ක+මා,ත ආයතන අ	 �xoවා. ෙම`කද, ඒවා 

න1කරණය ෙවලා අ,ත+ ජා�ක තාbෂ-ක හැ0යාව" එbක 

ඉQRයට ය[ 0යලා. මම අහ,න කැමැ�[, අෙi රෙl රාජ' 

ව'වසායක"වය යටෙ" �|o ෙම`න ආයතනයද අපට 

තාbෂ-කව ජය�හණය කරලා මහා ආ+yක බලයb බවට ප" 

කර,න z�ව, �ෙ> 0යලා. අපට �|o ෙබ`ෙහ� රාජ' 

ආයතන අද �xණා ඉවර[. එය පට, ග"ෙ" ෙ�.ආ+. ජයව+ධන 

මැ� මා. වැ³ෙය,ම අෙi ජා�ක ස5ප" �xoෙC ච,�කා 

බ>ඩාරනායක xමාර ංග රජය යටෙ". ඊටපස්ෙසk �xණ,න 

ෙදයb ඉ�R ෙවලා �|ෙ> නැහැ. දැ, අ,�ම {කට" ෙම`කද 

කර,ෙ, 0යලා තම[ අ	 ²,� කර,න හද,ෙ,. ෙකෙසk 

�ණ", ෙ5 බ� )�ප"� ඉQRප" කෙළk ෙ�.ආ+. ජයව+ධන 

ජනා�ප� මාෙ( ආ>?ව යටෙ" බව මා 0ය,නට ඕනෑ. ෙ5ක 

�වෘත ආ+yකය ෙන`ෙව[, ෙ5ක නව 8බරK �වෘත ආ+yකයb 

0යා මා 0ය,න කැමැ�[. එම Vසා ෙ5 බ� )�ප"�ය ෙ5 

ආකාරෙය, 8aK කෙළ`"  �ෙශkෂෙය,ම ලංකාෙC පාවහ, 

ක+මා,තෙ< ෙය3 �{න අය, ඒ වාෙ(ම ජා�ක Vෂ්පාදනය, 

කරන මධ' පRමාණ �ය¤ම ක+මා,ත Ãඳ වැ�ෙ5 ත+ජනයකට 

පාm ෙවනවා.  ඒ ගැන" ඔබ ම,ලාෙ( අවධානය ෙය`� 

කර,න 0යා මා ඉKලා �{නවා.  

�ෙශkෂෙය,ම ඉඩ5 ස5බ,ධෙය, වන )�ප"�ය 	uබඳව 

ෙමa සඳහ, කර �ෙබනවා.  ඉඩ5 ස5බ,ධෙය, )�ප"� ඇ� 

කර,න ඕනෑ අය වැය0, ෙන`ෙව[. ඒ 	uබඳව ආ>?@ම 

ව'වස්ථාෙC �ෙබනවා, ඉඩ5 ෙක`Sෂ, සභාවb. යහ පාලන 

ආ>?ෙව, අ	 ෙක`Sෂ, සභා 	aෙටCවා. රෙl ජා�ක ඉඩ5 

	uබඳව ජා�ක )�ප"�යb අවශ'[. ඒ ජා�ක )�ප"�ය 

ම�, තම[ 0ය,නට ඕනෑ, ලංකාෙC ඉඩ5  අ	 ෙකෙසk 

පRහරණය කරනවාද 0යන එක.  අෙi මාතෘ �Sය තම[ අපට 

�ෙබන ව{නාම ස5පත.  අෙi �|o  �� {ක Vසා,   අද 

බස්නාaර පළාෙ" අපට ඉ Uෙවලා �ෙබ,ෙ, ෙවKයායවK 

{ක �තර[.  ඒ ෙවKයායවK {ක" ෙග`ඩකරලා අ	 ක+මා,ත 

ඇ� කෙළ`",  ඇ� වන ත""වය ෙම`කbද? අද" ෙ5 රෙl 

ව{නාකම ෙපෙන,ෙ,  ºව,යානෙය, අහෙසk 	යාසර 

කරන�ට[. අපට ෙපෙන,ෙ, ෙක`ළපාට රටb. අ	 �ල - හRත 

ආ+yකයb 0යලා හ¸,වා ෙදS,, අෙi x�U {ක ෙග`ඩ 

කරලා  ක+මා,තzර හදන එකද  හRත 0ය,ෙ, 0යන )ශ්නය 

ඇ�Kලා �ෙබනවා.   

ඊළඟට 0යලා �ෙබනවා, 1 වගා කරන Ã5 ස5බ,ධෙය, 

)�ප"�යb ඇ� කරනවා 0යලා. අෙi ඊළඟ �කKප ආ+yක 

කෘOකා+Sක )�ප"�ය xමbද 0යලා 0යා නැහැ. අ	 

�5ෙක`ළ වගා කරනවාද, එෙහම නැ"න5 වා-ජ ෙබ�ග වගා 

කරනවාද 0යන එක ස5බ,ධෙය, 0�ම අදහසb 0යලා 

නැහැ. ඒ Vසා  �දK ඇම� මා ෙහ� අදාළ ඇම�වU ෙ5 ෙගනා 

අය වැය ෙය�ජනාවල අ,ත+ගතය xමbද 0යලා පැහැQ8 කරන 

එක,   �ෙශkෂෙය, අwර xමාර Qසානායක මැ� මා නඟz 

)ශ්නවලට උ"තර ලබා3ම ඉතා ���[ 0යා මා aතනවා. ඒ 

වාෙ(ම සමස්තයb ��යට ග"තාම හRතවා3 අදහස ් සæහයb 

ෙ5 අය වැය ෙය�ජනාවල �ෙබනවා. උදාහරණයb හැ{යට 

ග"ෙත`", ��8 වාහන සඳහා වැ³ පහ�ක5 ලබා3ම. ඒක }යවර 

අය වැයට වඩා ºණා"මක )වණතාවb හැ{යට අපට සලක,න 

z�ව,කම �ෙබනවා. ඒ වාෙ(ම කාබ, බ�ද 	uබඳ ග"ත 

²රණය" ºණා"මක )�ප"�යb හැ{යට අපට සලක,න 

z�ව,කම �ෙබනවා. පRසර ·ෂණය 	uබඳ ඇ� කර ග" 

)�ප"� ºණා"මක 	යවරය, 0යලා හ¸,ව,න z�ව, 

ෙවනවා. න�" සමස්ත ප�ධ�ය අරෙගන බැ¤ෙව`" අපට 

දැbමb නැහැ. උදාහරණයb හැ{යට ග"ෙත`", �රසාර 

කෘOක+මා,ත )�ප"�ය කරා ගම, කරනවා 0යලා ෙමa 

සඳහ, කර �ෙබනවා.  න�" ඒ )�ප"�යට අදාළ ඉඩ5 

ස5බ,ධ )�ප"�ය ඊට සහ�8, )��U�ධ )�ප"�යb 

හැ{යට තම[ ෙය�ජනා කරලා �ෙබ,ෙ,.   

සමස්තයb ��යට ග"ෙත`", අෙi රෙl ආ+yකය ෙගන 

යාෙ5 Qශාන�ය අ	 සකස් කර,ෙ, ෙක`ෙහ`මද 0යන 

කාරණය ගැන ෙ5 වැදග" අය වැය �වාදෙ<3 අදහසb දැb1ම 

���[ 0යා මා aතනවා. සරල උදාහරණයb හැ{යට ග"ෙත`",   

��8 බල ප�ධ�යට ��8ය එක  කර ගැ�ෙ53 අ	 solar 

powerව8, ලබා ග,නා ��8යට වඩා �සK ෙපlරK ව8, 

ලබා ග,නා ��8ය ඒකකයb සඳහා  වැ³ �දලb ලබා ෙදනවා. 

අෙi ෙ5 අය වැය  u, බලාෙප`ෙර`"  ව,ෙ, හRත 

ආ+yකයb න5 අපට කර,න �|ෙ> zන+ජන�ය, පRසරයට 

හාVකර ෙන`වන ��8 ඒකකයb ලබා ගැ�ෙ53  හRතවා3 ��8 

Vෂ්පාදන ඒකකයකට වැ³ �දලb ලබා3ම[. න�" ඒ 	uබඳ 

ෙමa අදහසb ඉQRප" කරලා නැහැ. � ෙශkෂෙය,ම අෙi අය 

වැය පරතරය අ? 0�ම සඳහා �Ü උපාය මා+ගය xමbද?  

ප�}ය අ�U�  ෙ, ෙඩ`ල+ Ã8යන 3" - 5" අතර  �දලb 

අපට වැය �ෙ> xමටද? ඒ 	ටර{, ෙතK සහ ගK අ÷U 

ෙග,වා ග,න[. 

එෙසk න5 ෙතK සහ ගK අ÷U ෙග,වා ගැ�ම වළbවා 

ග,න z�ව, ව,ෙ, ෙක`ෙහ`මද?  ඒ Ã8යන  න නව"වා 

ග,ෙ, ෙක`ෙහ`මද 0යා කKපනා කර,න ට  ඕනෑ. ෙඩ`ල+ 

Ã8යන  නb 0ය,ෙ, U	යKව8, ග"ෙත`" �ශාල �දලb.  

ඒ �දල අපට නව"වා ගැ�ම සඳහා �ෙබන  එකම �කKපය 

zන+ජන�ය බලශb�ය කරා  ගම, 0�ම. zන+ජන�ය 

බලශb�ය කරා අද ෙල�කයම ගම, කරනවා. ඒ කරා අðතව 

ගම, 0�මට ජා�ක කා+යbෂම වැඩ 	uෙවළb  අවශ'[.  ෙ5 

අය වැෙ< ඒ සඳහා ය5 ය5  ෙය�ජනා �|ණ" එය සමස්ත ජා�ක 

වැඩ 	uෙවළb හැ {යට ඉQRප" කර නැහැ.  
 

ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගU ස්වා , වහ,ස, VයSත කාලය න5  අවස,. 
 

ග, (Qජb) අ+ර/ෙm රතන ~y (மா� மி� (வண.) அ$�ர?ேய ரதன ேதர�) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, මම තව �නා³යb  පමණ 

ලබා ෙද,න.    

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV,  ෙ5 අ�U� ෙදක  න  

ඇ ළත   ෙඩ`ල+ Ã8යන 2කට ආස,න )මාණයක බ? 	ටර{, 

ෙග,වා �ෙබන බව සංඛ'ා ෙKඛන අරෙගන බැ¤වාම 

ෙපෙනනවා. අ	 වා+Oකව ෙගව,නට �ෙබන ණය හා වාRක  

වාෙ( )මාණයb  	ටර{, බ? ෙග,1ම සඳහා  ෙය`දවනවා. 

ඊළඟට  අ	 �ශාල �දලb වැය කර,ෙ, වාහන සහ  ෙම�ට+ රථ 

අමතර ෙක` ටස්   ෙග,1ම සඳහා. ෙ5වා පාලනය 0�ම සඳහා වැඩ 

	uෙවළb  අවශ'ය[.  අෙi අය �ෙ�ශ ෙසkවයට }a, 
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පා+8ෙ5, ව 

ෙගෙනන �දKව8,  සහ සංචාරක ක+මා,තෙය,  තම[ 

ආ+yක පංºෙC )ධාන ෙක`ටස ලබා ග,ෙ,. ඒවා Âක ගැ�මට 

න5,  ඒවා ෙ5 ර ට  ළ නව"වා ගැ�මට න5 අ	 අපනයන වැ³ 

කර,නට  ඕනෑ. 

ගU අwර  xමාර Qසානාක ම,� මා  පැහැQ8 කළා,  අෙi 

ආ+yක සංව+ධනය ගැන. අපනයන ආ+yකය Ãඳ වැ� �ෙබනවා.  

එෙසk න5  අපනයන ආ+yකය ව+ධනය කර ,න   අපට �ෙබන 

උපාය මා+ගය  ෙම`කbද? ඒ වාෙ(ම   කාබVක ෙග`�තැන වැ³ 

0�ම සඳහා  වැඩ  	uෙවළb ෙ5 අය වැය ෙKඛන ෙ< සාක�ඡා 

කර �ෙබනවා.   එය වැදග"  )ෙCශයb හැ{යට සඳහ, 

කර,නට z�ව,. සමස්තයb හැ{යට ෙ5 අය වැය ෙKඛනෙ< 

ආර5භක  	4ෙC �ෙබන  වාක'ෙ< තම[ )ශ්නය �ෙබ,ෙ,. 

ෙම`කbද? පට, ග" �වෘත ආ+yක ෙවළඳෙප`ළ  තව�රට" 

ඉස්සරහ ට ෙගනයනවා ය,න.  ෙ5 ආ+yකය Ãa කරz 

ඇෙමRක, පiපලාෙග, නැ"න5 ෙඩ`නKÚ ç5 iෙග, ඉෙගන 

ග,න 0යලාද  අපට 0ය,ෙ,.  ඒ ගැන �ත,නට ෙ5  අය වැය 

ෙKඛනය 8යන අයට- ආ+yක ��ව ,ට - �දK අමාත'ාංශෙ< 

Vෙය�»තය,ට අ	 ආරාධනා කර �{,නට කැමැ�[. ෙබ`ෙහ`ම 

ස් �[.  

 
ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබ`ෙහ`ම ස් �[.  

ඊළඟට, ගU අwර �ÚV ජයර"න මහතා. 

 
[අ.භා. 3.30] 

 
ග, අ0ර 8�h ජයර>න මහතා 
(மா� மி� அ8ர சி6னி ஜயர$ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, ගU �දK ඇම� මා  ��, 

ෙගන  එන ලද අය වැය ෙය�ජනාවල3  අ	 ස,ෙත�ෂ ෙවනවා,  

අද �U�ධ පbෂයට - ෙ5 අය වැය ෙKඛනයට �U�ධව හඬ 

නඟන ක>ඩාය5වලට- මාතෘකා ඉ�R ෙන`කරS,  ෙ5 අය වැය 

ෙKඛනය සකස් 0�මට සම" 1ම ගැන.  

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, ෙ5 �වාදෙ< ප�}ය Qන 

0aපෙ<3  අපට අස,නට ලැ|o කාරණයb තම[, අ	 ෙ5 අය 

වැය ෙKඛනෙය, ඉQRප" කරන ෙය�ජනා  අ�U�ද අවසානෙ<3 

�යා"මක ෙන`වන ආකාරෙ<  කථාවb. අප ඉQRප" කර,ෙ, 

ඉලbක සහගත ආදායමb භා>ඩාගාරෙ<  එක  කර ෙගන ඒ 

ආදායම රෙl �බ සාධනය සහ අෙනx" කට�  සඳහා ෙයද1ම. 

එතෙක`ට අ	 දැන ග,නට  ඕනෑ, අෙi  ර ෙl �ෙබන �� 

ප�ධ�ය අwව  ෙමම  ආදායම VයSත කාලෙ<3  අෙi රෙl  

එක  ෙවනවාද, ෙ5 ආදායම අපට ලැෙබනවාද 0යා. ඒ වාෙ(ම 

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, ෙ5 වාෙ( ආදාය5  ලැෙබන 

තැ,වල ඇ� ෙවලා �ෙබන ය5 ය5 )ශ්න අ	 ද,නවා. ආදාය5  

එක   0�ෙ53,  බ� එක  0�ෙ53 ඇ� වන වංචා, ඒ බ� එක  

0�ෙ53 ඇ�ෙවන අ? පා? අ	 අද  අහනවා; අ	 ද0නවා.  ෙ5 

වාෙ( ෙ�වK ඇ� ෙවනෙක`ට, ගU �දK ඇම� මා ��, 

ඉQRප" කරw ලබන අය වැය ෙKඛනෙ<   ඉලbක සහගත අෙi 

ආදාය5  �ඟb ෙවලාවට අ? ෙවනවා. අෙi ඉලbක සහගත 

ආදායම  එක  �ෙණ`" තම[, අප   ෙ5 ෙKඛනෙය, ඉQRප"  

කර �ෙබන  ෙය�ජනා අපට �යා"මක කර,නට z�ව,කම 

ලැෙබ,ෙ,. එවැV ත""වයb මත තම[  ගU �දK 

අමාත' මා  ෙ5 අවස්ථාෙC ෙ5 අය වැය ෙය�ජනා ඉQRප" කර 

�ෙබ,ෙ,.  

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, ඉතා සාධ�ය කUo ෙමම 
අය වැය ෙKඛනෙ< ඉQRප" කර �ෙබනවා අ	 දැbකා. 

�ෙශkෂෙය, අෙi රෙl  අධ'ාපනය ෙවwෙව,  වැදග" 
ෙය�ජනා �පයb ෙමම අය වැෙය, ඉQRප" කර �ෙබනවා. 

උසස් අධ'ාපනය සඳහා සාමාන'ෙය, වසරකට  vෂ'ෙය� �� 

හ" දාහb තම[  �ශව්�ද'ාලවලට ඇ ළ" ෙව,ෙ,. ඉQRෙ<3  
එම )මාණය �ස්දාහ දbවා වැ³ කර,නට  එ මා අදහස ් කර 

�ෙබනවා. ඒ වාෙ(ම වයඹ, ෙම`ර4ව, සබරග�ව 
�ශ්ව�ද'ාලවලට අ¤ෙත, ෛවද' cඨ 0aපයb ආර5භ 

කර,න" අදහස් කර �ෙබනවා.  

ප�}ය කාලෙ< අ	 දැbකා, SAITM ආයතනය 

ස5බ,ධෙය, -එa ෛවද' ��,  z�o 1ම ගැන- )ශ්න 

ෙග`ඩb අ�U�දb �තර �ස්ෙසk පැව ණ බව. හැබැ[ ඒකට 
එ මා �ස¸මb ඉQRප" කර �ෙබනවා. ඒ තම[, අ¤�, ෛවද' 

cඨ ඇ� 0�ම. ඒ වාෙ(ම අෙi ගU අ�ාමාත' මාෙ( 
සංකKපයb අwව �යා"මක කරන �ද'ා cඨවල ඉෙගwම 

ලබන දUව,ට මා�කව ෙගවන 3මනාව වන U	යK 3,500 
U	යK 5,000 දbවා වැ³ කර,න ෙමම�, ෙය�ජනා කර 

�ෙබනවා. ෙ5වා ෙබ`ෙහ`ම සාධ�ය කUo. අධ'ාපනය 

ෙවwෙව, කර �ෙබන ෙව, 0�5 අප ෙ5 ෙKඛනෙය, 
දැbකා.  

�ෙශkෂෙය,ම මහෙප`ළ vෂ'"ව ලබා ගැ�ම සඳහා ඉQRප" 
කළ �  �ාම VලධාR සහ�කය ෙද,ෙ, වා+Oක ආදායම 

U	යK 300,000කට වඩා අ?ෙව, ලබන අයට පමණ[. හැබැ[ 
ෙමවර අය වැය ෙKඛනෙය, ඉQRප" කර �ෙබනවා, එම 

ආදාය5 �මාව U	යK 500,000 මlටමට ෙගන එ,න. ආදායම 

U	යK 500,000කට වඩා අ? �ෙණ`" ඒ ප�ලට, ඒ දUවාට මහ 
ෙප`ළ vෂ'"වය ලබාග,න  අවසථ්ාව ලැෙබනවා.  

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, අෙi පළා"වල �ෙබන 
)ශ්නයb තම[ Vවාස )ශ්නය. අප ප� }ය කාලය  ළ3 �iප" 

අයෙ( Vවාස සකස් 0�ම සඳහා, Vවාස අ¤"වැ³යා 0�ම 
සඳහා, නව Vවාස ආර5භ 0�ම සඳහා, අ¤" ග5මාන ඇ� 0�ම 

සඳහා ඉතා �ශාල �දලb ෙව, කළා. අ	 �ශාල )ග�යb 
ලැ|වා, Vවාස සංව+ධනය අ�,. ඒ )ග�ය වඩා"ම ෛධ+යව" 

කර �ෙබනවා, ෙ5 අය වැෙ<3. තV z�ගලය,ට තම,ෙ( 
Vවාසය අ¤"වැ³යා කරගැ�ම සඳහා ණය �දලb ලබා 

ගැ�ෙ53 වැ³ අවස්ථාවb 3 �ෙබනවා. ෙමය �ෙශkෂෙය,ම අප 
Vෙය�ජනය කරන පළා"වලට -ෙප`ෙළ`,නUව, අwරාධzරය 

ආQ Qස්;bකවලට- අද �ෙබන ෙල`x )ශ්නයb. අද සෑම 

ෙකනxම පාෙහk අෙi කා+යාලයකට ආෙව`" එ,ෙ, තම,ෙ( 
Vවස අ¤"වැ³යා කරවාග,න[, වහලයට ෙස�Kලb 

බලාෙප`ෙර`" ෙවw[. තම Vවස අ¤"වැ³යා කරවාගැ�ම ආQ 
ෙ�ට ෙ5 අය වැය ෙKඛනෙය, �ශාල වශෙය, �දK ෙව, කර 

�ෙබනවා. ඒ වාෙ(ම නාගRක )ෙ�ශවල ත�,ටම 0යා ෙගයb 
නැ�ව �{න ජනතාව ෙවwෙව, මහK Vවාස ඉQ කරලා ඒ 

අයෙ( Vවාස )ශ්නය �සඳ,න ෙ5 අය වැෙය, �දK ෙව, කර 

�ෙබනවා අ	 දැbකා.  

ෙ5 අය වැය ෙKඛනෙය, ය5 ය5 )ෙ�ශවල �� පRමාණ 
ව'ාපාර ආර5භ කර,න �{න අයට, තUණ තU-ය,ට 

''එ,ට+)[ස් 9 ලංකා'' ණය ෙය�ජනා @මය ඇ� කර �ෙබනවා. 

ෙමය ඉතාම ෙහ`ඳ ෙදයb. මා ගU �දK අමාත' මාෙග, 
ඉKලනවා, ඒ ණය ෙය�ජනා @මය යාව"කා�න 0�මට -ෙමය 

ෙන`නැව² ඉQRයට යන @මයb ෙලස පව"වාෙගන යෑමට- 
අවශ' කට�  කර,න 0යා. ඒ ණය ෙය�ජනා @මය ආර5භ 

�ණාට ප�ව එa තව" අ? පා? �ෙබනවා න5 ඒ අ? පා? 
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හ¸නාෙගන ඒවා යාව"කා�න කරලා ඉQRයට ෙගන ය,න 

z�ව, ණය ෙය�ජනා @මයb හැ{යට එය පව"වාෙගන ය,න 
ඕනෑ. ෙම`කද, අද ෙබ`ෙහ� ෙදෙනb බලාෙප` ෙර`"  ෙවනවා, 

 xමන ෙහ� ෙප`³ ව'ාපාරයb පට, ග,න. අද ව'වසායකයx 
ව'ාපාරයb පට, ග,න aතාෙගන රාජ' බැංxවකට }යාම ඒ 

ව'වසායකයා ඒ ව'ාපාරය එපා වන ත""වයකට තම[ ප" 
කර,ෙ,. එවැV ත""වයb ඇ� ෙන`1 xඩා ව'ාපාRකය,ට 

තම,ෙ( ව'ාපාර QRම" කරග,න ඉතාම ව{නා ෙදයb හැ{යට 

මා "එ,ට+)[ස් 9 ලංකා'' ණය ෙය�ජනා @මය ද0නවා.  

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, අ	 කෘOකා+Sක )ෙ�ශයක 
�ව" වන අය[. අ	 ද,නවා, ��ධ කාලවල3 අෙi ෙග`� 
ජනතාවෙ( වගාවලට වන හාVය ගැන. කාලයකට ගං ව R, 
හාV ෙවනවා; තව" කාලයකට Vයඟෙය, හාV ෙවනවා. ඒ 
ෙග`� මහ"වU,ට රbෂණ ආවරණයb සලසන @මව" 
ස්yරසාර වැඩ 	uෙවළb �|ෙ> නැහැ. ෙ5 සැෙ+ අය වැය 
ෙKඛනෙය, බඩ ඉR÷, 1, SRස්, ෙල`x �w, අල ෙග`1, සඳහා 
අbකරයකට U	යK 40,000ක රbෂණ ආවරණයb හ¸,වා 3 
�ෙබනවා. කෘOකා+Sක )ෙ�ශයක �ව" වන අය හැ{යට අ	 
ෙ5 අය වැය ෙKඛනෙ< ෙහ`ඳ ත""වය, ද0නවා.  

 

ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගU ම,� මා, දැ, කතාව ෙක{ කර,න.  
 

ග, අ0ර 8�h ජයර>න මහතා 
(மா� மி� அ8ர சி6னி ஜயர$ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, aටz �දK අමාත' මා }ය 

වර අය වැය ෙKඛනය ඉQRප" කරන ෙක`ට ෙම�ට+ රථවලට බ� 

අය 0�ම ගැන මහා ෙල`x ෙඝ�ෂාවb ඇ� වනවා අ	 දැbකා. අද 

අෙi මංගල සමර1ර �දK අමාත' මා ��8 ෙම�ට+ රථ 

ෙවwෙව, ආනයන බ� U	යK ලbෂ 100, අ? කර �ෙබනවා. 

ෙ5 බ� අ? 0�ම කළාට ප�ව ෙම�ට+ රථ ෙග,ව,න,  

0යනවා අ	 දැbකා, ඒ අ? 0�ම කර �ෙබ,ෙ, අ¤"ම 

ත""වෙ< වාහන - brand new වාහන - සඳහා �තර[ 0යා.      

එ මා එයට" ක, 3ලා, දැ, ලංකාවට ෙග,වලා �ෙබන  
reconditioned වාහන වශෙය, හ¸,වන වාහනවලට" ඒ බ� 
සහනය ෙද,න එ මා කට�  කරලා �ෙබනවා.  තව දවස් 20කට 
වැ³ කාලයb ෙ5 අය වැය ෙKඛනය �වාදයට ලbවනවා. 
එතෙක`ට ජනතාවෙ( අදහස් සහ ආ>? පbෂෙ< සහ �පbෂෙ< 
යන ෙදපැ"ෙ"ම අදහස් අරෙගන තව" ෙ5ෙb නරක ෙදයb 
�ෙබනවා න5, ඒ ෙ� ෙහ`ඳ ත""වයට ප" කර,න හැ0යාව 
�ෙබනවා. ෙමවැV අය වැය ෙKඛනයb ඉQRප" 0�ම ෙහ`ඳ 
ෙදයb හැ{යට මම සලකනවා. æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, 
ෙ5 ස5බ,ධව කථා 0�මට මට අවස්ථාව ලබා 3ම ගැන 
ඔබ මාට ස් �ව,ත වනවා. ෙබ`ෙහ`ම ස් �[. 

 
ගU æලාසනා
ඪ ම,� මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ඔබ මාට ෙබ`ෙහ`ම ස් �[.  

 ළඟට, ගU මය,ත Qසානායක ම,� මා 

 
[3.38p.m.] 
 

ග, මය�ත Pසානායක මහතා 
(மா� மி� மய2த திசாநாய�க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

Hon. Presiding Member, I thank you for giving me 
this opportunity. This is Hon. Mangala Samaraweera’s 

maiden Budget. ෙමම අය වැෙ< �රසර සංව+ධනය - 
Sustainable Development - ගැන කථා කරනවා.  

In this Budget, we see the Hon. Minister taking policy 
decisions to fix issues that has not been addressed by the 
previous governments. Therefore, we see this Budget not 
as an election budget - as you know, the next year will be 
a year of elections - but we seriously look at this as a 
development Budget. Therefore,  as back benchers, as 
organizers and as Government MPs we are happy that 
such a Budget has been brought forward by the Hon. 
Minister of Finance.  

This Budget aims to develop this country in economic 
and social spheres. Critics of this Budget can clearly 
criticize and say that it is a step towards liberalization. 
But, Sir, we must point out, given the circumstances of 
the country’s economy and the debt, this Budget aims to 
transform this country economically and socially. The 
Budget aims at getting the city as well as the village 
developed. Urban development is taking place; village 
infrastructure is taking place and self-employment is 
taking place.  

 I must especially thank the Hon. Lakshman Kiriella, 
because this year alone, in my electorate, more than 30 
kilometres of road development is taking place. I must 
also thank the Hon. Patali Champika Ranawaka for the 
urban development and the Hon. S.B. Dissanayake for 
the immense work that has been done in my district and 
in my electorate. 

Furthermore, Sir, we see a reduction of taxes on small 
and mid-sized vehicles. This is actually a dream come 
true for the small man of owning a vehicle. Certainly, the 
luxury class or the large class cars have gone up in price.  
The reduction in taxes for hybrid and electric cars is also 
noteworthy.  

Sir, I believe a country’s future is children. This 
Budget has introduced 6 per cent of the GDP for 
education just like last year, especially for the 
development works such as “Langama Pasala Hondama 
Pasala” programme. But unfortunately, in some 
Provincial Councils, they have spent three years’ 
allocation in one year. Therefore, in some of the schools, 
infrastructure development has come to a stop. But, 
overall, we must again classify this as a "knowledge-
based, knowledge-building Budget". Development of 
agriculture, irrigation, transportation, plantation, 
information technology, estate development and housing 
have all been addressed in this Budget. 

Sir, in terms of developing this country’s economy, 
this Budget has also targeted FDI investment into this 
country. There are shortfalls, but whatever it is, I think 
the Hon. Minister of Finance, given the circumstances, 
has done an excellent job. With regard to developing our 
natural resources, Rs. 4.7 billion has been allocated for 
the development of the fisheries industry. Shipping sector 
will also benefit from this Budget with the proposed 
liberalization, which is much needed. This Budget is in 
line with the Hon. Prime Minister’s thinking that we 
should not to allow the next generation of this country to 
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bear the burden of these loans that have been taken by the 
previous government.  

On the flip side, as a Member of the Committee on 
Public Finance, I would like to ask the Hon. Minister of 
Finance to really enforce the Revenue Administration 
Management Information System - RAMIS - which is yet 
to be done and also ask the Cabinet and the Government 
to help us in setting up of the Parliamentary Budgetary 
Office. Sir, the draft of this legislation has already gone to 
the Cabinet and we are awaiting the Cabinet approval to 
get this Parliamentary Budgetary Office off the ground. 

In conclusion, Sir, I would say again, given the 
circumstances, the Hon. Minister of Finance and the State 
Minister has done an excellent job in preserving this 
country’s economy and developing it. 

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, ෙ5 අවස්ථාෙC3 මෙ( 

කථාෙC ඉ�R ෙක`ටස සභාගත* කරනවා.  

 
ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ඔබ මාට ෙබ`ෙහ`ම ස් �[.  

 ළඟට, ගU aUVකා ෙ)kමච,Z මහ"Sය. 

 

[අ.භා. 3.44] 
 

ග, ~,hකා ෙ%pමච�f මහ>yය (மா� மி� (தி1மதி) ஹி1ணிகா பிேரம0ச2திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, අෙi යහ පාලන ආ>?ව 

��,   ,වැV වතාවට ඉQRප" කරන ලද අය වැය 	uබඳව 

වචන ස්වKපයb )කාශ 0�මට ලැ¥ම ගැන මා ස,ෙත�ෂ 

ෙවනවා. ප�}යදා අගමැ� මා මට ලස්සන තෑ(ගb �,නා, 

ර"මලාන සං�ධායක Åරය. ඊට ප�ව, මංගල සමර1ර ඇම� මා 

මට තව දෑවැ�දx" �,නා. ඒ තම[ ර"මලාන ආසනෙ< 

ර"මලාන �ට ගK0ස්ස දbවා ෙවරළ ²රය සඳහා U	යK 

S8යන 400b ෙව, 0�ම. ඒක ර"මලාන ආසනයට අ¤�, }ය 

සං�ධායකවRය ��යට මට", ර"මලාන ආසනෙ< ජනතාවට" 

ස 4 ෙව,න z�ව, කාරණයb. ඒ )ෙ�ශය කාලයb �ස්ෙසk 

0�ම Q�o ත""වයකට ප" ෙව,න බැR �o පැ"තb. ගU 

මංගල සමර1ර මැ� මා, ඒ ගැන ෙහ`ඳ අවධානයb ෙය`� කරලා 

�ෙබනවා. ඒ සඳහා පළ�ෙව,ම අෙi �දK ඇම� මාට 

ස් �ව,ත ෙව,න ඕනෑ.  

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, ෙ5 ෙවලාෙC 0ය,න ඕනෑ 

ප�}ය අ�U� 10 ඇ ළත3 -ප�}ය ආ>?ෙC3- �� ෙව�ච 

ආ+yක අසමානතාව VවැරQ කරෙගන ය,න ෙ5 ආ>?ව පය 

��බා �තර[, අෙi අවාසනාවට ද මම ද,ෙ, නැහැ ෙන`ෙයx" 

��ෙ< ෙ�ශº-ක, කාලº-ක �ප+යාසවලට අපට ��ණ 

ෙද,න �� �ණ බව. �ශාල අවාසනාව,ත ��15වලට අපට 

��ණ ෙද,න �� �ණා. එa )�ඵලයb ��යට ෙ5 ආ>?ෙව, 

අ	 උ"සාහ කරz ෙන`ෙයb ෙ�වK කර ග,න හැ0යාව 

ලැ|ෙ> නැහැ. හැබැ[, ෙමවර අය වැෙය, මංගල සමර1ර 

මැ� මා සහ අෙi ඉරා, �@මර"න මැ� මා අ	" ෙන`ද0න 

පැ� 0aපයකට ඇස් ෙය`� කරලා �ෙබනවා.  

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, පළ�ෙවV කාරණාව ෙමය[.  

ස ,ට ආදරය කරන මwෂ'ෙයb ��යට ෙදaවල 

ස"ෙව�ද'ානෙ< ඉ,න ස ,ව ®? කර,ෙ, නැ�ව, අෙi 

නරඹ,න,ට ස"  Qහා බලා රස ��ෙම, ෙදයb ඉෙගන ග,න 

z�ව, ෙවනස්ම ��ෙ< අ¤"ම @මයකට වැඩසටහනb 

V+මාණය කර,න කට�  ආර5භ 0�ම ගැන මා ෙබ`ෙහ`ම 

ස,ෙත�ෂ ෙවනවා. ඒක එකb.  

අෙනb කාරණාව  ෙමය[. මම ෙ5 ෙවලාෙC මවb ��යට, 

කා,තාවb ��යට සහ Qය-යb ��යට ෙය�ජනා 0aපයb 

ඉQRප" කර,න කැමැ�[. ය5 කා,තාවb එuයට බැහැලා 

යනෙක`ට -ස[බ+ අවකාශෙ< ෙහ� ෙCවා- ෙවන කරදරවලට සහ 

අතවරවලට ��ය ඉතාම" තQ, �යා"මක කරනවා 0යලා 

ඔබ මා අ¤" )ෙCශයb අරෙගන �ෙබනවා. ඒක ගැන 

කා,තාවb ��යට මම ඇ"තටම ස,ෙත�ෂ ෙවනවා. ෙම`කද, 

මෙ( ෙය�ජනා 0aපයb පා+8ෙ5, වට ඉQRප" කර,න මම 

කKපනා කරෙගන a{යා. මෙ( ෙවලාවටම අය වැය �වාදෙ<3 

ඒ ෙය�ජනා ඉQRප" 0�මට හැ0යාව �ෙබනවා. ෙම`කද, ගU 

�දK අමාත' මV, ඒ ෙය�ජනාවලට බලපාන ෙ�වKම 

ඔබ මාෙ( අය වැය කථාෙC3 ඔබ මා ෙය�ජනා කරලා 

�ෙබනවා.  

එක කාරණාවb තම[, දැ, ඔබට මතක ඇ� ඊෙ<-ෙපෙ+දා 

බලංෙග`ඩ අ�U� 10ක ෆා�මා 0යන zං� දැR�යb ෙබKල 

වැලදාෙගන �යQ� හාVකර ෙගන �ෙබන බව. ෙමයට ෙහk ව 

��යට මම සමාජ ජාල මාධ' හරහා දැbෙb, ඒ zං� Qය-යෙ( 

අෙ" අw,ෙ( �රකථනයb � Ãලා, ඒක ºU Sය දැකලා 

�ෙබනවා. ෙ5 කාලය  ළ3ම ඇයව z�ව, තරමb මාන�ක 

ආත�යට ප" කරලා, ඇයව ෙක`4 කරලා "ෙහ`රා, ෙහ`රා" 

0යලා �ෙබනවා.  

එa )�ඵලයb ��යට නැවත" පාසK ය,න බැහැ[ 0Cව 

දැRය ඊළඟ දවෙසk ෙ5 ��යට ෙබKෙK වැල දමාෙගන 

�ෙබනවා. ඔබ මාෙ( ෙය�ජනාවල �ෙබනවා, ෙ5 �ය Q� හාV 

කර ගැ�ම අවම 0�ම සඳහා දUව,ට සහ තUණ තU-ය,ට 

උපෙ�ශන ෙසkවාවb ලබා 3ම සඳහා උපෙ�ශන වැඩසටහ, 

ආර5භ කරන බව. ඇ"තටම මෙ(" එවැV ෙය�ජනාවb 

�ෙබනවා. මම අෙi අධ'ාපන අමාත' ගU අ0ල �රා� 

කාRයවස5 මැ� මා සමඟ" ඒ ගැන සාක�ඡා කළා.  ඇ"තටම 

මෙ( ෙය�ජනාව �ෙ>,  ෙ5 �ය Q� හාV කර ගැ�5 අවම 0�ම 

සඳහා උපෙ�ශන ෙසkවාව, කර,න මාන�ක උපෙ�ශකවරෙයb 

- counsellor - පාසKවලට සහ �ශ්ව�ද'ාලවලට  ප" කර,න; 

නැ"න5 මාස  නක ෙහ� හයක වැඩ��වb පව"වලා දැනට 

ඉ,න ºU මාට ෙහ� ºU Sයට උග,වලා ඒ තන ෙ+ 

�ය,න 0යලා. මට ගU අ0ල �රා� කාRයවස5 ඇම� මා 

0Cවා, එ මා ඒ සඳහා කට�  කරෙගන යනවාය, දැනටම" 

ප"15 )දානය 0�මට බලාෙප`ෙර`"  ෙවනවාය 0යලා.  

මෙ( ෙවලාවට ගU ලbෂ්ම, 0RඇKල ඇම� මා" ෙ5 

අවස්ථාෙC3 ගU සභා ගැෙ� ඉ,නවා. ෙ5 තUණ තU-ය, 

ෙග`ඩb ෙවලාවට තම,ෙ( )ශ්න ෙදමC	ය, එbක ෙහ� 

වැ³a{ය, එbක කථා කර,ෙ, නැහැ. ෙබ`ෙහ� ෙවලාවට 

අෙi ලංකාෙC තUණ තU-ය,ෙ( �ය Q� හාV කර 

1179 1180 

[ගU මය,ත Qසානායක මහතා] 

————————— 
*  �ස්තකාලෙm තබා ඇත. *  &னிைலய"தி$ ைவ�க	ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 
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ගැ�5වලට බලපා �ෙබ,ෙ, ඔ�,ෙ( මාන�ක ආත�ය 	ට 

කර ගැ�මට ෙන`හැ0යාව සහ ඔ�,ට කථා කර,න ක�Uව" 

ෙන`මැ�1ම. මම ගU �දK ඇම� මාෙගw" ඉKල,ෙ,, 

z�ව, න5 අෙi �ශ්ව�ද'ාලවලට - ඒ Vසා මම ඉතාම" 

�වමනාෙව, ඉKලා �{නවා, z�ව, න5 �ශ්ව�ද'ාලවල  

ආචා+යවU,ට මාන�ක උපෙ�ශනය සඳහා ය50� ��යක 

z�o1මb ලබා ෙද,නය 0යා. ඇ"තටම ඒක කර,න ෙලෙහ� 

වැඩb. ෙම`කද, ෙක`ෙහ`ම" �ශ්ව�ද'ාලවල ඉ,ෙ, z�oව 

ල" ෙහ`ඳ ආචා+යවU,. එෙහම �ෙණ`" ෙ5  �යQ� හාVකර 

ගැ�5 ෙග`ඩb අවම කර ග,න z�ව,. මම ප� }ය Qනක 

newsවල දැbකා ජනා�ප� මා" 0යනවා, එක දවසට �යQ� 

හාV කර ගැ�5 අටb �� 1 �ෙබනවාය 0යා. අද වන �ට 

ලංකාව �යQ� හාV කර ගැ�5 අ�, ෙල�කෙ< රටවK අතR, 

 ,වැV ස්ථානෙ<[ ඉ,ෙ,. ෙ5 කාරණා"  සමඟ බලන �ට 

අෙi රෙl තUණ තU-ය, තම[ �ශාල වශෙය, �යQ� හාV 

කර ගැ�5වලට නැ�Uෙවලා �ෙබ,ෙ,. එbෙක� ෙක���යට 

ෙබKල �යනවා, එෙහම නැ"න5 ෙබKෙK වැල දමා ග,නවා,  

එෙහම" නැ"න5 වහ ෙබ`නවා. ප� }ය කාලෙ< ෙක���යට 

ෙබKල �යන එක  trend එකb ��යට අ	 දැbකා. ෙ5 වාෙ( 

අෙibෂා භංග"වය වැV කාරණා Vසා ඉස්සර කාලෙ< තUණ 

තU-ය, එbක බලන ෙක`ට අෙi තUණ තU-ය, අද වන 

�ට ඉ,න මාන�ක මlටම හRම ෙවනස්. ඒ කාලෙ< ෙ5 වාෙ( 

මාන�ක )ශ්නයb �|ණා න5, �,�වb අහලා, ක�යb 8යලා 

තම,ෙ( මනස ෙවන තැනකට ෙය`� කර ග,න හැ0යාව 

�|ණා. අද වන�ට 
පවාaVෙ< ද0,න ලැෙබන කථා {ක 

බැ¤ෙව`" ඕනෑම තUණෙයb ෙහ� තU-යb ෙකu,ම ෙගන 

ය,ෙ, �ය Q� හාV කර ගැ�ෙ5 මාන�ක"වයකට තම[. ෙ5 

වාෙ( ෙ�ව¤" �ෙබනවා. මට ආරං� ��යට �ෙ�ශ රටව8, 

ෙග,වන ෙට8 නාට'වලට" අෙi මංගල සමර1ර ඇම� මා 

ය50�  වාරණයb දමලා �ෙබනවා වාෙ( ෙපෙනනවා. ඒක" 

ෙහ`ඳ කාරණාවb. ලංකාෙC අ	 ෙ�½ය ෙ� අගය කර,න ඕනෑ. 

�ෙ�ශ රටව8, ෙග,වන හැම ෙ�ම අ	 භාර ග,ෙ, නැ�ව 

ෙහ`ඳ ෙ� �තරb භාර ග,න ඕනෑ. ඒ ගැන" මම ඔබ මාට �භ 

පතනවා; ස් �ව,ත ෙවනවා.  

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, මෙ( ඊළඟ ෙය�ජනාව නවක 

වදය 	uබඳව[.  �ශ්ව�ද'ාලවල නවක වදය Vසා �ෙශkෂෙය,ම 

�ය Q� හාV කර ග" දUව, ගැන මම ෙපp�ග8කව ද,නවා. ඒ 

වාෙ(ම එවැV ���, මම දැකලා �ෙබනවා. එක කාරණාවb 

මම 0ය,න5. ප� }ය දා �ශව්�ද'ාලයක තU-යb �යQ� 

හාV කර ග,න ෙක`ට 8යා �ෙබනවා "මෙ( ෙ5 මරණයට 

වග0ව �"ෙ" ෙ5 අය["  0යලා.  "ෙම`�, මට �ශ්ව�ද'ාලය 

ඇ ෙළk3 3z වදයට තම[ මම ෙ5 �ය Q� හාV කර ග,ෙ," 

0යලා න5 සඳහ, කර 0යලා �ෙබනවා. 1998 අංක 20 දරන 

අධ'ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවන" ස්ව
පෙ< 

සාහ�ක �යා තහන5 0�ෙ5 පනත අwව නවක වදය 0යන ෙ� 

ලංකාෙC 	uග,න ෙදයb ෙන`ෙව[. එෙහම �ෙබ�3, 

�ශ්ව�ද'ාලය අ ෙළk නැ� �ණ", 	ට තැ,වල, rent එකට 

ෙගවK අරෙගන ෙක`ෙහk ෙහ� තැනක ෙ5 නවක වදය කරෙගන 

යනවා.  ෙ5ක 	{පස්ෙසk ඉ,ෙ, '�යාකාR,' 0යන සමහර මහා 

ෙල`x vෂ' නායකය,  0යන එක ඉතාම" වග�ෙම, 0ය,න 

ඕනෑ. ඔ�, aතනවා,  ග5ව8, එන අaංසක තU-යට, 

තUණයාට z�ව, තර5 නවක වදය 3ලා ඔ�,ෙ( මlටමට 

ග"ෙත`" තම[ ෙ5ක ඉස්සරහට" කරෙගන ය,න z�ව, 

ව,ෙ, 0යලා. ඔය ��යට aතන අය Vසා තම[ අද වන �ට 

ගෙ5 ඉ,න අaංසක දUව,ටව" ඉෙගන ග,න  නැ"ෙ"; 

ඉෙගන ග,න බැRෙවලා �ෙබ,ෙ,.    

දැ, ෙ5 රෙl �ෙබන )ශ්නය බල,න, ඕනෑම ෙවලාවක 

බැ¤ෙව`" �� ���ය, පාෙ+ ෙබ�Ú අKලාෙගන කෑගහනවා. 

ඔ�,ෙ( මනස ෙ5 වාෙ( ත""වයට ප"ෙවලා �ෙබ,ෙ, 

ෙම,න ෙ5 ෙහk ව Vසා[. අද රජෙ< ආයතනයකට }aKලා 

බල,න.  �ශ්ව�ද'ාලව8, ඉෙගන ග" උපා�ධාR, තම[ ඒ 

තැ,වල වැඩ කර,ෙ,. ඔ�, වැඩ කරන ��ය බල,න. තව 

ෙකෙනb ගැන aතනවාද, තව ෙකෙනxට උදCවb කරනවාද, 

එෙහම නැ"න5 SVස්� ගැන aතනවාද  0යලා බල,න.  

දැ, බල,න, අ	 ඉස්සර "ºU මෑ-වU, ºU 	යවU" 0යලා 

කට zරා 0Cවා. අද එෙහම 0ය,න z�ව,ද? අද අර අ�U� 

10ක ෆා�මා 0යන දැRය ෙබKල වැලලාෙගන �ෙබ,ෙ,, 

ළම[,ෙග, �|o කරදරයට" වඩා ºU Sය "ෙහ`රා" 0යz 

Vස[. ඒ ළමයා ෙහ`රක5 කළා ෙහ� නැ වා, ඒ ළමයාෙ( 

ත""වය හ¸නාෙගන ඒ ළමයාව හදන එක ෙ,ද කර,න ඕනෑ? 

ඒ ළමයාෙ( මනස හදන එක ෙ,ද කර,න ඕනෑ? ඒ ºUවRය 

කරz ෙද[, ෙ5 රෙl අනාගතය භාර ග,න aටz දUෙවb අපට 

නැ� �ණා. ගU අධ'ාපන ඇම� මා ෙ5 කථාව අහෙගන 

ඉ,නවා න5 මම එ මාෙග, ඉතාම" �වමනාෙව, ඉKලා 

�{නවා, ඒ ගැන හR ප�bෂණයb කරලා, ඒ ºU Sය ගැන 

ප�bෂණයb කරලා, ඇයෙ( ෙසkවය අ" a4ව,න 0යලා. 

ºU Sයb ෙක`ෙහ`මද ෙ5 ��යට ළමෙයxට "ෙහ`රා" 

0ය,ෙ,? අවසානෙ<3 ළමෙයb �ය Q� හාV කර ග,නා 

මlටමට ෙ5 රට ප" ෙවනකK අ	 ඇස් ක, 	යාෙගන 

බලාෙගන ඉ,න ඕනෑද? මම" අ5මා ෙකෙනb. මට" ඒ �ක 

දැෙනන Vසා තම[ මම අද �ෙශkෂෙය,ම ෙ5 ගැන කථා කර,න 

බලාෙප`ෙර`"  �ෙ>.  

මට තව එක ෙය�ජනාවb කර,න �ෙබනවා. ප�}ය දා ඔබ 

ද0,න ඇ�,- 

 
ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගU ම,� SයV, ඔබ Sයට VයSත කාලය අවසාන[. 

 
ග, ~,hකා ෙ%pමච�f මහ>yය (மா� மி� (தி1மதி) ஹி1ணிகா பிேரம0ச2திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

මට තව �නා³යක කාලයb ෙද,න. මට ෙ5 කාරණය 

�තරb 0ය,න අවශ'[.  

 
ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ඔබ Sයට වැ³zර" එbක ෙවලාව �,නා.  
 

ග, ~,hකා ෙ%pමච�f මහ>yය (மா� மி� (தி1மதி) ஹி1ணிகா பிேரம0ச2திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

මට තව එක ෙදයb 0ය,න අවශ'[.  

 
ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙහ`ඳ[, 0ය,න. 
 

ග, ~,hකා ෙ%pමච�f මහ>yය (மா� மி� (தி1மதி) ஹி1ணிகா பிேரம0ச2திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

දැ, ඔය �රකථනව8, එක එක අසැÃ ද+ශන එහාට ෙමහාට 

මාU ෙවනවා. ෙප5වතා එbක තරහ �ණාම ෙප5වතා 

ෙප5ව�යෙ( 	,�ර එuයට දමනවා. එෙහම නැ"න5 mobile 

phone එක හද,න �,නාම ඒවාෙ< �ෙබන 	,�ර {ක 

1181 1182 



පා+8ෙ5, ව 

අ,ත+ජාලයට දමනවා. ඒක" �ය Q� හාVකර ගැ�මට 

ෙහk වb. ඒක කා,තාව,ට z�මාකාර මාන�ක ආත�යb ඇ� 

කරන ෙදයb. ගU සාගල ර"නායක ඇම� මා ෙ5 කථාව 

අහෙගන ඉ,නවා න5 මම ඉතාම ෙගpරවෙය, එ මාෙග, 

ඉKලා �{නවා, ස[බ+ අවකාශෙ< �� වන අපරාධ වැළැb1ම 

සඳහා z�ව, න5 ය5 0� �යා මා+ගයb ග,නා ෙලස. 

ත�,ෙ( අනන'තාව සඟවාෙගන ෙහ� අනන'තාව ෙහu කරලා 

ෙහ� කා,තාව,ට }aKලා පැS-8 කර,න z�ව, ��යට, 

ස[බ+ අවකාශෙ< ෙවන අපරාධය, ස5බ,ධෙය, ෙස`ය,න 

කා,තාව, 	Rසb ෙය`දවz ය5 0� unit එකb හද,න 0යලා 

මා ඉKලා �{නවා. ඒක තම[ මෙ( ඊළඟ ෙය�ජනාව.  

කාල ෙCලාව අවස, Vසා මම මෙ( කථාව ෙමතැV, 

අවස, කරනවා. අෙi ගU මංගල සමර1ර �දK ඇම� මාෙග, 

සහ ගU උසස් අධ'ාපන ඇම� මාෙග, මම ඉKලා �{නවා, 

තU-යක ��යට මම ඉQRප" කළ ෙය�ජනා 0aපය 	uබඳව 

අවධානය ෙය`� කර,න 0යලා. ෙබ`ෙහ`ම ස් �[. 

 
ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබ`ෙහ`ම ස් �[.  

 ළඟට, ගU ��ව ෙසkන�ංහ මැ� මා. 

[අ.භා. 3.55] 

 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා (ජාතb�තර ෙවෙළඳ රාජb 
අමාතb+මා) (மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க - ச�வேதச வ�$தக இராஜா5க  அைம0ச�) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

ෙබ`ෙහ`ම ස් �[, æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV. යහ පාලන 

ආ>?ව වශෙය, ඓ�හා�ක, �iල1ය, ඒ වාෙ(ම 

පRව+තනා"මක අය වැයb ඉQRප" 0�මට අෙi රජයට හැ0 

1ම ස5බ,ධෙය, ඇ"තටම මම ස,ෙත�ෂ ෙවනවා. 

�ෙශkෂෙය,ම �දK ඇම� මාට", �දK රාජ' ඇම� මාට", 

ඊට අදාළ VලධාR,ට" ෙ5 අවස්ථාෙC3 මෙ( ස් �ය 

	Rනමනවා.  

ය5 0� ආකාරයකට අෙi අය වැය �ෙCචනයට ලb කරS, 

අ,�මට කථා කළ අwර xමාර Qසානායක මහ"මයාට උ"තර 

3ලාම මම මෙ( කථාව පට, ග,න5. ෙ5 අවස්ථාෙC3 අෙi ගU 

එස්.¥. Qසානායක ඇම� මා", අෙi ගU ලbෂ්ම, 0RඇKල 

ඇම� මා" ෙ5 ගU  සභාෙC ඉ,නවා. ෙමතැන ඉඳෙගන 

ඉ,නෙක`ට මට අෙi තා"තා" මතb �ණා.  ට අ�U� ෙදකකට 

ක8, අෙi තා"තා අප අතR, ෙව, �ණා. එ මා 0RඇKල 

මහ"මයාෙ( ෙහ`ඳ යහ�ෙවb. ෙ5 �ය¤ම කl{ය ඒ කාලෙ< 

ෙහ`ඳ සමාජවා3,, මාbස්ෙ( සහ ෙලV,ෙ(. එෙහම ෙ,ද, 

අෙi එස්.¥. Qසානායක ඇම� මV? මට aතා ග,න z�ව,, 

ඉස්ෙක�ෙK යන කාලෙ<, �ෙශkෂෙය,ම �ශ්ව�ද'ාලයට යන 

කාලෙ< ෙ5 �ය¤ ෙදනාම- මම aතන ��යට Qෙ,ෂ ්

ºණව+ධන, මa,ද රාජපbෂ මහ"මයා, ඒ වාෙ(ම �මK 

1රවංශ ආ3 ෙබ`ෙහ� 	Rසb මාbස් හා ෙලV,ෙ( ෙප`" 

0යවලා තම[ ෙ�ශපාලනය ඉෙගන ග"ෙ". මම aතන ��යට 

ඔ�, සමාජවා3 අදහස්වලට �ශාල ඇKමb �|o 	Rසb.  මට 

මතක[, මම ෙප`³ කාලෙ< මෙ( තා"තාට" ෙ5 සමාජවා3 

අදහස් �|ණා. ෙක`ෙහ`ම හR අ	 Trinity College එකට දමලා- 

��ඥවරෙයb වශෙය, තා"තා, 0RඇKල මහ"මයා, 

සංගbකාර මහ"මයා, පරා@ම රණ�ංහ මහ"මයා ඇ � ෙ5 

�ය¤ ෙදනාම Q�o ෙවනෙක`ට, ෙ5 ෙල�කය ද0නෙක`ට, 

ෙ5වා අමතක කරලා, ෙ5 ෙල�කෙ< යථා+ථය හ¸නා ෙගන, 

îනය, U�යාව, ඉ,Qයාව වැV රටවK වාෙ( �වෘත ආ+yකය, 

ෙග��යකරණය සඳහා එකට එක  ෙවලා අත 3ලා, ඒ ෙවwෙව, 

�ශාල කා+ය භාරයb කරන ම,�වU බවට ප" ෙවලා 

�ෙබනවා.  

මම දැbකා, Qෙ,ෂ් ºණව+ධන ම,� මා කථා කළා. ඒ අය 

තවම ඒ ෙ�ශපාලනෙ< aර ෙවලා ඉ,ෙ,. එස්.¥. Qසානායක 

ඇම� මV, අර අ�U� �ස්සකට-�හකට ක8, පට, ග"ත 

ෙ�ශපාලනයට aර ෙවලා ඉ,ෙ,. හැබැ[ තම,ෙ( ��තය 

ෙවනස් කර ග"තා. තම,ෙ( දUව,ෙ( ��ත ෙවනස් කරලා, 

තම,ෙ( දUව, රට යවලා, ධනවාදයට නැ�U �ණා. ඒ 

ම,�වU, ඒ ම,�වU,ෙ( ප�K ධනවාදයට, �වෘත 

ආ+yකයට, ෙ5 8බරKකරණයට ලb �ණාට, තවම" ඒ පරණ, 

යK පැන }ය ෙ�ශපාලන �,තනයට යට ෙවලා, තවම ඒ 

ස5බ,ධෙය, අදහස් )කාශ කරනවා; aත ය{, aනා ෙව1 

අදහස් )කාශ කරනවා.  

අwර xමාර Qසානායක මහ"මයාට මට 0ය,න �ෙබ,ෙ, 

ෙ5ක[. අෙi රෙl 	a�ම Vසා ෙක`ළඹ වරාය ෙල�කෙ< Q�o 

වරාය, අතR, 26 වන ස්ථානෙ< �ෙබනවා 0යලා 0Cවා. 

	a�ම" ඒකට බලපානවා. හැබැ[ ඒ ෙහk ව Vසා �තරb 

ෙන`ෙව[ එෙසk ��ව �ෙබ,ෙ,. ල8" ඇ ල"�ද8 මහ"මයා, 

ෙ�.ආ+. ජයව+ධන මහ"මයා ඇ � එbස" ජා�ක පbෂය 

කරz කා+ය භාරය, ෙ5 වරාය Q�o කර,න කරz කා+ය භාරය 

Vසා තම[ ෙක`ළඹ වරාය අද ෙල�කෙ< 26 වන ස්ථානෙ< 

�ෙබ,ෙ,.  

මංගල සමර1ර මැ� මා ඉQRප" කළ ෙ5 අය වැය, ෙ5 රට 

ෙවනස් කරන ලxණ,   u, ඉQR අනාගතෙ<3, තව අ�U� 

 න0,-හතර0, මැෙK�යාව, �ංගi6Uව වැV රටවල 

මlටමට ෙ5 රට Q�o ෙවනෙක`ට අwර xමාර Qසානායක 

මහ"මයා 0යා�, Vෂ්පාදන, අපනයන Q�o ෙවලා  ලංකාව 

ආ�යාෙC ෙද`ර4ව බවට  ප" �ෙ> ෙ5 රෙl 	a�ම Vසාය 

0යලා. 

එෙහම ෙන`ෙව[. ෙ5කට නායකෙය� අවශ'[. ඒ 

නායක"වය ෙද,න z�ව, හැ0යාවb අෙi පbෂයට 

�ෙබනවා. �ෙශkෂෙය,ම strike Vසා, උ�ෙඝ�ෂණ Vසා, 19713 

ඇ� �o ව'සනය Vසා, ඒ වාෙ(ම 19803 ජනතා ��b� 

ෙපර�ණ ඇ� කළ ව'සනය Vසා ෙ5 රට �ශාල වශෙය, 

�නාශ1මට ලb �ණාය 0යන එක සමහර ෙවලාවට ඒ මහ"වU 

අමතක කරනවා.  එ මා 0Cවා, අ,�ම අ�U�වල �ශාල 

�නාශයb ඇ��ණා, ඒ වාෙ(ම ආ+yකමය අ�, අගාධයට 

ලb�ණා 0යා. ඒක අ	 	uග,නවා. ප�}ය ආ>?ව සැල�5 

රaතව �ශාල )මාණෙය, ණය ග"තා. හ5බ,ෙත`ට වරාය 

හද,න, �Rයවැව ¢ඩාංගණය හද,න, ම"තල ºව, ෙත`4පළ 

හද,න, ෙන�5 x¤න හද,න �ශාල )මාණෙය, ණය ග"තා. 

CHOGM එකට U	යK Ã8යන 10b �යද5 කළා. ආ�යාw 

¢ඩා උෙළල බලාෙප`ෙර`" ෙව, �ශාල �දK )මාණයb 

�යද5 කළා. අ	 0ය,ෙ, ඒවා අපෙ" }යා 0යලා[. එbස" 

ජා�ක පbෂෙ< අ	 කරz ග5 උදාව, ඇඟ¤5 ක+මා,තය, 

මහවැ8ය වාෙ( ෙ�වKව8, අෙi රෙl ජනතාව තවම" �ශාල 

)�ලාභ ලබනවා.  

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, ඒ වාෙ(ම අwර Qසානායක 

ම,� මා 0Cවා, ෙ5 රෙl ස56+ණ ආදායෙම, �යයට 50ක 

ෙක`ටසb �යයට 20b ± 	Rස ලබාග,නවා 0යලා. එ මා 

1183 1184 

[ගU aUVකා ෙ)kමච,Z මහ"Sය] 
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දැනග,න ඕනෑ, ජනතා ��b� ෙපර�ෙ> ම,�වU ඇ � ෙ5 

�ය¤ම ම,�වU ඒ �යයට 20 ඇ ළට එන බව. ෙ5 

පා+8ෙ5, ෙC කා+ය ම>ඩලය ඒ  ළට එ,ෙ, නැ�ෙව,න 

z�ව,. හැබැ[, ඒ �යයට 20  ළට ෙ5 ම,�වU හැම ෙකනාම 

වැෙටනවා. තම,ෙ( ප³ය බැ¤ෙව`", තම,ට ලැෙබන වර)සාද 

බැ¤ෙව`" ම,�වU �ය¤ම ෙදනා ඒ �යයට 20 ඇ ළට එනවා. 

හැබැ[, එෙහම ෙවනෙක`ට එ ම,ලා ඒකට �U�ධව කථා 

කර,ෙ, නැහැ. එ මා අ	 ආදරය කරන ම,�වරෙයb �ණ", 

එ මා 0යz සමහර ෙ�වK අ	 �ෙCචනය කර,න ඕනෑ.  

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, එ මා �ෙශkෂෙය,ම ණය 

ස5බ,ධෙය, කථා කළා. මංගල සමර1ර ඇම� මා ඒ 

ස5බ,ධව )කාශයb කර[. ණය )මාණය U	යK �8යන 10b 

�ෙබනවා. එන අ�U�  ෙ, ණය )මාණය තම[ U	යK Ã8යන 

හ"දහස් ගණනb 0යලා අය වැෙ< දbවලා �|ෙ>. ඒ වාෙ(ම 

මa,ද රාජපbෂ අෙi aටz ජනා�ප� මා කථා කළා. එ මා මම 

ආදරය කරන ෙ�ශපාලනඥෙයb. හැබැ[, රෙl ඉQR ගමන ගැන 

බැ¤ෙව`", එ මාෙ( කාලය  ළ ���o �නාශය අ��ශාල[. 

��ධය ස5බ,ධෙය, කථා කෙළ`", අ	 xහක නැ ව ��ධයට 

අෙi සහෙය�ගය ලබා �,නා. ��ධය අවස්ථාෙC අ	 


පවාa�යට ඇ�Kලා 0Cවා, ��ධය හR මා+ගයක යනවා 

0යලා. ඒ අවස්ථාෙC සර"  ෙෆ`,ෙසkකා මහ"මයාලා, මa,ද 

රාජපbෂ මහ"මයාලා කරz කා+ය භාරයට එbස" ජා�ක 

පbෂෙ< තUණ ම,�වU ��යට අ	 0�ම xහක"වයb 

නැ�ව හැම ෙවලාෙCම සහෙය�ගය ලබා �,නා. හැබැ[, 

එ මාට" ඒ සදාචාරය �ෙබ,නට ඕනෑ. ෙ5 රෙl අනාගතය 

ගැන a වාම එ මා ග" �ශාල ණය ක,දරාව -ණය ෙග`ඩ- 

�ශාල )ශ්නයb. ඉQR අනාගතෙ<3 අපනයනය, වැ³ 0�මට අප 

බලාෙප`ෙර`"  වනවා.  

ගU අwර Qසානායක මහ"මයා 0Cවා, 20003 අ	 ආ>?ව 

භාර ෙදනෙක`ට දළ ජා�ක Vෂ්පාදනයට )�ශතයb වශෙය, 

අපනයන ආදායම �යයට 34bව �|ණා 0යලා. 20053 එය 

�යයට 33b �ණා. නැවත අපට ආ>?ව භාර ෙදනෙක`ට ඒක 

�යයට 14b කරලා �,ෙ, ගU ම,� මV. ෙ5 රෙl 

Vෂ්පාදනයb �ෙ> නැහැ. අ,�ම අ�U� 20  ළ 0�ම 

Vෂ්පාදනයb �ෙ> නැහැ. අ?ම ගණෙ, aරමනයbව" හැ�ෙC 

නැහැ 0යන එක මම 0යනවා. න�", ඕQRස් සමාගම මට කථා 

කරලා 0Cවා, "aරමන න5 අ	 හදනවා" 0යලා. ඒ ඇෙර,න ෙ5 

රෙl 0�ම ෙදයb Vෂ්පාදනය �ෙ> නැහැ. 

මa,ද රාජපbෂ මහ"මයා බ� ස5බ,ධෙය, අදහස් )කාශ 

කළා. අ	 �යයට 40ක බ� )�ශතයb අය කරග,නවා, ඒවා[, 

ෙම`නවාද කෙළk 0යලා එ මාෙ( �ෙCචන ඉQRප" �ණා. 

ඒවා[, කරන ෙ� තම[, ඉQR අනාගතෙ<3 අපනයන කලාප ඉQ 

0�ම. මෙ( නායක"වය යටෙ" ක¤තර අපනයන කලාපයb ඉQ 

කරනවා. ඒ සඳහා අ�U� 4b, 5b යනවා. එයට ය{තල පහ�ක5 

ලබා3ම සඳහා U	යK Ã8යන 3b ෙව, 0�ම 	uබඳව මංගල 

සමර1ර ඇම� මාට අ	 ස් �ව,ත ෙවනවා. අwර Qසානායක 

ම,� මV, අ	 ක¤තර )ෙ�ශෙ< ක+මා,ත 100b ආර5භ 

කරනවා. ඔබ මා බලාෙප`ෙර`"  �o යK පැන }ය ආ+yකය 

ෙන`ෙව[, �ෙශkෂෙය,ම ඉQR ගමනb සඳහා[ අ	 කට�  

කර,ෙ,. ජපානෙ< ��8 භා>ඩ ෙ5 රෙl Vෂ්පාදනය කර,න 

ෙදසැ5බ+ ෙවනෙක`ට අ	 ක¤තර ක+මා,තශාලාවb ආර5භ 

කර,න බලාෙප`ෙර`"  ෙවනවා. 

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, ෙම ම,ලා Volkswagen 

ක+මා,තශාලාව ගැන )ශ්නයb ඇ�වා. එම ක+මා,තශාලාව 

ස5බ,ධෙය, අ	 �යාමා+ග ග"තා. [බාධා 0�5b] ෙල`හා, 

මහ"මයා, ඔබ මාට" උ"තරයb �ෙබනවා, අහෙගන ඉ,න. 

අ	 ෙ(,න aටz Volkswagen ක+මා,තය එෙb ඉඳලා  නට 

ඇද වැ4ණා. අවාසනාව Vසා අපට ඒක පට, ග,න ලැ|ෙ> 

නැහැ. අපට ෙන`ෙව[, පbෂයට ෙන`ෙව[, රටට[ ඒක ලැ|ෙ>. 
 

ග, කංචන �ෙzෙසpකර මහතා 
(மா� மி� க/சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ග, hෙය;ජb කථානායක+මා (மா� மி� பிரதி0 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගU ම,� මා, ෙම`කbද point of Order එක? 
 

ග, කංචන �ෙzෙසpකර මහතා 
(மா� மி� க/சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, අද බැ¸5කර ෙක`Sසම 

0යලා �ෙබනවා, ��ව ෙසkන�ංහ ඇම� මා 47වතාවb අ+ù, 

ඇෙල��යස් එbක �රකථෙනය, කථා කරලා �ෙබනවා 0යලා. 
 

ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ඒක point of Order එකb ෙන`ෙව[. 
 

ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ෙහ`ඳ[, ෙබ`ෙහ`ම ස් �[. [බාධා 0�5] මK�, ෙප`Úඩb 

අහග,න. මK�, ඔයාෙ( තා"තා ගැ�ව ගැaKල ගැන අ	 කථා 

කර,ෙ, නැහැ. හRද? ඔයාෙ( තා"තා ගහz ගැaKෙල, තම[ 

ඔයා ෙගවK අ රෙගන ඉ,ෙ,. තා"තා ගැ�ව ගැaKල ෙක`�චරද 

0යනවා න5, ජපානෙ< නැC {ක එනෙක`ට සOS -[බාධා 0�5] 

තා"තාෙ( න?ව කෙළk මම. මa,ද �ෙ�ෙසkකර මහ"මයාෙ( 

න?ව කෙළk මම. නැC 7b බා,න 0යලා පගාව ග"ෙ" 

ඔබ මාෙ( තා"තා. ඒ තා"තාෙ( සK8 �යද5 කරලා තම[ 

ඔබ මා අද පා+8ෙ5, වට ඇ�Kලා �ෙබ,ෙ,. ඒ Vසා 

මK�, මඩ නැ� SVස්�,ට Vක5 මඩ ගහ,න එ,න එපා. 

හRද? අෙi ආදාය5 ස5බ,ධ ඇ� ආදාය5 ප;කාව අ	 ඉQRප" 

කරලා �ෙබනවා. ඔබ මාට ඒක ප�bෂා කර,න z�ව,. ඒ 

Vසා  l4 ෙදෙb වැඩ කරලා, තා"තලාෙ( සK8ව8, 

පා+8ෙ5,  ඇ�Kලා ෙ5 වාෙ( අවදාන5 කථා 0ය,න එපා. 

aටz ජනා�ප� මාට අ	 ගU කරලා එ මා කථා කර�3 අ	 
අහෙගන a{යා. [බාධා 0�5] 

 

ග, කංචන �ෙzෙසpකර මහතා 
(மா� மி� க/சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගU ම,� මාට point of Order එක ඉQRප" කර,න ඉඩ 

ෙද,න.  
 

ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ෙද,න එපා. බාධා 0�මb කර,ෙ,.  
 

ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

බාධා 0�මb නැ�ව point of Order එක ඉQRප" කර,න. 

1185 1186 



පා+8ෙ5, ව 

ග, කංචන �ෙzෙසpකර මහතා 
(மா� மி� க/சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මම ඔබ මාට අපහාසයb ෙන`ෙව[ කෙළk. බැ¸5කර 

ෙක`Sසෙම, 0යz ෙදයb මම ඔබ මාෙග, ඇ�ෙC. ෙවන 

ෙදයb ෙන`ෙව[. ඔබ මාෙ( නම clear  කර ග,න ඕනෑ න5 - 

 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

0�ම තැනක එෙහම කථාවb ෙවලා නැහැ. [බාධා 0�මb] 

ගU ම,� මV, මම 0CෙC" මඩ ගහ,න ෙන`ෙව[. මම 

ඔබ මාට මඩ ගහ,න ෙන`ෙව[ 0CෙC. තා"තා කරz වැෙÚ 

0CෙC. තා"තා කරz වැෙÚ zතා ෙන`කෙළ`" ෙන`l{යාෙ( 

zතා 0යලා 0යනවා ෙ,. ඒ Vසා මම තා"තාෙ( වැඩ ගැන 

0CෙC. [බාධා 0�මb] තා"තාෙ( ෙ(ම ගැන කථා කෙළk. ඒ 

Vසා ඒක" මඩ ගැ�මb ෙන`ෙව[. ඒ Vසා ම,� මV, 

ෙබ`ෙහ`ම ස් �[.  

මa,ද රාජපbෂ මහ"මයා 0Cවා බ� �දKව8, අ	 

සංව+ධනය කර,ෙ, නැහැ 0යලා. මa,ද රාජපbෂ මහ"මයා 

ෙම`කbද කෙළk? �Rයවැව හැ�වා; අරක හැ�වා; ෙ5ක හැ�වා. 

U	යK Ã8යන 10,000ක ණය අපට �යලා }ෙ<. ෙම`නවාද 

කර,ෙ,? ගU ම,� මV, U	යK Ã8යන 10,000b අ	 තවම 

ණය ෙගවනවා. ඔබ මා ඇ�වා ණය )මාණය �යද 0යලා. ණය 

)මාණය U	යK �8යන 10b. 2005 වසෙ+ රට භාර 

ග,නෙක`ට U	යK Ã8යන 2000[ ණය �|ෙ>. ෙම`කbද 

කෙළk? තම,ෙ( ෙග�ල බාලය,ට, �ය¤ ෙදනාට හ5බ කර,න 

අවස්ථාව ලබා �,නා. රට �නාශ කළා. ෙජ�} දැ5මා. ��ධය 

අවස, �ණාට ප�ව a වා, තම,ෙ( අතට රට ආවා 0යලා. 

ෙම`කbද අෙi 	Rස 0CෙC?  අ�U� 40කට බලය අතහR,ෙ, 

නැහැ 0යලා තම[ එ ම,ලා එදා )කාශ කෙළk. ඒ a,දා 

�ෙශkෂෙය,-  

 
ග, ෙල�හා� ර>ව>ෙ> මහතා (மா� மி� ெலாஹா� ர$வ$ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 

Hon. State Minister, may I ask you a question? 

 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Yes, go ahead. 

 
ග, ෙල�හා� ර>ව>ෙ> මහතා (மா� மி� ெலாஹா� ர$வ$ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 

Your brother also contests from our side. Is that okay? 

 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
That is all right.  

 
ග, ෙල�හා� ර>ව>ෙ> මහතා (மா� மி� ெலாஹா� ர$வ$ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 

Very good. 

ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

We have the liberty, not like in your family. You are 
into Rajapaksa’s family now. You have to ask Mahinda 
Rajapaksa what to do. - [Interruption.] But, we do not 
have to do that. - [Interruption.] Your daughter is being 
given to Mahinda Rajapaksa’s son. He is your age. But, 
your counterpart is going to be Mahinda Rajapaksa. Your 
daughter is going to get married to - [Interruption.] So, 
you have to take permission from Mahinda Rajapaksa or 
Namal Rajapaksa. We do not have to take permission 
from anybody. Thank you. -[Interruption.] Thank you, 
Hon. Lohan Ratwatte. - [Interruption.] 

ඒ a,දා බාධා කර,න එපා. ණය උºලb ගැන කතා කළා. 

මa,ද රාජපbෂ මහ"මයා Â0යා ගැන කතා කළා. අ	 කරz 

කා+ය භාරය අ	 එ මාට ෙප,වනවා.  

2015 ෙවනෙක`ට �යයට 4.7ට �|o �Â0යාව, අ	 රට 

භාරෙගන 2016 ෙවනෙක`ට �යයට 4.4 දbවා අ? කරලා 

�ෙබනවා. ඒ �තරb ෙන`ෙව[, �ලාසනා
ඪ ගU ම,� මV. 

භාර ග,න කැමැ� න5, Â0යා ලbෂයb �ෙබනවා. හැබැ[, 

ප³ය U	යK 25,000[; 30,000[. ඒ ප³ය මQ. ඉQR අනාගතෙ< 

අ	 කා+Sක �iලවයb ඇ� කරලා, හ5බ,ෙත`ටට �තරb 

ෙන`ෙව[. ෙම`නරාගල - [බාධා 0�5] මට ඕවාට උ"තර ෙද,න 

ෙCලාව නැහැ. නැ"න5 එක එbෙකනාට උ"තර ෙදනවා. කථාව 

කර,න ඕනෑ Vසා එක එbෙකනාට උ"තර ෙද,න ෙCලාවb 

නැහැ. ඉ,න ඔbෙක`ම පlට ෙසl එක. 

 
[[ලාසනෙm අණ පYP ඉව> කරන ල1.] [அ�கிராசன� க�டைள	ப< அகற	ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒ a,දා එක එbෙකනාට ෙවන ෙවනම උ"තර ෙද,න z�ව,. 

මට කථාව කර,න ඉඩ ෙද,න. �නා³ 20[ මට �ෙබ,ෙ,. 

[බාධා 0�5] මa,ද අ[යා, දැ, කෑගහ,න එපා. ඔයා මෙ( 

යා�වා, හRද? අෙනb කl{යට 0ය,ෙ,.  රාජ' ස5ප" ගැන 

කථා කළා. [බාධා 0�5] 
 

ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

කUණාකර කථාවට බාධා කර,න එපා. ෙමෙතb ෙCලා 

}යා වාෙ( කථා කර,න ඉඩ ෙද,න. [බාධා 0�5] 

 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

හ�දා æලස්ථානය �bකා. හ�දා æලස්ථානය �තරb 

ෙන`ෙව[. [බාධා 0�5] �ෂ් එකට �,නා.  

 
ග, නාම` රාජපDෂ මහතා    
(மா� மி� நாம) ராஜபO) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙම`කbද point of Order එක? 

1187 1188 
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ග, නාම` රාජපDෂ මහතා    
(மா� மி� நாம) ராஜபO) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ම,� මා, හ�දා æලස්ථානය ගැන 0යනවා. ඔබ මාෙ( 

නායකයා ඔ,න අද }a, �වෘත කරනවා. ල�ජා නැ�ද? [බාධා 

0�5] 

 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ෙම`කbද?  

 
ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ඔබ මාෙ( කථාව කරෙගන ය,න. ඒක point of Order 

එකb ෙන`ෙව[. [බාධා 0�5] 

 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe)  
ෂැංü-ලා �වෘත කර,න }යා. ඊට පස්ෙසk අ	 ඒක �,ෙ, 

නැහැ. ෙම`කbද කෙළk? අ	 බ�දb ෙලස �,ෙ,. ඔබ ම,ලා 

�,නbකර �,ෙ,. [බාධා 0�5] �,නbකර �,නා, �තරb 

ෙන`ෙව[. [බාධා 0�5] ඔබ මා �ෂ් එෙක, �යb ග"තාද?  

�ෂ් එෙක, S8යන 400b ඔබ මා බැංxවට දමා ග"ෙ" නැ�ද? 

ෙප`³ එකා �ණාට, පැ{යා �ණ" ෙ(ම පට, ග"තා. �ෂ ්

එෙක, S8යන 400b  ඇ ළට දා ග"ෙ" නැ�ද? ෙක`ෙහ`මද 

exam pass �ෙ>? ෙක`ෙහ`මද exam pass �ෙ>? �� 

�ද'ාලෙ< exam pass �ෙ> ෙක`ෙහ`මද? z�ව, න5 0යනවා. 

z�ව, න5 0යනවා, �� �ද'ාලෙ< - [බාධා 0�5] එකb 

z�ව, න5 0යනවා. ෙහ`රක5 කළා �තරb ෙන`ෙව[. Exam 

එක   
 

[[ලාසනෙm අණ පYP ඉව> කරන ල1.] [அ�கிராசன� க�டைள	ப< அகற	ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

�භාගයට ඉඳග"ෙ" AC කාමරයක. ල�ජා නැ�ද ��ඥවර ෙයb 

ෙව,න? Lawyer ෙකෙනb ෙව,න? කාÚ x? කරග,ෙ, 

නැ�ව ඉඳග,න මK8. අ	 ඕවා ගැන කතා කෙළk නැහැ.  
 

ග, නාම` රාජපDෂ මහතා    
(மா� மி� நாம) ராஜபO) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
Sir, I rise to a point of Order. -[Interruption.] 
 

ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අ?ම ගණෙ, ��K න? �ධාන සං�හෙ< වාක'යb ද,ෙ, 

නැහැ. ෙ5, එෙහම z�ගලෙය�.  

 
ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගU නාමK රාජපbෂ ම,� මා, ඔබ මාෙ( point of Order 

එක ෙම`කbද? 

 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ෙද,න එපා.  

අ	 "�ල හRත" ආ+yකයb සඳහා වැඩසටහනb ඉQRප" 

කර �ෙබනවා. ඉQR අනාගතය ස5බ,ධෙය, "එ,ට+)[ස් 9 

ලංකා" වැඩසටහන ඇ�U කරෙගන අ	 }��5 පහb අ"ස, 

කරනවා. [බාධා 0�5] 
 

ග, නාම` රාජපDෂ මහතා    
(மா� மி� நாம) ராஜபO) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

නාමK රාජපbෂ ම,� මා, ඔබ මෙ( point of Order එක 

ෙම`කbද? 
 

ග, නාම` රාජපDෂ මහතා    
(மா� மி� நாம) ராஜபO) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ෙම මා මෙ( නම 0Cවා. මම ෙම මාට 0යනවා, ෙම මා 

මට දමන ෙච�දනා ඔiz කර,න 0යලා. හැබැ[, ෙම මා 

ඇෙල��යස්ට 47 වතාවb call  කරz එක අ,න අද ��ප� 

ෙදපා+තෙ5, ව ෙක`Sසමට දමලා.  [බාධා 0�5] 
 

ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එ,න ඕනෑ call  එකb - [බාධා 0�5] එ,න z�ව, න5 

ග,න -[බාධා 0�5] අ�කරණ  නb දමනවා. [බාධා 0�5] 

ෙÚ� ආ��ට ඉ,න ෙද,ෙ, නැහැ. ල�ජා නැ�  l4 ෙදෙb  
 
[[ලාසනෙm අණ පYP ඉව> කරන ල1.] [அ�கிராசன� க�டைள	ப< அகற	ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙÚ� ආ��ට ඉ,න ෙද,ෙ, නැහැ. ෙÚ� ආ��ෙ( මැ-b 

මKලට �,නා; බැ�K  ඉ U {කට �,නා; ෙග�ඨා �,නා 

අහස්යාmාවලට. z"  {ක �,නා, ඉ U {කට. ඒ a,දා 

ෙන�,³ නැ�ව ඉඳග,නවා   
 
[[ලාසනෙm අණ පYP ඉව> කරන ල1.] [அ�கிராசன� க�டைள	ப< அகற	ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙවලා Vක5 කථා කර,ෙ, නැ�ව. ඔය ර  පාට සා ටකෙය, 

ෙබKෙK වැල දාග,නවා.  

ෙබKෙK ර  පාට බැඳලා හR ය,ෙ, නැහැ. xරbක, 

ෙන`ෙව[ ඕක. ඕක ෙබKෙK වැල දමා ග,න ෙගනා මාෙK. දමා 

ග,නවා, ෙබKෙK වැල. ල�ජ[ කරz ෙහ`රකමට. තා"තා" 

එbක ගැ�වා, z"  {ක" ගැ�වා. ල�ජා නැ ව තා"තා 

ෙමතැන ෙගනැKලා ඉ,දවලා කථා කරනවා. �� �ද'ාලෙ< AC 

room එකb ඇ ෙළk exam එක කෙළk. මK8, z�ව, න5 මට 

0ය,න, ��K න? �ධාන සං�හෙ< පළ�වන වාක' ෙදක. 

[බාධා 0�5] z�ව, න5 ��K න? �ධාන සං�හෙ< පළ�වන 

වාක' ෙදක 0ය,න. මා අ¾ෙය�ගය තව" 8aK කරනවා. ��K 

න? �ධාන සං�හෙ< ඕනෑම වාක' ෙදකb 0ය,න. [බාධා 

0�5]  
 

ග, නාම` රාජපDෂ මහතා    
(மா� மி� நாம) ராஜபO) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ඔබ මා හතuස් වතාවb ඇෙල��යස්ට ෙක�K කළාද, නැ�ද 

0ය,න. [බාධා 0�5]  
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පා+8ෙ5, ව 

ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ෙප`Úඩb ඉඳ ග,න. මඩ ගහ,න එ,න එපා. ෙම�චර කK 

z" ,ට ගැ�ෙC නැහැ. �ෙශkෂෙය,ම 0යනවා, 
 
[[ලාසනෙm අණ පYP ඉව> කරන ල1.] [அ�கிராசன� க�டைள	ப< அகற	ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

exam එක 8යලා �ෙබ,ෙ,. ගැ�වා ගැaKලb; ර{, U	යK 

Ã8යන 8,000b ගැ�වා. රෙl ජනතාව බලාෙගන �{යා. ඒ 

Vසා[ පැÂ��ෙC. තා"තා ��ධය ජය�හණය කරලා �Ãය3" 

තා"තා ෙගදර යැCෙC, තා"තා[, z"  {ක[ ෙගදර යැCෙC 

නෙÚම ෙහ`රක5 කරz Vසා[ ; රට �නාශ කරz Vසා[; ගැ�ව 

ගැaKලට[. පර5පරා හතරකට හ5බ කළා.  

බ,�ල ºණව+ධන ම,� මා ණය බර ගැන කථා කළා. 

එ මා ණය බර ගැන කථා කළාට, �ෙශkෂෙය,ම 20013 අෙi 

රVK �@ම�ංහ මහ"මයාට ආ>? බලය හ5බ ෙවනෙක`ට ණය 

�|ණා, - 

 
ග, සන> hශා�ත ෙපෙ�රා මහතා (மா� மி� சன$ நிசா2த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

æලාසනා
ඪ ගU ම,� මV, point of Order එකb 

�ෙබනවා. 
 
ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගU ම,� මV, ඔබ මාෙ( point of Order එක ෙම`කbද? 

 
ග, සන> hශා�ත ෙපෙ�රා මහතා (மா� மி� சன$ நிசா2த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

��ව ෙසkන�ංහ රාජ' ඇම� මV, ඔබ මා මෙ( නම 0යz 

Vසා[ මා ෙ5 කාරණය 0ය,ෙ,. ඔබ මා ගැන මෙ( ෙල`x 

ෙගpරවයb �|ණා. බල�3 ඔබ මා  

 
[[ලාසනෙm අණ පYP ඉව> කරන ල1.] [அ�கிராசன� க�டைள	ப< அகற	ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔබ මා හතuස්හතර වතාවb - 
 
 
 

ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මා මa,ද රාජපbෂ මහ"මයා ගැන[ 0CෙC. ඔබ මාෙ( 

අbකා ගැන මා කථා කෙළk නැහැ. වස් ෙC, ඔබ මාෙ( අbකා 

ගැන  මා ෙම`නව" 0CෙC නැහැ. මa,ද රාජපbෂ මහ"මයා 

ගැන  0CෙC. ඒ Vසා හQ� ෙව,න එපා. ස5බ,ධක5 �ෙබනවා 

න5 හQ� ෙව,න එපා. අbකා ගැන කථා කෙළk නැහැ. මා 0CෙC 

මa,ද රාජපbෂ මහ"මයා ගැන[. ඒ Vසා හQ� ෙව,න එපා.  

20013 රVK �@ම�ංහ මහ"මයාට ආ>? බලය හ5බ 

ෙවනෙක`ට ණය, දළ ජා�ක Vෂ්පාදනෙ< )�ශතයb වශෙය, 

�යයට 103b �|ණා. බ,�ල ºණව+ධන ම,� මා 0Cවා, 

ණය )මාණය �යයට ගණනb �|ණාය 0යලා. දළ ජා�ක 

Vෂ්පාදනෙ< )�ශතයb වශෙය, �යයට 103b �|ණා. රVK 

�@ම�ංහ මහ"මයා ෙම`කbද කෙළk? ඍණ 1.5ක �|o 

ආ+yකය අ�U� ෙදකb ඇ ළත3 එ මා ධන 6.2ට ෙගනාවා. 

�නාශ කරලා අපට භාර �,w රට එ මා ධන 6.2කට ෙගනාවා. 

ඒ �තරb ෙන`ෙව[. 20013 ණය )මාණය දළ ජා�ක 

Vෂ්පාදනෙ< )�ශතයb වශෙය, �යයට 103කට �|ණා. 9 

ලංකා මහ බැංx වා+තාවට අwව රVK �@ම�ංහ මහ"මයා එය 

�යයට 90 දbවා අ? කළා. එෙහම[ එ මා ණය කළමනාකරණය 

කෙළk. [බාධා 0�5] ඒ �තරb ෙන`ෙව[. ඊට පස්ෙසk �යයට 

78b වශෙය, �Ãය3 තම[ අපට භාර �,ෙ,. ඔබ ම,ලාෙ( 

ණය U	යK Ã8යන 6,000[. ඒ U	යK Ã8යන 6,000ක ණය 

ෙගව,න ඕනෑ.  අ�U�දකට ණය )මාණය පමණb U	යK 

Ã8යන - 

 
ග, [ලාසනා\ඪ ම��+මා (மா� மி� தைலைமதா5��  உ,4பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

ෙමම අවස්ථාෙC3 ගU කථානායක මා æලාසනයට 

පැSෙණනවා ඇ�. 
 
 

අන+,ව ග, එඩව� oණෙසpකර මහතා [ලාසනෙය� ඉව> 
�ෙය�, ග, කථානායක+මා Eලාසනා\ඪ �ය. 

 அத7 பிற�, மா14மி� எ�வ� �ணேசகர அவ�க� அ�கிராசன"தினி7� அகலேவ, மா14மி� சபாநாயக� அவ�க� தைலைம வகி"தா�க�. 
 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  left the Chair 
and  THE HON.SPEAKER  took the Chair. 

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගU ��ව ෙසkන�ංහ රාජ' ඇම� මා කථා කර,න. 

 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගU කථානායක මV, මට මතක[, අ	 �පbෂෙ< ඉ,න 

කාලෙ< නාමK රාජපbෂ ම,� මා රාජපbෂවU, 

	Rවරාෙගන, 140b වැV �ශාල  	Rසb 	Rවරාෙගන, ස», 

වාස් ºණෙසkකර මහ"මයාලා" එbක z�ම උජාUෙව, �{ය 

හැ{. ෙග�ඨාභය මහ"මයා පැ"ත0, ඉ,නවා. බැ�K රාජපbෂ 

එෙහ, කෑ ගහනවා. අප  aෙ+ දම,න හදනවා. ඒ ඔbෙක`ම 

කර�3 අ	 ඒ කාලෙ< �,න ''ෙ(ම'' මතb �ණා. ඔබ ම,ලා 

ඇ�Kලා ආප� මට �වයb �,නා, ජවයb �,නා. මා a ෙC, 

ක�U" එහා පැ"ෙ" ඉ,ෙ, නැ� ෙව[ 0යලා[.  නාමK 

රාජපbෂ ම,� මා ෙම`x" 0ය,න එපා. ෙÚ� ආ��ෙ( හාK 

මKල[, මැ-b මKල[ ඔbෙක`ම {ක ගැන මට 0ය,න 

ෙවනවා. න�" මා ඔබ මාට එෙහම ගහ,ෙ, නැහැ. නාමK 

රාජපbෂ ම,� මා, ඔබ මාට exam එක පාස ්pass කර ග,න 

බැR �ණා;  

 
 
[[ලාසනෙm අණ පYP ඉව> කරන ල1.] [அ�கிராசன� க�டைள	ப< அகற	ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගU රාජ' ඇම� මV, ඔබ මාට තව �නා³ හතරb 

�ෙබනවා. ගU රාජ' ඇම� මV, you have four  minutes  

more.   

 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
තාù�,ට ඉ,න �,ෙ," නැහැ. ඔ�ට" ''ෙ(ම'' �,නා. 

ෙම`කbද මK8 ඒ කරz වැ ෙÚ? එකට රග+ ගහz z�ගලෙයb 

ෙ,. ගU කථානායක මV, ෙහ`ඳට රග+ ගැ�ව ¢ඩකෙයb 

තම[ තාù�, 0ය,ෙ,. 

හැCෙල`bස්  ¢ඩා සමාජෙ< ෙම`කbද ගw ෙදwවකට 

එ මාට" වැෙÚ �,නා. අ	 0ය,ෙ,, ෙ5වා හR නැහැෙ,?   

S� මරන- [බාධා 0�5] ඇ[, ෙම`කද? 

 
ග, නාම` රාජපDෂ මහතා    
(மா� மி� நாம) ராஜபO) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

නම 0ය,න. 

 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ෙත`i	ය දා ග,නවා න5, දා ග,න. [බාධා 0�5] කරz 

එbෙකනා ද,නවාෙ,. කරz එbෙකනා ද,නවා. කරz 

එbෙකනා ද,න Vසා නම 0ය,ෙ, නැහැ. [බාධා 0�5] 

 
ග, නාම` රාජපDෂ මහතා    
(மா� மி� நாம) ராஜபO) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

Sir, I rise to a point of order.  
 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගU නාමK රාජපbෂ ම,� මා. 
 

ග, නාම` රාජපDෂ මහතා    
(மா� மி� நாம) ராஜபO) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ෙක`,ද �ෙබනවා න5 ඒ නම 0ය,න.  [බාධා 0�5] ඔය 

ෙසKල5 දා,න බැහැ, [බාධා 0�5] දාz ෙසKල5 - 
 

ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගU ��ව ෙසkන�ංහ රාජ' අමාත' මාට තව �නා³  නක 

කාලයb �ෙබනවා. අවස, කර,න. 
 

ග, නාම` රාජපDෂ මහතා    
(மா� மி� நாம) ராஜபO) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

නම 0ය,න, නම 0ය,න.  
 

ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒක[ 0ය,ෙ, ''z�K ෙහ`රා කෙර, දැෙ,'' 0යලා. අ	 

0�ෙC නැහැ ක�ද 0යලා. අ	 0CෙC නැහැ ක�U මැUවාද 

0යලා. ක�U හR මැUවා. කාට හR ෙප`³ අමාUවb ඇ� �ණා. 

[බාධා 0�5] ක�ද 0යලා අහනවා, අෙප,. අ	 0ය,ෙ, නැහැ 

තාù�, මැUෙC අරයා, ෙමයා, ෙමයා 0යලා. අ	 නම 0ය,ෙ, 

නැහැ. ගU කථානායක මV, හැබැ[ ක�U හR මැUවා 0යලා 

ද,නවා. ෙප`��ෙ< වා+තා ඔbෙක`ම හැ�වා 0යන එක 

ද,නවා, Judicial Medical Officer  ඇK¤වා 0යන එක 

ද,නවා. ඒ �යKල ඉQR අනාගතෙ<3 ෙහu ෙව[. ඒ Vසා ඒවා 

ගැන හQ� ෙව,න එපා. �පbෂෙ< ඉ,න කාලෙ<, ආ>? බලය 

දාලා කෙළk.  Accident  එක0, හැizනා 0යලා 0Cවා. 

ෙහ`රක5 කළා �තරb ෙන`ෙව[, -මට දැ, මතb �ෙ>-  
 

  
[[ලාසනෙm අණ පYP ඉව> කරන ල1.] [அ�கிராசன� க�டைள	ப< அகற	ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ලස,තෙ( ඝාතනය, ඒක" කළා. ඌෙර� මරන උෙල, ඇණලා 

ලස,ත ඝාතනය කෙළk. ඇ[ ඒ? S( යානා ගwෙදwව 

ෙහuදරCව ඊළඟ දවෙසk එ,න �|ෙ>. ඒ කා+ය කළා. [බාධා 

0�5] නම 0ය,න, අහ,න. [බාධා 0�5] අහ,න ඕනෑ 

කාෙග,ද? බාiපාෙග,, මාමාෙග, අහ,න. අ	 0ය,ෙ, 

නැහැ, න5. අ	 ඒ න5 0ය,ෙ, නැහැ, අ	 සදාචාරයට ගU 

කරනවා. ඇ[ භය ෙව,ෙ,, ඇ[ භය ෙව,ෙ,? ගU 

කථානායක මV, මම 0යනවා ක>ණා³ෙය, බල,න 0යලා. 

ක>ණා³ෙය, ව¸U æණb ෙපෙන[, ඒ ඔයා[ 0යලා ඔයාට 

ෙ"ෙර[. ක>ණා³ෙය, බල,න, ෙම`කාද එකා වාෙ( æණ 

�ෙයනවා. æණ �ෙයනවා ජ5| ෙග³ය වාෙ(. ඒ æණ ෙපෙන[. 

ගU කථානායක මV, එම Vසා �ෙශkෂෙය,ම සඳහ, කරනවා- 

 
ග, නාම` රාජපDෂ මහතා    
(மா� மி� நாம) ராஜபO) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

0ය,න, ගU නාමK රාජbෂ ම,� මා. 

 
ග, නාම` රාජපDෂ මහතා    
(மா� மி� நாம) ராஜபO) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගU කථානායක මV, ක>ණා³ ගාවට ය,න ඕනෑ නැහැ 

පා+8ෙ5, ව ඇ ෙළk. ඒ නම 0ය,න ඕනෑ, භය නැ"න5. නම 

0ය,න ෙමතැන3. ෙබ`U ෙච�දනා නඟලා, ෙබ`U අපහාස 

කර,න ලෑස්� ෙව,න එපා 0ය,න SV�,ට, පා+8ෙ5, ව 

ඇ ෙළk3.  

 
 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

I do not want to mention any name, Sir.  If  the cap 
fits, ask him to put it on.  It is not my problem. 

 

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

You have only one more minute.You have to wind up 
now. 
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පා+8ෙ5, ව 

ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir,  when I am  saying Lasantha was murdered by 
some crowd, somebody gets  excited.  I do not know why.  
I do not know why this  person  is excited.  He is a person 
without exam qualifications, without any qualification.  
He is  excited. And I  did not  even mention his name. He 
is always getting up.  When I was speaking  about 
Lasantha, when I was speaking about  Thajudeen, this 
person is getting up all the time.  I do not know why he is 
getting up. And there is no reason for him to get up. So, 
Sir, let me tell you this.  

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Your time is up,  Hon. State Minister. 
 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

තව �න³ පහb �ෙබනවා ෙ,ද? 

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

නැහැ, නැහැ ඉවර[. You have to finish your speech at 

4.15 p.m. 

 
ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Seven times I was disturbed, Sir. So you have to be 

fair by me.  
 

ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබ මාට �නා³ පහක කාලයb ලබා ෙදනවා. You go ahead 

and speak. [බාධා 0�5] දැ, ඔබ මාෙ( points  {ක 0ය,න.  
 

ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Thank you.  

ගU කථානායක මV, අ	 2020 වන �ට ෙමගාෙව`l 
2,500ක ��8ය Vෂ්පාදනය කරනවා. ගෑස්ව8, �තරb 
ෙන`ෙව[, LNGව8, �තරb ෙන`ෙව[. [බාධා 0�5] 
�ෙශkෂෙය,ම ෙ5 රෙl ඉQR අනාගතය සඳහා ක+මා,ත zරයb 
ඇ� කරනවා. [බාධා 0�5] 

 

ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Order, please!   එ මාට කථා කර,න  ඉඩ ෙද,න. 
 

ග, ��ව ෙසpන8ංහ මහතා  
(மா� மி� @ஜீவ ேசனசி5க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒ ක+මා,ත zර ඇ� කර,නට හ5බ,ෙත`{, අbකර 

3,000b, ෙම`නරාග8, අbකර 7,000b, ක�තR, අbකර 

2,000b, ගාKෙල, අbකර 2,000b, මහwවR, අbකර 

2,000b, xUණෑග8, අbකර 2,000b ලබාෙගන, �ශාල 

සංව+ධනයb කර,නට අ	 බලාෙප`ෙර`"  ෙවනවා. 

ඒ �තරb ෙන`ෙව[, ගU කථානායක මV. ක�තර 

SKලVය )ෙ�ශෙ< අbකර 400b ලබා ග,නවා. අ	 ගU 

ගය,ත කUණා�ලක ඇම� මාට ස් �ව,ත ෙව,නට ඕනෑ 

ඉඩ5 ලබා ගැ�මට සහෙය�ගය 3ම 	uබඳව. ඒ වාෙ(ම ෙ5 රෙl 

ජනතාව ෙවwෙව, Â0යා 10,000b ඇ� කරනවා. ෙ5වා �K 

දාලා, ෙහ`රක5 කරලා, commission අරෙගන ෙන`ෙව[ 

කර,ෙ,, ප� }ය කාලෙ< කළා වාෙ(.  

ගU කථානායක මV, ඉQR අනාගතය සඳහා ��8 උපකරණ, 

televisions, refrigerators වාෙ( උපකරණ Vෂ්පාදනය කරන 

ජපානෙ< �ෙබන ආයතන 100b ෙග,වනවා. ඒකට අෙප, 

අbකර 1,000b ඉKලනවා. අ	 දැනට ෙද,ෙ, අbකර 400[. 

ගU කථානායක මV, ඉQRෙ<3 ඒ අbකර 1,000ම අරෙගන 

�ශාල වශෙය, සංව+ධනය ෙගනැKKලා ලංකාව ආ�යාෙC 

ෙද`ර4ව බවට ප" 0�මට[ අ	 බලාෙප`ෙර`"  ෙව,ෙ,. ඒ 

�තරb ෙන`ෙව[. ඇෙමRකාw ෙඩ`ල+ Ã8යන 11 �ෙබන 

අපනයන ආදායම 2020 වන �ට ඇෙමRකාw ෙඩ`ල+ Ã8යන 20 

දbවා නැං1මට අ	 බලාෙප`ෙර`"  ෙවනවා. ඒ �තරb 

ෙන`ෙව[, ෙ5 රෙl Â0යා ඇ� කරනවා, �ෙ�ශ ආෙය�ජන වැ³ 

කරනවා. ඒ  ළ, LNG බලාගාර ෙදකb, LNG 	Rපහ� ෙදකb, 

�ෙම,� ක+මා,තශාලා ෙදකb, �සK 	Rපහ�වb, �V 

	Rපහ�වb ඇ� 0�ම සඳහා ඇෙමRකාw ෙඩ`ල+ Ã8යන 8කට 

වැ³ ආෙය�ජනයb අ	 ෙ5 රටට ෙ(නවා.  

අ	 අ"�වාරමb දැ5මා. අ�U� ෙදකb වැV ෙප`³ කාලයb 

 ළ ඒ අ"�වාරම  ළ ෙ5 රට සංව+ධනය කළා. කඩා වැෙටන 

රට අ	 අKලා ග"තා ගU කථානායක මV. රට කඩා වැෙටන 

එක නව"වලා ආ+yකය කළමනාකරණය කරලා, ණය 

කළමනාකරණය කරලා, �|o �නාශය නව"වලා, ෙ5 
[[ලාසනෙm අණ පYP ඉව> කරන ල1.] [அ�கிராசன� க�டைள	ப< அகற	ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කරz �නාශය නව"වලා අනාගත සංව+ධනය කරා අෙi රට 
අරෙගන යනවා.  

ක�U ෙම`නවා 0Cව" ෙ5 ආ>?ව යහ පාලනය 
ෙගනැKලා, තද අ"�වාරමb දාලා, ��ෙ< ස්වා�පත' ඇ� 
කරලා �ෙබනවා. ගU තලතා අ ෙක�රළ ඇම� Sයට අ	 
ස් �ව,ත ෙවනවා.  ෙම`කද, මහා�කරණ  නb ඇ� කරනවා, 
ඕනෑම ෙහ`ෙරb ෙ(,න z�ව, ඒවා. ඕනෑම ෙහ`ෙරb ඒකට 
ෙ(,න. අ	 trial at bar @මයට මහා�කරණ  නb ඇ� 
කරනවා. එතැනට ඕනෑ ෙකෙනb ෙ(,න 0යලා අ	 �වෘතව 
අ¾ෙය�ග කරනවා. ෙහ`U ඉ,නවා න5 ෙ(,න, ��ය 
�යා"මක කර,නට. ෙ5 රෙl ඉQR අනාගතය ෙවwෙව, 
ඔබ ම,ලා අපට සහෙය�ගය ෙද,න, අ	 රට සංව+ධනය 
කරනවා, රට ඉQRයට අරෙගන යනවා[ 0යන කාරණය )කාශ 
කරS, මෙ( වචන 0aපයක අවසන කරනවා. ෙබ`ෙහ`ම 
ස් �[. 

 

[අ.භා. 4.17] 
 

ග, හY� %නා�9 මහතා (�9/ සංෙ.ශ හා �uට` 
යGතල පහ�ක� අමාතb+මා) (மா� மி� ஹாி� ப�னா2� - ெதாைல$ெதாட� க� ம+,� �ஜி6ட) உ6க6டைம4  வசதிக� அைம0ச�) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 

ගU කථානායක මV,  අෙi ගU මංගල සමර1ර 

ඇම� මාෙ( මංගල අය වැය ස5බ,ධෙය, වචන �පයb 

1195 1196 
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)කාශ 0�මට අවස්ථාව ලැ¥ම ස5බ,ධෙය, මා ෙග`ඩb 

ආඩ5බර ෙවනවා. [බාධා 0�මb] ගU ෙල`හා, ර"ව"ෙ" 

ම,� මා බැ�නයb ගැන කථා කරනවා. එ මාට බැ�නයකම 

ය,න අවස්ථාව ලැ¥ම ගැන මා ස 4 ෙවනවා.  

ගU කථානායක මV, අෙi aටz ජනා�ප� මාෙ( 

කථාෙC3 වැදග" කUණb ම  කළා. ඒක තම[ එ මා ණය 

ස5බ,ධව 0යz කථාව. ඒෙක, එ මා ෙ5 ගU සභාව 

ස56+ණෙය, ෙන`මඟ යැ1මට උ"සාහ කළා.  �8,ම ඒක 
VවැරQ කරලා ඉ,න ඕනෑ. ලංකාෙC ඒකz�ගල ආදායම", දළ 

ෙ�½ය Vෂ්පාQතය" ගැන එ මා ෙල`x කත,දරයb 0Cවා. ෙ5 

ගැන අ	 �දK අමාත'ාංශෙය, ඇ�Kලා ඉ,න VලධාR, 

එbක", අෙi ගU �දK රාජ' අමාත' මා එbක" කථා කරලා 

�8,ම අ	 ෙ5 ස5බ,ධ සංඛ'ාෙKඛන ෙහ`ය,න උ"�ක 

�ණා. එදා ඒක z�ගල ආදායම  හැ�ෙ> ෙක`ෙහ`මද?  U	යල 

අව)මාණ �ෙ> ෙක`ෙහ`මද? ඒක" එbක ෙ5 සංඛ'ා ෙKඛන 

හැ�ෙ> ෙක`ෙහ`මද? එදා ෙල�කයට ඒකz�ගල ආදායම 

ෙප,wෙC ෙක`ෙහ`මද? ඒ ෙහk  කාරණා මත තම[ එදා 

ලංකාෙC සK8 �|ණා, අද ස�" [ 0යලා ෙපෙන,ෙ,. අපට 

)ශ්නයb �|ණා. ඒක ඇ"ත. න�", අ	 හංගලා ගැ�ෙC නැහැ. 

අපට අදට" ෙවලා �ෙබ,ෙ, ඒක[.  අ	 අbකා ෙප,wවා න5 

අbකාම තම[ ෙද,ෙ,. අ	 නං} ෙප,වලා අbකා ෙද,ෙ, 

නැහැ. දැ, ෙමතැන ඉ,නවාෙ,, එෙහම අbකලා ෙදන කl{ය. 

ෙමතැන ඉ,නවා අbකලා ෙදන කl{ය. ගU කථානායක මV, 

අ	 ෙක`තැනක3ව" නං} ෙප,වලා අbකා 3ලා නැහැ. ඒක 

ෙහ`�, ෙ"U5 ග,න ඕනෑ.  

ෙඩ`ල+ එෙb අගය U	යK 150ට }aKලා �ෙබනවා. ෙ5ක 

තම[ රෙl සත' ත""වය. ඕනෑ න5 අපට ඒක හංග,න �|ණා. 

ඒ කාලෙ< ජනෙKඛන හා සංඛ'ාෙKඛන ෙදපා+තෙ5, ෙC - 

Department of Census and Statistics - වා+තාව8, ලංකාෙC 

ජනගහනය ස5බ,ධෙයw" වැරQ කUo දමලා; රවlටලා.  

S8යන 20.5b වන රෙl ජනගහනය S8යන 19.8b 0යලා 

ෙප,වලා, ඒක ඒකz�ගල ආදායS, ෙබ�වාම, අVවා+යෙය, 

ඒකz�ගල ආදායම වැ³[.  ෙ5වා අ	 හදාz ඒවා ෙන`ෙව[. මහ 

බැංxෙC - Central Bank - වා+තාව අwව ඒ අ�U�ෙ� රෙl 

ත""වය ෙහ`ඳ[, දැ, නරක[. ඇ[ ඒ? ඒ අ	 ඇ"ත 0යන 

Vසා[. රෙl SV�,ට අ	 වැරQ[, අ	 ඇ"ත 0යන Vසා", 

යහපාලනය Vසා  ෙබ`U ෙන`0යන Vසා".  දැ, ෙබ`U 0යන 

SVහා ෙහ`ඳ[,- [බාධා 0�5] ෙ5ක අහග,නෙක�. දැ, 

ඔබ ම,ලාම කKපනා කරලා බල,න, මා ෙ5 0යන කාරණය. 

ඔබ ම,ලාෙ( කාලෙ< ෙකනx ගස් බැ,දා. ඒ වැෙÚ කරz 

ෙකනා දැ, පා+8ෙ5, ෙC නැහැ. ඒ ��යට ෙකනx ගස් බැඳz 

එකට එයාට එෙරaව න? �|ණාද, ෙප`�� }යාද, උසා� }යාද? 

දැ, අද බැ¸5කර 	uබඳ )ශ්නයb �ෙබනවා. [බාධා 0�5] 

අහ,නෙක�, මහ"වUV.  අද බැ¸5කර )ශ්නයb �ෙබනවා. 

aටz �දK ඇම� මාට �U�ධව" ෙච�දනාවb �|ණා.  දැ, ඒ 

ගැන ප�bෂණ ෙකෙර,ෙ, නැ�ද? දැ, ඒ ප�bෂණ ෙක�ෙගන 

ය,ෙ, නැ�ද?  ඔබ ම,ලාෙ( හඬට  හR, අෙi හඬට හR 

කාෙ(  හR හඬ ෙවwෙව, ඒ ෙවwෙව, ෙ5 රෙl ප�bෂණ 

ෙකෙර,ෙ, නැ�ද? ඉස්සර එෙහම �ණාද? එෙහම �ෙ> 

නැහැෙ,. එතෙක`ට දැ, ෙ5 රෙl �V�දභාවයb නැ�ද?   

ගU කථානායක මV, දැ, ෙ5ෙග`Kල,ෙ( අ[යලා, 

බාiපලා කl{යකෙ( Facebook  මා�යාවb �ෙබනවා¤. 

ඒෙක, ගැ�වාම අ	 භය ෙව[ 0යලා  aතනවා. 
 

[[ලාසනෙm අණ පYP ඉව> කරන ල1.] [அ�கிராசன� க�டைள	ப< அகற	ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 අ	  භය ෙව[ ඒවාට! SVස්�  ද,නවා ඡ,දය ෙදන හැ{.  

ගU කථානායක මV, අwරාධzරෙ< වාෙ( Âස්15 අ	 

එදා" දැbකා; මැ�වරණයට ඉස්ෙසKලා" දැbකා. මඩ 

වºUවලට ආz ෙසනඟ අ	 එදා" දැbකා.  අ	" ඉKල,ෙ," 

මැ�වරණය. අ	 0ය,ෙ," මැ�වරණය )මාද කර,න එපා 

0යලා[. අපට" ඕනෑ පළා" පාලන මැ�වරණය �යලා 

ෙප,ව,න[. SVස්� ඡ,දය ෙද,ෙ,, ෙප`ෙහ`l4වටද, 9 

ලංකා Vදහස් පbෂයටද, අ8යාටද 0යන එක අ	 එදාට බල�. 

අ	 අවංක ෙවලා බල�, ක�ද  ඉසස්රහට එ,ෙ, 0යලා.  

ගU කථානායක මV, මෙ( aෙ" ෙප`³ කනගා4වb 

�ෙබනවා. ෙම`කද, අ	 ආදරය කරන ගU අwර xමාර 

Qසානායක ම,� මාෙ( කථාෙC3 එ මා මාර කතාවb 0Cවා. 

එ මා උමා ඔය 	uබඳ )ශ්නයb 0Cවා. ෙ5 රට හද,න z�ව, 

එකම පbෂය ජනතා ��b� ෙපර�ණ ��යට ෙප,වS, තම[ 

ගU අwර xමාර Qසානායක ම,� මා  කථා කෙළk. ඒකට 

)ශ්නයb නැහැ. ඒ අය" කාලයb ෙ5ෙග`Kල, - ෙප`�ජන 

එbස" ෙපර�ණ-  එbක 3ග කෑවාෙ,. ඒ  කාලෙ< තම[ උමා 

ඔය ව'ාපෘ�ය පට, ග"ෙ". 

උමා ඔය හැ�ෙC ඒ කාලෙ<.   ගU කථානායක මV, න�" 

උමා ඔෙ< ෙච�දනාව කැර0ලා  එ,ෙ, �එ,c එකට. උමා ඔය 

ෙවwෙව, අ	 �Kගලb ��ෙබ" නැහැ; �Kගලb කපන 

තැනකට අ	 }ෙය" නැහැ; Rබ, ප{ය කපන තැනකට }ෙය" 

නැහැ; 0R බ" කෑKලb ක,න }ෙය" නැහැ; දැbෙb ව" 

නැහැ. වළb හාර,න }යා. වළ හාරන තැනටව" අපව 

ෙගV�ෙ� නැහැ.   

ගU කථානායක මV, දැ, Vයම කථාව ෙ5ක[. මෙ( ළඟ 

කැÃනl ප;කාවb �ෙබනවා. ගU අwර Qසානායක ම,� මා, 

උමා ඔය ගැන කෑ ගහන ෙක`ට මම නැ�ටලා ඇ�වා, "ෙ5 

කැÃනl ප;කාව දැ5මාද නැ�ද 0යලා 0ය,න?" 0යලා. එ මා 

0Cවා, "1960 ගණ,වල ඉඳලා ආz ෙය�ජනාවb ¤. වාR මා+ග 

ඇම� ��යට ආz වා+තාව දැ5මා ¤". පlටපK ෙබ`U ෙ,. මම 

0ය,ෙ,, එෙහම න5 ෙ5 0යz, රටට 0යන කථා ඔbෙක�ම 

ස56+ණෙය, ෙබ`U . ෙ�1c එක මම ආදරය කරන පbෂයb 

�ණ", වැÂQ ෙදයට වැÂQ[ 0යලා 0ය,න ඕනෑ. ගU 

කථානායක මV, මම ෙ5 කැÃනl ප;කාව සභාගත* කරනවා.  

ෙ5 ආz කැÃනl අwමැ�ය. එ මාෙ( නS,ම[ 

�ෙබ,ෙ,. එ මා 05/0036/039/002 - උමා ඔය බ� කා+ය 

සංව+ධන ව'ාපෘ�ය යන මැෙය, කෘOක+ම ප� ස5ප" ඉඩ5 

හා වාRමා+ග ඇම� මා ��යට ඉQRප" කළ 2005.01.04 Qනැ� 

සංෙ� ශය. "ෙමම සංෙ�ශය �දK හා @මස5පාන ඇම� මාෙ( 

V�bෂණය සහ සලකා බලන ල�ව, ශක'තා අධ'යනෙ< 

V+ෙ�ශ සලකා බැ�ෙම, අන Uව අදාළ ව'ාපෘ�ය �යා"ම 

0�ම 	uබඳව V+ෙ�ශ 0�මට යට"ව සංෙශ�ධන ෙය�ජනා 

අwව අwමත කරන ලQ" 0යලා �ෙබනවා. එ මා අමාත'වරයාව 

�{ය3[ අwමත කෙළk.  
 
[[ලාසනෙm අණ පYP ඉව> කරන ල1.] [அ�கிராசன� க�டைள	ப< அகற	ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 අපට 0ය,ෙ,? සම,ත �ද'ාර"නලා }aKලා උ�ෙඝ�ෂණය 

කරනවා. උමා ඔයට ස5බ,ධ �ෙ> අ	ද? එෙහම න5, උමා 
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පා+8ෙ5, ව 

ඔයට  ස5බ,ධ �o ෙ�1cකාරෙය� වග 0ය,න ඕනෑ. ෙ5වා 

ඔbෙක�ම ජරා,  l4 ෙදෙb ෙ�ශපාලනය. ෙ5 0� ෙ�කට අපව 

අKලා ග,න නරක[. ෙ5කට වග 0ය,න ඕනෑ, කර තැ|ව ඒ 

SVස්�ම[. ෙ5වා[ ඇ"ත. යථා+ථය ඒක[. යථා+ථය  ෙපV 

ෙපV �යා ෙගන, ෙ5 ඔbෙක�ම හංගලා ගහන ෙ�ශපාලනය. ෙ5 

ඔbෙක�ම television එකට[, Facebook එකට[ ෙපෙන,න 

කරන ෙ�ශපාලනය. ඒක ෙන`ෙව[ ඇ"ත; යථා+ථය.  

ඡ,ද ග"ත ෙකනාව �නාශ කර දම,න,  ඒ අයෙ( කට�  
කඩාකiපK කර දම,න හදන ෙ�ශපාලන සංස්කෘ�යb ෙ5 රෙl 

�ෙබ,ෙ,. හැබැ[, ෙ5 අය වැය ඊට වඩා සාධාරණ අය වැයb. 

ෙ5ෙb මහා ෙල`x �� +ණ නැහැ. SV�,ට ෙ"U5 ග,න 
z�ව, සරලම සරල, ඉතාම"ම ෙහ`ඳ අය වැයb හැ{යට[ මම 

ද0,ෙ,. ෙ5 අය වැය ගැන මහා ෙල`x �ෙCචන 
�පbෂෙය,ව" එKල ෙවනවා මම දැbෙb නැහැ. ෙමය 

ඒෙග`Kලw" කැමැ� අය වැයb. හැබැ[, �ෙCචනය කර,නම 
ක>ඩායමb ඉ,න Vසා, එ ම,ලා ෙ5ක �ෙCචනය කරනවා. 

ෙ5ෙක,, එක ප�ලකට �තරb �යයට 60b �දK ෙව, ෙවලා 

නැහැ ෙ,. හැෙම�ටම �දK ෙව, කරලා �ෙබනවා.  
අධ'ාපනයට ෙව, කරලා  �ෙබනවා.   අෙප, අහනවා, ෙ5 

ආ>?ව බලයට ඇ�Kලා වසර 2[, මාස 3b ගත ෙවලා 
�ෙබනවා, ඒ කාලය  ළ ෙම`නවාද කෙළk 0යලා. ගU 

කථානායක මV, වසර 2[ මාස 3ට ෙ5 යහ පාලන ආ>?ව 
කරz ෙ�වK ගැන අ	 කථා කර�. 

යහ පාලන රජය  ගෑස ්Sල අ? කරලා නැ�ද? 0R 	{ Sල අ? 

කරලා නැ�ද? රජෙ< ෙසkවකය,ෙ( ප³ වැ³ කරලා නැ�ද? 

ඉ,ධන Sල අ? කරලා නැ�ද? අ	 Äම බළකාෙ< අවම ප³ය 
U	යK 14,000 කෙළk නැ�ද? සමෘ�� 3මනාව වැ³ කරලා නැ�ද? 

ගැÃV මCවU,ට ෙප�ෂණ මKලb 3ලා නැ�ද? �Äාම වැ4ප 

වැ³ කරලා නැ�ද? ෙබෙහ" ව+ග අවම Sලකට ෙගනැKලා 
නැ�ද? Stents 3ලා නැ�ද? ෙන`SෙK අbO කාච 3ලා නැ�ද? ෙ5 

ඔbෙක�ම �,ෙ, ෙ5 ආ>?ව ෙන`ෙව[ද? )ශ්නයb �ෙබනවා. 
ෙ5 ආ>?ව හRයට market කර ග,ෙ, නැහැ. ඒක[ අ? පා?ව. 

ෙ5 ආ>?ව යමb කරන ෙක`ට හ,Qයb ගණෙ, හත ර වෙlට 
cut-outs දමා ග"ෙ" නැහැ. එක cut-out එකb ගැ�වාම, ඕනෑ 

න5 ඒක ෙප,ව[. හැබැ[, අ	 ෙ5ක හRයට market කෙළk නැ� 

Vසා තම[ එ ම,ලාට කථා කර,න z�ව, ෙවලා �ෙබ,ෙ,. 
 
ග, ම��වරෙයD 
(மா� மி� உ,4பின� ஒ1வ�) 
(An Hon. Member) 

ඇම�වU, chopper  එෙb ය,ෙ, නැහැ. 
 

ග, හY� %නා�9 මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா2�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

ඇම�වU,ට chopper එකb ෙද,ෙන" නැහැ. හෘදය 

සාbOයට එකඟව 0ය,න ෙක�, එද[ අද[ අතර ෙවනසb නැ�ද 

0යලා. අගමැ� මා[, ජනා�ප� මා[ ඕනෑ න5 වාහන 

සං��යක ය[. ෙ5 ආ>?ෙC එක ඇම�වරෙයb එෙහම 

යනවාද? පාෙ+ එෙහම යනවා දැකලා �ෙබනවාද? ෙ5 රෙl 

SV�, ඒවා ගැන කථා කරනවාද? මාධ' කථා කරනවාද? ඒ 

ගැන මාධ' 8යනවාද? නැහැ මාධ'" කෙÚ යනවා, ෙවන 

ක>ඩායමකට. ෙ5 රෙl ක>ඩායමකට ඕනෑ ෙවලා �ෙබනවා, 

ෙ5 ආ>?ව වlට,න. ඒ, ෙ5ෙග`Kල,ෙග, හ�Uවන 

ක>ඩායමb. හෘදය සාbOයට එකඟව �තා බල,න, ෙ5 රෙl 

යහ පාලනයb �ෙබනවා; ��ය �යා"මක වනවා. SAITM 

එෙb )ශ්නයb ආවා. SAITM එෙb )ශ්නයට �ස¸මb �,නා. 

කK }යා; �ස¸මb ආවා. ඉස්සර න5 �ස¸5 ෙද[ද?  

ගU කථානායක මV, ෙ5 ආ>?ව  ළ �ශාල ෙවනසකට 

�ල zරා �ෙබනවා. ගU �දK අමාත' මා ඉතාම" පහ� ��යට, 

සරල ��යට 2020 වන ෙක`ට ෙ5 ආ>?ව හR තැනකට 

ෙගෙන,න කථා කරලා �ෙබනවා. �� හා මධ' පRමාණ 

ව'ාපෘ� කරන ව'ාපාRකය,ට �යයට 15ට �Ü ණය ෙප`8ය, 

�යයට 3.36 වාෙ( අ? ගණනකට ෙගනැKලා, ව'ාපාRකය,ට 

අත aත 3ලා �ෙබනවා. තාbෂණයට අත aත 3ලා �ෙබනවා. 13 

වසරක පාසK අධ'ාපනය අVවා+ය කරලා �ෙබනවා. පාසK 

ළ�, ෙවwෙව, රbෂණ @මයb �යා"මක කරනවා. ආපදා 

අවස්ථාවක3 �� රටම රbෂණය කර,න කට�  කරලා 

�ෙබනවා. ෙ5වා ස5බ,ධෙය, �ර ද0,න. ආෙය�ජකයා එක 

දව�, එ,ෙ, නැහැ, ගU කථානායක මV. ආෙය�ජකෙය� 

එක දව�, රටකට එ,ෙ, නැහැ. 

දැ, අහනවා, ෙක� ෙ5 ආෙය�ජකය, අෙi රටට ආවාද 

0යලා. ස56+ණෙය,ම ණය කරz රටb එක දවස0, ෙග`ඩ 

දම,න බැහැ. ෙප`Úඩ, ෙප`Úඩ ණය 8aK කර,න ඕනෑ.  

2018 තම[ ණය ෙගව,න අමාUම අ�U�ද. ග"ත ණයවල 

ෙප`8ය වැ³ෙය,ම ෙගව,න �ෙබන අ�U�ද.  ගU 

කථානායක මV, අ	 අය වැය0, බල,ෙ, රටක ආනයන, 

අපනයන ෙවෙළඳාෙ5 පරතරය[. ආනයන �යදම[, අපනයන 

ආදායම[ අතර පරතරය බලලා තම[ අ	 ඉQR ව+ෂෙ< අය වැය 

අ? කර ග,න ඕනෑ. ඒකට ෙවනම බැංxවb 	a4ව,න ගU 

�දK ඇම� මා ෙය�ජනා කරලා �ෙබනවා. මැෙK�යාෙC, 

îනෙ< ෙ5 වාෙ( බැංx �ෙබනවා. ෙ5වා ගැන ද,ෙ, නැ� 

SVස්�,ට ෙ5 අය වැෙ< ව{නාකම ෙ"ෙර,ෙ, නැ� ෙව,න 

z�ව,. එෙහම න5, මට" දවසක ෙ5 �දK අමාත' මාට 

0ය,න z�ව,, "මෙ( අමාත'ාංශයට }ය පාර සK8 වැ³ෙය, 

�,නා. ෙමදා පාර මට සK8 අ?[. ඒ Vසා ෙ5 අය වැය 

ස�" [" 0යලා. මම එෙහම 0ය,න ය,ෙ, නැහැ. ෙ5ක ඊට 

වඩා ෙහ`ඳට �ර aතලා, කKපනා කරලා ඉQRප" කරz 

)ාෙය�}ක අය වැයb.  මwෂ'ෙයxට �යද5 කර,න z�ව, 

)මාණය ෙ5 අය වැෙය, 3ලා �ෙබනවා. ෙ5 �දK )මාණෙය, 

තම[ ෙ5 ගාණට ය,න z�ව, 0යලා කKපනා කරලා, ඒක 

ෙහ`�, සරල ෙලස ෙ"U5 අරෙගන ෙ5 අය වැය ඉQRප" කර 

�ෙබනවා. රටකට හRයන ව'ාපෘ� )මාණයb ගU �දK 

ඇම� මා ෙත�රාෙගන �ෙබනවා. ෙ5 අය වැය ෙ5 රට ෙවනස් 

කරන අ�U�දක අය වැයb ෙව[ 0යන �ශ්වාසය අ	  ළ 

�ෙබනවා.  ආරාධනය කරනවා,  ෙ5 රෙl ෙ�ශපාලනය කර,න. 

න�",  ෙ5 රෙl ආ+yකය හද,න ඕනෑ. ��දාෙග, Vදහස 

ලැ|ණාට පස්ෙසk ෙ5 රට ණය කෙළk �ංහලයා 0යලා අපට 

හැෙම�ම aනා ෙවනවා.  

ඊළඟට, Ãය+ ගැන කථා කරනවා. ගU කථානායක මV, මම 

ෙමa සංඛ'ා ෙKඛන ගැන �තරb 0යලා මෙ( කථාව අවස, 

කර,න5. ෙ5ක අත'වශ' ෙදයb, ගU කථානායක මV.  ඇ[, 

ෙ5 Ãය+වල Sල අ? කර,න ෙහk ව? ෙ5ක ඔබ මා දැන 

ග,නම ඕනෑ. ගU කථානායක මV, ෙ5ක ෙල�ක ෙසpඛ' 

සං�ධානෙය, Vx" කරz ෙදයb. මැෙK�යාෙC, 

ඉ,���යාෙC, �ංගi6UෙC, �යlනාමෙ< සාමාන'ෙය, 

ම"පැ, පRෙභ�ජනය ෙක`�චරද 0යලා ද,නවාද? UN එෙක, 

�,w report එකට අwව �යයට හතර[, �යයට �ස්ස[ අතර 

)මාණයක තම[ ඒ රටවල ම"පැ, පRෙභ�ජනය �ෙබ,ෙ,. 

ලංකාෙC ම"පැ, - hard liquor - පRෙභ�ජනය �යයට අ�පහ[. 

ඒ Vසා තම[ soft liquorවලට ඒක නව"වලා �ෙබ,ෙ,. අ?ම 

ගණෙ, ඒෙක, ශ�ර ෙසpඛ'ව" ආරbෂා ෙවනවා. ෙ5ක 

|�ධාගම නැ� 0�මb ෙන`ෙව[. අපට ඕනෑ SVස්�,ව 

ආරbෂා කරග,න[. අ	 Vදහස් ෙසpඛ' ෙසkවාවb ලබා ෙදන 

රටb. අෙi රෙl වැ³ම �යදමb ය,ෙ, ඉස්	Rතාලවල ඉ,න 

1199 1200 

[ගU හR, )නා,� මහතා] 
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ෙලÚ?,ට[. එ[w" වැ³zර �දලb ය,ෙ, ම"පැ, ෙබ`න 

SVස්�,ෙ( ෙබෙහ"වලට[. ව ර" එbක ස5බ,ධ වxග? 

)ශ්නය ගැන දැ, කථා ෙවනවා. න�", අෙi රෙl වැ³ම වxග? 

ෙර�ò, ඇ�ව,ෙ, ම"පැ, ¥ම Vස[. අෙi රෙl 

SVස්�,ෙ( liver එක ෙර�ò ව,ෙ, ම"පැ, ¥ම Vස[.   

ගU කථානායක මV, ෙ5 �ය¤ ෙ�වK ගැන කKපනා 
කරලා ඉතා ෙහ`ඳ අය වැයb ඉQRප" කරz �දK අමාත' මාට 

අෙi )ශංසාව aS ෙවනවා.  "�ල හRත අය වැයb" ගැන, green 

energy ගැන අ	 කථා කරනවා. ඒ ගැන කථා කරන එක 
ඉතාම"ම ෙහ`ඳ[. ෙ5ක තම[ ෙල�කෙ< ඉස්සරහට ය,න ඕනෑ. 

කා+ ගැන, carbon emission ගැන ෙ5 �ය¤ ෙ�වK ගැන 
කKපනා කරලා ෙම මා ඉතා ශb�ම" අය වැයb ඉQRප" 

කරලා �ෙබනවා. ෙහ`U ඉ,න රටක සමහර ෙහ`U,ට ෙ5ක 
හR ය,ෙ, නැ� ෙව,න z�ව,. ෙ5වාට භය ෙවලා ෙව,න 

z�ව,. 2018 ව+ෂය ඔ�,ෙ( කUමය ඔ�වට කඩා පහ" ෙවන 

අ�U�ද ෙව,න z�ව,. ඒ ගැන Ãෙය, සැෙක, ඉ,න කl{ය 
ෙවන" අaංසක SV�,ට  ෙහ`U 0යලා ඇ�Kල Qb කරනවා 

ෙව,න z�ව,. ඔ�, íට V,ෙ�3 þෙන, භය ෙවන අය 
ෙව,න z�ව,. ඒ සැකය Vසා ඒ අය කෑ ගහනවා ෙව,න 

z�ව,. ඒ අයට මම අwක5පා කරන අත ර, 2018 ව+ෂෙ< 3 යන 
යන තැ,වලට ය,න ශb�ය ශා,�ය �ය¤ ෙ�වK ලැෙ�වා! 

0යා )ා+ථනා කරS,, �දK ඇම� මාට ස56+ණ )ශංසාව 

aSකර ෙදS, මා Vහ ඬ ෙවනවා. ෙබ`ෙහ`ම ස් �[.  
 

[අ.භා. 4.31] 
 

ග, �ලංග �ම�පාල මහතා (hෙය;ජb කථානායක+මා) 
(மா� மி� தில5க @மதிபால - பிரதி0 சபாநாயக�) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala -Deputy Speaker) 

නෙම� |�ධාය!  

ෙමම අය වැය ස5බ,ධෙය, මට" වචන සව්Kපයb එක  
කර,න ලැ¥ම ගැන මම ස,ෙත�ෂ ෙවනවා. ෙමය ගU මංගල 
සමර1ර ඇම� මාෙ( )ථම අය වැය )කාශනය[. එ මාෙ( 
)කාශෙ< 0යා �{යා, ෙ5 අය වැය �රසර සංව+ධනය 
ෙවwෙව, සැල�5සහගත අය වැයb 0යලා. රටb, රාජ'යb 
හැ{යට 2030 �රසර සංව+ධනය උෙදසා ජාත',තර සැලැස්මb, 
ජා�ක සැලැස්මb ඒකාබ�ධ 0�ෙ53 අය වැෙය, ඒ සඳහා 
)�පාදන ෙව, කරන )ථම රට හැ{යට අ	 ප" ෙවනවා, ගU 
ඇම� මV. ෙම`කද, පා+8ෙ5, ව  ළ  �ෙශkෂ කාරක සභාවb 
ප" කරලා �රසර සංව+ධනය ෙවwෙව, කැප ±, ෙල�කෙ< 
එකම රට 9 ලංකාව Vසා. ඒ Vසා ෙ5 අය වැෙ<3 අෙi ෙ�½ය 
ආදායම, රාජ' ආදායම සහ �යදම ෙ5 �ය¤ ෙ�වK  u, අෙi 
රෙl �රසර සංව+ධනයb ගැන පැහැQ8ව 0යා �{යා. ඒ 
ෙකෙරa මා ඔබ මාෙ( �ෙශkෂ අවධානය ෙය`� කරව,න 
කැමැ�[. ෙම`කද අෙi රෙl ජනගහනෙ< දRZතාව ගැන 
බැ¤ෙව`", �iප"කම ගැන බැ¤ෙව`",  ෙක`ළඹ නාගRක 
)ෙ�ශවල නැ� බැRකම �ෙබ,ෙ, �යයට 1.9b බව අ	 
ද,නවා.   

�ා ය වශෙය, 4.3b; ව කරෙ< 8.8b. එය එෙසk �ව", 
බස්නාaර )ෙ�ශෙ< 1.7b �iප"කම �ෙබනවා. ෙක`ළඹ 
Qස්;bකෙ< තම[ ලංකාෙC අ?ම දRZතාව �ෙබ,ෙ,. අ	 
aතනවා, ෙක`ළඹ Qස්;bකෙ< දRZතාවය අ? Vසා අෙනb 
Qස්;bකවලට වැ³ෙය, උද� කර,න ඕනෑ 0යලා. ඒක 
සත'යb. න�", ෙක`ළඹ Qස්;bකය  ළ" ය5 ය5 )ෙ�ශවල 
එවැV අ? දRZතාවb �ෙබනවා. පා�bක වැV )ෙ�ශයb 
ග"ෙත`" 4.5b; �තාවක වැV )ෙ�ශයb ග"ෙත`" 5.20b 
වැV )මාණයb නැ�-බැRකම �ෙබනවා.  

මම ගU ඇම� මාෙ( අවධානයට ෙය`� කරනවා ෙ5 
කාරණය. අෙi රට  ළ පළා" 9b �ෙබනවා; පRපාලන 

Qස්;bක 25b �ෙබනවා; ආසන 160b �ෙබනවා; )ාෙ�½ය 
ෙKක5 ෙක`lඨාස 332b �ෙබනවා. අෙi �iප"කම; නැ� 
බැRකම )ෙ�ශෙය, )ෙ�ශයට ෙවනස් ෙවනවා. සෑම 
ෙ�ශපාලන ම,�වරෙයxටම, ඇම�වරෙයxටම අධ'ාපනයට, 
උසස් අධ'ාපනයට, ඒ වාෙ(ම ෙසpඛ'යට, එෙහම නැ"න5 
ෙවන" ෙන`ෙයb සංව+ධන කට� වලට ෙව, කළ �දල 
තම,ෙ( �ා ය මlටම දbවා ෙව, කර ග,න ඔබ මාෙ( ෙ5 
අය වැය ෙKඛනය  u, අපට අවස්ථාවb ලැෙබනවා. ෙමවැV 
අවස්ථාවb, ෙමවැV සංස,දනයb කර ගැ�ෙ5 හැ0යාවb 
අපට  ට ක8, �|ෙ> නැහැ. ෙ5 අය වැය  u, ඔබ මා 
ඉලbක කර ග" බලශb� අ+|දය, නව Â0යා ජVත 0�ම, 
කෘO සහ කා+Sක Vෂ්පාදන අංශ ගැන කථා 0�ම 	uබඳව  මම 
ස 4 වනවා.  

අෙi රට Q�o ෙව,න න5, මැQ ආදාය5 රටb බවට ප" 
ෙවලා ඉ, ප�ව ඉහළ ආදාය5වලට ය,න ඕනෑ.  එය 0�ෙසk" 

කර,න ලැෙබ,ෙ, නැහැ. අෙi රටට ආස,නෙ< ඇ� 
ඉ,QයාෙC Ã8යන 1.2ක පමණ ජනගහනයb ඉ,නවා. îනෙ< 

Ã8යන 1.3b ඉ,නවා. ඒවාෙ< ඉතාම අ? �දලට Äම 

දායක"වය ලැෙබනවා. ඒ Vසා Vzණතාවය )ව+ධනය කරz 
Äම දායක"වය0, තම[ ආදාය5 අපට වැ³ කර ග,න z�ව, 

ව,ෙ,. ඒ ගැන කKපනා කරලා බැ¤වාම, �ෙශkෂෙය,ම අෙi 
ව'ාපාRක )ජාවට -entrepreneursලාට-  තම,ෙ( ශb�ෙය,, 

දැwෙම, ආර5භ කරන ව'ාපාරවලට ��� ණය @මයb 
ඔබ මා ෙය�ජනා කරලා �ෙබනවා. එය ඉතාම වැදග". ඒ ණය 

ලබා ෙදන �ට �රbOතයb නැ�ව ණය ලබා 3මට ෙය�ජනා කර 

�ෙබනවා. ෙමවැV කUoව8, තම[ �දK සං@මණය 
ෙව,ෙ,. අද �� හා මධ' පRමාණෙ< ව'ාපාRකය,ට ව'ාපාර 

කර ගැ�ෙ5 හැ0යාවb නැහැ. තම,ට ය5 0� �රbOතයb 
ෙද,න බැR Vසා ඒ අයට ණයb ගැ�ෙ5 හැ0යාවb නැහැ. ඒ 

Vසා ෙ5 සඳහා �දK ෙව, 0�ම අ�ශය වැදග" වනවා.  

අෙi රට Q�o ෙව,න න5 අපට අwගමනය කර,න 

z�ව, සා+ථක උදාහරණ 0aපයb �ෙබනවා. �ංගi6Uව ගැන 

0ය,න z�ව,; මැෙK�යාව ගැන 0ය,න z�ව,. ඒ හැම 
ෙකෙනbම උප@ම½� @මෙCද අwගමනය කළා. ඒ @මෙCද 

අwගමනය කරන අතර ර æල' ශb�ය ලබා �,නා. ඒ æල' 
ශb�ය ලබා �,ෙ, නැ"න5, @මෙCද ෙක`පමණ �|ණ" 

ක+මා,තශාලා, Vෂ්පාදන ධාRතාව, දළ ෙ�½ය Vෂ්පාQතය වැ³ 
0�ෙ5 හැ0යාවb නැහැ. ඒ පැ"ෙත, බැ¤වාම ත�,නා,ෙසk 

ෙහ`ඳ ආර5භයb ෙගන �ෙබනවාය 0යා මම aතනවා.  

 �දK අමාත'ාංශෙ< ආර5භය අ	 බැ¤ෙව`" එය ෙක{ 
කා�න අ�U�  නකටb, මධ' කා�න අ�U� පහb, හතb සහ 

3+ඝ කා�නව බැ¤වාම අ�U� පහෙළ`වකට එහා යන ��ෙ< 
සැලැස්මක ආර5භයb. ඒ Vසා ෙමa3 රටක ණය ගැන කථා 

කර,න z�ව,. ණය ග,න ඕනෑ. න�" දැ, එක වා�යb 
ෙවලා �ෙබනවා. ණයb ග,න ෙක`ට ෙම`නවාටද )�ඛ"වය 

ලබා ෙද,ෙ, 0යන අවශ'තාව අ	 ෙව, කරලා �ෙබනවා. ඒ 

Vසා ෙ5 )�ඛ"වය හ¸නා ෙගන ඕනෑම රජයb කර ෙගන 
යාෙ53 �දK අමාත'ාංශයට ෙ5 ෙව, 0�ම කළ �  ෙවනවා.  

 

ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගU ම,� මV, ඔබ මාට තව �නා³ ෙදකක කාලයb 

�ෙබනවා. 
 

ග, �ලංග �ම�පාල මහතා  
(மா� மி� தில5க @மதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

ෙහ`ඳ[, ගU කථානායක මV. මම ඊට වඩා ෙවලාව වැ³ 

කර ග,න ය,ෙ, නැහැ.  
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පා+8ෙ5, ව 

ගU ඇම� මV, ෙමa3 එක කාරණයb ගU ඇම� මාට 

0ය,න ඕනෑ. ෙබ`ෙහ� ෙදෙනb 	ට රටවලට }aKලා Â� 
රbෂා කරලා ලංකාවට එනවා. ඒ අයට හ5බ ෙවනවා allowance 

එකb. ඒ allowance එක අරෙගන Airport එකට ආවාම 
allowance එක පා��� කර,න ෙවනවා, Airport එෙb �ෙබන 

duty-free shopsව8, ෙම`නවා ෙහ� Sල3 ග,න. එෙහම එන 

�ය¤ෙදනාට ප�}ය කාලෙ< ෙවනමම  offshore duty-free 
එකb �|ණා. ෙඩ`ල+ 750ක, ෙඩ`ල+ 1,000ක වාෙ( ෙප`³ 

allowance එකb ඒ අයට �ෙබ,ෙ,. ඒ allowance එෙක, 
Airport එෙb ඉ,න කl{ය 0යන ෙදයb තම[ ඒ අය ග,ෙ,. 

ඒ Vසා ඒ අවස්ථාෙව, V� )ෙය�ජනයb ලබා ග,න ඒ අයට 
බැR ෙවනවා. ඒ Vසා අ	 ඔබ මාෙග, ඉK�මb කරනවා ඒ 

ගැන අවධානය ෙය`� කර,න 0යලා.  

 තව" අ�ශය වැදග" කාරණයb ගැන මා සඳහ, කර,න 
කැමැ�[. අ	 දැ, අය වැය ගැන කථා කරනවා.  

න�" ෙ5 පා+8ෙ5, ෙC අය වැය කා+යාලයb - Budget 
Office එකb -  තවම ස්ථා	ත කරලා නැහැ. ෙල�කෙ< Q�o 
රටවල, 'අය වැය කා+යාලය' ස56+ණ ස්වා�න පා+8ෙ5, ව 
යටෙ" �යා"මක වන ආයතනයb. ඒ  u, තම[ අය වැය 
�ශ්ෙKෂණය කරලා, ඒ � ශ්ෙKෂණය කරz කUo මත පදන5ව 
අය වැය )කාශයට ප" කර,ෙ,. ඒ ගැන ගU අගමැ� මාෙ(", 
ගU �දK ඇම� මාෙ(" ෙ5 ෙවලාෙC අවධානය ෙය`� 
කරනවා. අ	 �ශ්වාස කරනවා, ලබන වසෙ+ අය වැය ඉQRප" 
කරන ෙක`ට අය වැය කා+යාලය - Budget Office එක - 
ස56+ණෙය,ම ස්ථා	ත කරලා, ඒ  u, අය වැෙ< ඉලbක කර 
ඇ� ඉ U අ�U� 10ක �තර ගම, මා+ගය �ශ්ෙKෂණයb 
එbක �යා"මක ෙව[ 0යලා. 

මම  ට වැ³ය ෙවලාව ග,න බලාෙප`ෙර`"  ෙව,ෙ, 
නැහැ. අ	 අය වැය රාvයකට ස5බ,ධ ෙවලා �ෙබනවා. ඉතාම 
සම 8ත අය වැයb තම[ ඉQRප" කරලා �ෙබ,ෙ,. අෙi රෙl 
�ෙබන ෙ�½ය අ+|ද ගැන බැ¤ෙව`", æල' අ+|දය ගැන 
බැ¤ෙව`", අපට �ෙබන ඒ ෙක`,ෙ�� සහ එකඟතාව, එbක 
බැ¤ෙව`", රෙl පව�න Äම දායක"වය Qහා බැ¤ෙව`" ඉතාම" 
පැහැQ8 ගම, මා+ගයb ගැන ෙපෙනන, ෙහ`ඳ අය වැයb.  අය 
වැය ෙKඛන ගැන මට මතකයb � ෙබන අ�U� නවයක කාලය 
එbක අරෙගන බැ¤ෙව`" ෙමය අ?ම �ෙCචනයb කරන ලද අය 
වැයb බව ෙපෙනනවා. පැහැQ8වම එවැV ත""වයb උදා 
කරග,න අමාU[. ඒක Vසා අ	 ගU �දK අමාත' මාට 
ස් �ව,ත වන අතරම ෙමම අය වැය ඉQRයට ෙගන ඒම  u, 
ෙ5 රට බලාෙප`ෙර`"  ෙවන සංව+ධන Q�oව සඳහා ශb�ය 
ලැෙ�වා! 0යා )ා+ථනා කරS, මා Vහඬ ෙවනවා.  

 

ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ස් �[, ගU Vෙය�ජ' කථානායක මV.  

 ළඟට, ගU �දK අමාත' මා. 
 
 

[අ.භා. 4.38] 
 

ග, මංගල සමර?ර මහතා (Eද` හා ජනමාධb 
අමාතb+මා)  (மா� மி� ம5கள சமரHர - நிதி ம+,� ெவ�சன ஊடக அைம0ச�) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 

ගU කථානායක මV, ප� }ය 9වැV දා අප ආ>?ෙC 

ෙතවැV අය වැය කථාව ඉQRප" කරලා Qන හයb �ස්ෙසk අ	 

වාද-�වාද කළා. ෙ5 කාලය  ළ3 කථා කරz ෙබ`ෙහ� ෙදනා 

ඉතාම"ම ව{නා අදහස් )කාශ කළා; පbෂව, �පbෂව අදහස ්

)කාශ කළා. ඒ වාෙ(ම වැදග" �ෙCචන ඉQRප" කළා; වැදග" 

අ?-පා? ෙප,වා �,නා; පැහැQ8 0�5 ලබා ග,නට ෙබ`ෙහ� 

ෙදනා කට�  කළා. එවැV පැහැQ8 0�මb මම දැ, කර,න 

කැමැ�[.  ට ඉස්ෙසKලා කථා කරz අෙi අwර Qසානායක 

ම,� මා ණය )ශ්නය ගැන 0Cවා. 

මෙ( අය වැය කථාෙC 35වැV 	4ෙC 286වැV ෙක`ටෙසk 
ණය ස5බ,ධෙය, )ශ්නයb නැºවා. ඒ ස5බ,ධෙය, මම 

එ මාට පැහැQ8 0�මb කර,න කැමැ�[. එතැන3 අ	 කථා 

කර,ෙ,, අ�U�  නකට ෙගව,නට �ෙබන ණය )මාණය 
�තර[. ඒ 0ය,ෙ, 2018, 2019 සහ 2020 0යන ව+ෂ  නට 

ෙගව,න �ෙබන ණය )මාණය 	uබඳව[. ඒ ව+ෂ  නට 
ෙගව,න �ෙබන ණය )මාණය Ã8යන හ"දාහකට ආස,න[. 

ෙව, ෙව,ව 0Cෙව`", 2018 ව+ෂෙ<3 Ã8යන 1,970[; it is 
nearly Rs. 1.9 trillion. ඒ වාෙ(ම 2019 ව+ෂෙ<3 Ã8යන 

2,410[; �8යන 2.4[. 2020 ව+ෂෙ<3 Ã8යන 2,585[. අ�U� 

 ෙ, �� එක ව Ã8යන 6,965[. Exchange rate එෙb 
ෙවනස්ක5 අwව ෙමය දළ වශෙය, Ã8යන හ"දාහb ෙවනවා. 

න�" ණය ෙත`ගය - debt stock එක - Central Bank එෙb 
අවසාන වා+තාව අwව �8යන 10.2කට ආස,න )මාණයb 

�ෙබනවා. ෙම,න ෙ5, එක පැහැQ8 0�මb.  

ෙ5 ��යට ෙබ`ෙහ� ෙදනා අවංකවම පbෂව", �පbෂව" 

ෙ5 ගැන කථා කර�3 අර ඒකාබ�ධ -�පbෂය 0යලා 0ය,න 

කැමැ� නැහැ.- කK8ෙ< ම,�වU ෙබ`ෙහ� ෙදනා ප� }ය 

අ�U� 103ම - 2005 ඉඳ, 2014 දbවා - හැම අය වැයකටම 
සහභා} ෙවලා අත ඔසවා �|ණ", ෙ5 අය එක පාරට ඊෙ<-

ෙපෙ+දා ඉප�o අත දUව, වාෙ( අ²තය අමතක කරලා ��ධ 
කථා 0Cවා.  

අද උෙ� ෙමතැන ඉ,න බැR 1ම ගැන මම කනගා4 ෙවනවා. 

මට ආරං�[ ඒ කාලෙ< -අ�U� 9b �දK ඇම�කම කරz- aටz 
�දK ඇම� මා" අද උෙ� කථා කළ බව. මම අය වැය කථාෙC3 

0Cවා, "මම අ²තය ගැන කථා කර,න කැමැ� නැහැ." 0යලා. 
න�" ෙ5 ෙබ`ෙහ� ෙදනාට අ²තය අමතක ෙවලා �ෙබන Vසා 

ෙ5 අය අ²තෙ< අය වැය ෙKඛන ඉQRප" කෙළk ෙක`ෙහ`මද 

0යලා මම ෙප`Úඩb මතb කර,න කැමැ�[.  

මම ඒ කාලෙ< ප"තරවල ඡායා 	ටප" අරෙගන තබා 

ග"තා. ෙ5 දැ, මා අෙ" �ෙබ,ෙ, ඒවා. ගU මa,ද රාජපbෂ 

aටz �දK ඇම� මා -aටz ජනා�ප� මා- 2012 අය වැය 
ෙමතැන3ම ඉQRප" කළා. එම අය වැෙය, ෙම`කbද, කෙළk? 

�වාහ ෙවන ගාස්  U	යK 4,0000, වැ³ කළා, ආදාහනය 
කරන ගාස්  U	යK 2,0000, වැ³ කළා. කසාද බ�,න" 

මැෙර,න" ගාස්  වැ³ කළා. ඒ �තරb ෙන`ෙව[, 
supermarketවලට �යයට 12ක අ¤" බ�දb ගැ�වා. ඒ වාෙ(ම 

2013 ෙන`වැ5බ+ මාසෙ< ඉQRප" කළ අය වැෙය, �V, 

හාKමැස්ස,, {, මා�, �ං ඇට, කඩල ඇ � භා>ඩ Âසක Sල 
ඉහළට දමා �ෙබනවා. අ	 ජනතාවට ඇ�5 ක, 3ලා, ෙ5 Sල 

අ? කරලා අය වැයට එනවා. ෙ5 අය, අය වැෙය, �ං ඇට 
{ෙb", කඩල {ෙb" Sල වැ³ කළා. ඒ �තරb ෙන`ෙව[ 

පා��� කරz කා+, වෑ, Sල" �යයට 250, නැ(ºවා. 
ෙම,න, ෙ5 අය ඒ කාලෙ< අය වැයවK හැ�ෙC ෙමෙහම[. ඒ 

වාෙ(ම 20133 වාහන බ�ද �යයට 100,, 200, වැ³ 

කරනෙක`ට, අර zං� ෙ�Ãලාෙ( �වමනාවට ෙ+�ං කා+ බ�ද 
Vදහස් කළා. මතකද? ෙ+�ං කා+ බ�ද, ලැ5ෙබ�}V බ�ද Vදහස් 

කළා.  

මම ෙ5වා ගැන කථා කර,න වැ³ ෙCලාවb ග,න ඕනෑ 

නැහැ. 20143 අෙi ආ>?ව එ,න ක8, ෙම ම,ලා ඉQRප" 

කරz අය වැය ගැන ජනතා ��b� ෙපර�ෙ> ගU �»ත ෙහkර" 

1203 1204 

[ගU �ලංග �ම�පාල මහතා] 
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මැ� මා ඉQRප" කරz අදහසb මම දැbකා. එ මා 2014 අය 

වැය ගැන 0ය,ෙ, ෙක`ෙහ`මද? "අ[යට[, මK8ට[ �යයට 

47[; ඇම�ලා 65කටම �යයට 53[; රා»තට �යයට 0.3[; 

ම+�,ට �යයට 0.2[." 0යලා[ එ මා 0ය,ෙ,. ෙම,න, එදා 
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කරලා �ෙබ,ෙ,.  

උදාහරණයb ��යට, on electric vehicles, from last 

midnight, the tax reduction which was given to the 

importation of brand-new electric vehicles has now been 

extended to cover used electric cars of not more than one 

year. ෙ5ක ඇ"ත වශෙය,ම මට Facebook එක හරහා 
ජනතාවෙග, Q}, Qගටම ආz ඉK�මb. "කUණාකරලා ෙමම 

කාල�මාව ෙප`Úඩb පස්සට ග"ෙත`", අපට" වාහනයb ග,න 

z�ව, ෙව[." 0යලා ජනතාවෙග, ඉK�5 ආවා. ඒ �තරb 

ෙන`ෙව[. අ	 හ[ìÚ වාහනවලට �ෙබන Loan to Value Ratio 

එෙb ෙප`³ ෙවනසb කළා. හ[ìÚ වාහනයකට දැ, �ෙබ,ෙ, 

50:50.  
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වාහන ෙග,ව,න L/C ඇරලා �|ණා. Permit  පහ�ක5 �ෙබන 

අය ඒ වාහන ෙග,ව,න කට�  කර �|ණා. ඒ අwව, all 

vehicles imported with L/C opened on or before 09th 

November, 2017 are allowed to clear at the duty applicable 

as at Budget date subject to the L/C being opened in the 

individual’s name for his or her personal use. තම,ෙ( 

ෙපp�ග8ක භා�තයට order කළ වාහනයb න5, ක8, �|o 

��යටම ඒ අයට ෙ5 වාහනය ලබාග,න z�ව,. හැබැ[, ඒ 

වාහන 2018 අෙ)kK මාසෙ< 30වැV දාට ඉස්සර ෙවලා ලංකාවට 

ෙග,වා ග,න" ඕනෑ. ඊට ප�ව ෙ5 ��ය[ බලපා,ෙ,.   

Condominium housing unitsවල VAT අය කරන එෙක" 

අප ෙවනස්කමb කළා.  The VAT on sale of condominium 

housing units will be liable from 01st April, 2018. However, 

sales under a sales agreement entered into on or before the 

01st of April, 2018 will not be liable for VAT. ඒ 0ය,ෙ,, 

2018 අෙ)kK 01වැV දා දbවා agreement අ"ස, කර �ෙබන 

අයට ෙ5 VAT එක බලපා,ෙ, නැහැ.   

And also the concessionary rate of 30 per cent of the 

payable Excise Duty imposed on locally-assembled motor 

vehicles will remain as it is.  ලංකාෙC කරන ඒ වාහනවලට 

�ෙබන බ�ද �යයට 40 දbවා වැ³ �ණා 0යලා ම ෙ( කථාෙC3 

0යැ�ණා. ඒ කාරණය මම VවැරQ කරනවා. එම �යයට 30, 

ෙවනස් ෙන`1 ඒ ආකාරයටම �ෙබනවා.  

Mr. Speaker, when this Government came into power 
in January, 2015, Sri Lanka, as you know, was a country 

that was desperately in need not only of political reform 
but economic reform as well. In fact we inherited an 
economy in shambles. I am not going to talk about that in 
detail because we have discussed that issue before.  

The political crisis that gripped the country was very 
clear and apparent to all its citizens when the new 
Government of President Maithripala Sirisena came into 
office. The inhibition of freedoms, the environment of 
fear and repression was felt by everyone. What was more 
subtle was the economic crisis that had been brewing for 
many years. This economic crisis was neatly masked by 
glittery new infrastructure, impressive construction, and 
carefully manipulated macroeconomic data. In fact, even 
the Central Bank of Sri Lanka started to manipulate its 
data according to the whims and fancies of the 
Government of the day.  

Beneath this was a structural failure of the economic 
model of the previous regime. Whilst post-war economic 
growth reached attractive statistical heights, this was 
driven by unsustainable fundamentals. Growth was 
dominated by sectors such as construction, domestic 
retail, the financial sector, and domestic transportation. 
These were all domestic market oriented sectors. Sri 
Lanka was once the most liberal and globally integrated 
economy in the region. In fact, in my Budget Speech, I 
talked about the golden era of our ancient forefathers 
when Sri Lanka was trading with the ancient Roman 
Empire with the Pharaohs of Egypt with imperial Rome 
and how Sri Lanka excelled when it dealt with the outside 
world. However, in recent times especially over the last 
decades, these reforms were rolled back and today Sri 
Lanka is one of the most protected economies in the 
region, creating this inward orientation.  

Sri Lanka’s economy was surrounded by a wall of 
tariffs and para-tariffs, imposed upon the whims of 
narrow protectionist lobby groups that thrived in an anti-
competitive environment.  

In fact, some of these protectionist groups I hear are 
being active again in order to stop our liberalization 
programme. Economic inequality increased as wealth 
became concentrated amongst a few business cartels and 
corporates close to the regime. During this period, there 
was little or no focus on the external economy. In fact, 
Mr. Speaker, exports collapsed from 30 per cent of GDP 
in the 1990s to around 12 per cent by 2014. Foreign 
Direct Investments had come to a standstill and 
concentrated in a few sectors such as domestic services 
and real estate. The problem was that this construction 
and domestic market driven economic growth was 
financed primarily by expensive external commercial 
borrowings by the then Government. The economy was 
accumulating external liabilities in the form of foreign 
debt repayments, whilst its foreign earnings were 
dwindling all the time. It was like taking a US Dollar loan 
to build your house, while your salary was in Rupees. 
You would never generate dollars to repay the loan.  

In many instances such as Mattala, these foreign debt 
funded investments generated zero returns, let alone 
Dollar returns. To make matters worse, during this period 
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Sri Lanka’s government revenue also collapsed amidst a 
plethora of exemptions, tax holidays and irresponsible 
fiscal management given again on the whims and fancies 
of the President and his sons and his brothers.  

When our Government came into power, government 
revenue to GDP was around 11 per cent, easily the lowest 
in our region and amongst the lowest in the world.  Sri 
Lanka’s economic structure was characterized by rising 
external debt, falling revenue and flat foreign exchange 
earnings. It was a matter of time, before this failing 
economic model collapsed. In fact, one of the reasons for 
President Mahinda Rajapaksa to call an early election was 
his belief that he could not continue with the economy 
and he wanted to get himself back on to his seat of power 
comfortably before all the problems started mounting.  It 
was in this context that our Government came into power 
in 2015. Our first actions were to provide relief to a 
public that had been saddled with numerous economic 
burdens. We eased prices of a number of products, 
relaxed monetary and fiscal conditions and gave respite to 
a struggling populace.  

Since then, we have gone about stabilizing the 
economy. We undertook a series of significant fiscal 
reforms; most recently, in September, the Inland Revenue 
Act.  Revenue has accordingly increased from 11 per cent 
of GDP to 14.6 of GDP which is a remarkable 
achievement, and we believe with the implementation of 
the new Act in April, we would see the tax net widening 
and would be able to work towards our objective of 
having a 60:40 direct and indirect tax ratio.  We are now 
on the cusp of a current account surplus in the Budget for 
the first time in decades. In fact, the surplus will be for 
the first time in 60 years. External reserves have 
stabilized after being decimated by the significant 
external debt repayments that had to be made to service 
the debts of the previous regime. The confidence of 
global markets has returned as indicated by the spike in 
foreign investments in debt and equity markets this year.  

Macroeconomic conditions have now by and large 
stabilized and the economy is ready to take off once 
again. But, this economic take-off cannot happen in the 
same unsustainable manner as soon after the war. We 
cannot create artificial demand stimulus, and given the 
accumulated debt, there is limited fiscal space to engage 
in a public investment drive. The only avenue for 
sustainable growth is through private investment and the 
external sector. It is in this context, Mr. Speaker, that I set 
about the task of presenting this Budget. My task in doing 
so was clear. We had to set about developing an economy 
where growth is driven by private investment and an 
economy which generates foreign inflows through exports 
and FDI to finance our emerging external debt 
obligations.  

This is why it is essential that we go about fast-
tracking liberalization. We identified the key constraints 
and bottlenecks to investment, both domestic and foreign. 
Prime amongst these constraints include limitations in 
access to affordable and productive land, labour and 

capital. There are vast tracts of land in the country that 
are tied up in completely unproductive use or are in fact, 
abandoned. The land legislative reforms that we propose 
are with a view to freeing up this unproductive or unused 
land for productive use for investment and for enterprise. 
This will in no way undermine the land rights of citizens. 
Today our farmers are not free to produce the crops that 
yield them optimal returns. We will give them the right to 
do so within the next year. We want these reforms to 
empower our farmers to have the flexibility to produce 
the crops that give them the best returns. In doing so, we 
will of course be sensitive to issues of food security, the 
environment and land rights as I reiterated in the Budget 
one week ago.  

Today’s labour laws dictate and restrict working 
hours of our women and men. They do not reflect modern 
working conditions including technological innovations 
that enable work from home or remote work. Our labour 
laws do not even include most contemporary jobs. So, we 
intend to modernize these laws to enable our men and 
women to have more choice in their working conditions 
and how they work. This will make it easier for 
companies to hire people and create jobs. In these labour 
market legislative changes, we will, in no way, 
undermine the rights of the worker and the dignity of 
labour. We will empower our workers with more freedom 
and more choice.   

Our capital markets have miserably failed our SMEs 
and entrepreneurs. Today, a young entrepreneur with an 
exciting innovation will struggle to find a financial 
institution which will lend him or her money without 
asking for an arm and a leg in collateral. The next Google 
or Facebook, for example, could easily be developed in 
Sri Lanka, but in today’s capital market, it will probably 
go unfunded and unnoticed.  

This is why we need reform - we need to fix systems 
that are not working. The "Enterprise Sri Lanka Credit 
Scheme", which we will be introducing from the 01st of 
January, the SME Guarantee Fund and the new 
Development Bank, as proposed by the Hon. Prime 
Minister, will all work together to mend our 
dysfunctional capital markets. That is the kind of reform I 
intend to drive in this Budget.  

Capital market liberalization does not mean unfettered 
opening up of markets. In the past, successive 
Governments' role in financial markets has been in 
owning and operating numerous banks and financial 
institutions. Most of these have failed to provide access to 
affordable capital for our SMEs and entrepreneurs. 
Therefore, the role of the Government ought to be in 
setting the institutions and the rules of the game whilst 
regulating the market to ensure competition, fairness and 
social equality.  

The business of the Government is not in doing 
business. This is especially so when the Government’s 
legacy in running SOEs is an accumulated debt of nearly 
Rs. 1.4 trillion. Sri Lanka must move on from the 
shackles of excessive State controls and return to its roots 
of vibrant, free enterprise.  
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Mr. Speaker, our history is rich with success as a 
nation of free enterprise. In fact, a few days ago at a 
Budget forum, someone asked me to describe the Budget 
in two words and I said, "Our Budget is about free 
enterprise." It is about liberalization; it is about 
globalization and it is about harnessing the success, which 
has eluded our country for so many years. In fact, our 
country is rich with success as a nation of free enterprise.  
It is only in recent years that we have retreated into an 
inward-looking, State-centric economy. Those who have 
succeeded in recent times are those who have had access 
to power, networks and connection. Wealth has been 
concentrated amongst a privileged few. In fact, what we 
had for nearly nine years is not an open market system, 
but a crony capitalist framework.  

Meanwhile, today’s youth await for a government job 
or for some form of handout to make ends meet. So, 
through this Budget, we aim to change that mindset by 
empowering all Sri Lankans to take their future into their 
own hands. This, I believe, will be the agenda of 
“Enterprise Sri Lanka”. We have allocated significant 
amounts of money in upgrading the quality of education, 
providing extensive market-oriented skills development 
schemes through the "13 Years of Education" programme 
and technical and vocational training institutions.  

In this Budget, we have recognized those students who 
may not get through their Advanced Levels and may not 
get access to the limited places in our State universities. 
For the first time, a Budget is talking about the group of 
young people many Governments have forgotten so far.  I 
am talking about the nearly 200,000 young people who 
come to the doors of the university and are turned back. 
In fact, these young people are turned back not because of 
their failures, but because the system has failed them and 
today, our Government want to extend a helping hand to 
this pool of unique talent; each person has a talent which 
needs to be empowered. This number of over 250,000 
students per year is left with limited options due to no 
fault of their own, but due to the failings of our education 
system. The extensive reforms proposed in this Budget 
will equip our talented youth with skills and capabilities 
to thrive under “Enterprise Sri Lanka”. It is these youth 
who will, one day, form the tech-based startups and the 
innovative agribusiness ventures, which will drive the 
investment Sri Lanka certainly needs.  

Sir, I am certain that this next generation of Sri 
Lankan entrepreneurs will not be clamouring for 
protection and insulation from competition like their 
fathers and uncles do now. They will be equipped with 
skills, access to knowledge and technology, and will most 
importantly have the self-belief and confidence to take on 
the world and win. The environment of a healthy, fair 
competition will bring out the best in us; it will drive 
innovation and development. Through this Budget, we 
want to create the platform to empower Sri Lankan 
business to enter global value chains and compete in 
global markets. Towards this end, we have proposed 
significant investments in encouraging the export sector. 
More than 20 per cent of our exports are agricultural 
exports and the Budget provides significant support to 
this sector. We need to empower our farmers to move 
beyond our limited domestic market and venture into 

global value chains. Funds are allocated to develop tea, 
rubber, coconut, vegetables and fruits and we have laid a 
special emphasis on the fishing industry this time, 
especially with our "Blue Economy" programme. 
Allocations are also set aside to support research and 
development in the agricultural sector along with tariff 
removals for imports of high-tech agri-equipment to 
enable more value-added agri-exports.  

In spite of the numerous measures proposed, Sir, to 
enhance their exports, these are unlikely to yield results 
unless we address the structural problems in Sri Lanka’s 
economy. After the economic liberalization of 1977 and 
the second generation reforms in the early 1990s, 
successive Governments have systematically rolled back 
these reforms. 

We have become one of the most protectionist 
economies in the region with an array of tariffs and para-
tariffs. In addition to driving up the cost of living and the 
cost of doing business, these tariffs have resulted in 
creating an anti-export bias and diverting economic 
resources to the non-tradable sector. It is no wonder that 
our exports have collapsed in the last 20 years.  

It is in this context that we have embarked on a 
systematic trade liberalization agenda in this Budget. As 
we announced last week, we are removing immediately 
1,200 para-tariffs as a starting point. This is a major 
reform and we intend to conclude it within the next three 
years. However, rest assured that these reforms are not 
being initiated in a vacuum. The Government has 
identified a core negative list of products, including 
sensitive agricultural and rural industry products, which 
will not be subject to the same liberalization programme. 
We are bringing in legislation to prevent unfair trading 
practices and the robust anti-dumping, countervailing and 
safeguard laws are in the final stages of enactment. 
Together with strengthened consumer protection laws, Sri 
Lanka will have the legislative framework to address any 
negative fallout from the trade liberalization efforts.  

Sir, it is clear that whilst we go about removing the 
fetters to free enterprise, we are conscious of the need to 
protect the vulnerable and the disadvantaged. Even in a 
free market, it is more important that we have a strong, 
social safety net for the poor and the disadvantaged. We 
will not provide open-ended protection to entrenched 
vested interests at the cost of consumer welfare and 
economic dynamism. That is why I am deeply 
disappointed to note that some among Sri Lanka’s 
established capitalist class are afraid of competition, in 
spite of being in business for decades and in some cases, 
for over a century. I personally believe that competition 
breeds success and excellence and now, Sri Lanka should 
really get ready to compete with the rest of the world. 
That is why I said in this House a few days ago that Sri 
Lanka can no longer be a "nanny State", protecting its 
capitalist entrepreneurs. They lack the same self-belief 
and confidence of Sri Lanka’s emerging entrepreneurs 
who, quite rightly, believe that they can take on the world 
and win, especially in their own backyard. Whilst some 
among us dwell in a mistaken ideology, quoting Ho Chi 
Minh or someone else, these very countries are 
embracing reform and modernization. Sir, I thought this 
is very useful for our Parliament too.  
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දවස් �පයකට ෙපර îන උප අගමැ� මා කළ )කාශය මා 
aතන ��යට îනයට පමණb ෙන`ෙව[, අපට" ඉතාම වැදග" 
වනවා.  I quote Reuters of 10th November, 2017 : 

“China should improve the business environment  for foreign 
investors and further widen access to its services sector, Vice 
Premier Wang Yang wrote in the official People’s Daily, ... " 

 ෙ5 කUණ 8ය,ෙ, Vක5 සාමාන' zව" පතක" 
ෙන`ෙව[. ෙ5ක 8ය,ෙ, ෙක`S�Vස්l පbෂෙ< Vල zව" 
පෙ". 

"...as the country seeks to raise its competitiveness in the global 
economy.”  

ඒ අය" තරගකාR"වය වැ³ කර ග,න ඕනෑ. [බාධා 0�5] 
ඔබ ම,ලා කUණාකර ෙ5ක ෙප`Úඩb අහෙගන ඉ,න.  [බාධා 
0�5] ඒ ෙග`Kල, අපට" වඩා 	4ප�, �{ෙ<. ඒ 
ෙග`Kල,ෙ( ශb�ය හදා ග"ෙ" ආ+yකය �වෘත 0�ෙම, 
පමණ[. එෙතb මහා අපායb ෙවලා �|ෙ>. සමාෙව,න, 
ෙමෙහම 0Cවාට.  Wang is a member of the Politburo of the 
Communist Party.  What does he say?    

I  again quote: 

“Wang said China  should  also bring in more foreign 
technology and business expertise, not just foreign capital, while 
also stepping up its outbound investment and encouraging firms to 
expand globally.  

'The domestic and international trends facing (economic) 
opening are undergoing deep and complex changes. The 
opportunities and challenges are unprecedented, but the 
opportunities are greater than the challenges,' Wang wrote." 

“..Chinese President Xi Jinping called for 'making new ground 
in pursuing opening up on all fronts'..."   

හැම පැ"ෙත,ම �වෘත කර,න 0යලා[ �ෙබ,ෙ,. 

“…and has pledged to allow greater access to China’s markets 
for foreign investors.”   

îනය �ෙ�ශ ආෙය�ජකය,ට ස56+ණෙය, ෙද`රවK 

අRනවා 0යලා[ 0ය,ෙ,. 

 I quote further: 

“China must also protect intellectual property, not require 

technology transfer as a condition of gaining market access, and should 

treat domestic and foreign firms equally in government procurement and 

the country’s “China 2025” plan …”    

îනයට" �ෙබනවා, "China 2025" 0යලා වැඩ 	uෙවළb. 
අ	 ඉස්ෙසKලා දා ග"තා "Vision  2025" 0යලා. දැ, îනය" 
ය,ෙ, 2025 වැඩසටහන යටෙ". ඒ වැඩසටහෙ, ෙම,න ෙ5 
ද+ශනය  �ෙබනවා 0යා ෙප,වනවා. මම ඔබ ම,ලා" එbක,-
[බාධා 0�මb] ෙම`කද, මම �8, 0Cවා වාෙ( ඒකාබ�ධ 
�පbෂෙ< අයට න5 උ"තර ෙද,න ෙදයb �|ෙ> නැහැ. 
එ ම,ලා අ²තය අමතක කරලා වKපK කථා කරනවා; අද ඊෙ< 
ඉප�ණා වාෙ( කථා කරනවා. ගU අwර xමාර Qසානායක 
ම,� මV, ඔබ ම,ලා එෙහම නැහැ. ඇ"ත වශෙය,ම 
ඔබ ම,ලා වැදග" කාරණා ඉQRප" කරනවා. න�", 
ඔබ ම,ලා කථා කරනෙක`ට හැම ෙවලාෙCම මට aෙත,ෙ,, 
ජනතා ��b� ෙපර�ණ ආද+ශයb හැ{යට ග,නා ෙල�කෙ< 
�ෙබන රට  ෙම`කbද 0යන එක. මට න5 ෙ"ෙර,ෙ, නැහැ, 
ඔය ඔබ ම,ලා 0යන @මය �ෙය,ෙ, ෙක`ෙහkද? 

 

ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගU කථානායක මV,- 

ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගU ම,� මා, දැ, ෙ5ක වාදයb ෙවනවා. 
 

ග, මංගල සමර?ර මහතා  (மா� மி� ம5கள சமரHர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගU ම,� මා, ඒ රෙl නම 0යනවා න5 0ය,න; එ�චර[. 

කථා පව"ව,න බැහැ. 
 

ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

අVවා+යෙය, එ�චර[ 0ය,ෙ,. ඔය )ශ්නය ඔබ මා 
ෙන`ෙව[, ෙබ`ෙහ� අවස්ථාවල අසා �ෙබනවා. අෙi නායක 
ෙර�හණ �ෙ�1ර සෙහ�දරයාෙගw" ඔය )ශ්නය ඇ�වා. "ඔබ 
ආවාම U�යාවb කරනවාද, ඔබ ආවාම îනයb කරනවාද" 
0යලා. ෙර�හණ �ෙ�1ර සෙහ�දරයා 3z උ"තරය තම[, 
"U�යාw සප"  අපට ෙල`x වැ³[; îන සප"  අපට ෙප`³ 
වැ³[; අපට අෙi සප" වb V+මාණය කර ග,න ඕනෑ." 
0යන එක. ඒක තම[ 0CෙC. 

 
ග, මංගල සමර?ර මහතා  (மா� மி� ம5கள சமரHர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ සප" ව V+මාණය කරන තාbෂණය ඔබ මා 

ෙක`ෙහ,ද ග,ෙ,? අ,න ඒක[ මම අහ,ෙ,. අ	" 

0ය,ෙ,,  අෙi සප" ව අෙi ෙව,න ඕනෑ 0යන එක. 

හැබැ[, ඒ තාbෂණය ග,ෙ, ෙක`ෙහ,ද? මම 0ය,නද? අද 

ෙල�කෙ<  ඔබ මා 0යන එකම රට ෙම`කbද?  

 
ග, ම��වරෙයD 
(மா� மி� உ,4பின� ஒ1வ�) 
(An Hon. Member) 

උ U ෙක`Rයාව. 
 
 

ග, මංගල සමර?ර මහතා  (மா� மி� ம5கள சமரHர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නැහැ. උ U ෙක`Rයාව ෙන`ෙව[. උ U ෙක`Rයාව ෙවනම 
එකb ෙ,. මම ඔබ ම,ලාට අපහාස කර,ෙ, නැහැ. ෙම`කද, 
ඔබ ම,ලා උ U ෙක`Rයාව ගැන ඒ තර5ම �ර ය,ෙ, නැහැ.  
දැ, 0�බාව" 19773 අ	 ආz තැනට ඇ�Kලා, 0�බාව" දැ, 
ඒ ගමන පට, අරෙගන �ෙබනවා. ඔබ ම,ලාට එකම රට[ 
�ෙබ,ෙ,. ඒ ෙවV��ලාව. ෙවV��ලාව  �තර[ �ෙබ,ෙ,. 
එෙහk aටz නායකයා තම[ අෙi �මK 1රවංශ ම,� මාෙ( 
ජාත',තර 1රයා. ඒ රට �තරම[ ඔබ මා 0යන ඔය ��යට 
ය,ෙ,.  ඒ ��ෙ< ෙවන රටb නැහැ. දැ, îනය බල,න, 
�යlනාමය බල,න.  

 
 

ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අ	 0ය,ෙ, ෙම`කbද, කර,ෙ, ෙම`කbද 0යලා 

ෙදසැ5බ+ 09 ෙවV දා �දK අමාත'ාංශෙ< වැය ½+ෂ ගැන 
සාක�ඡා කරනෙක`ට 0ය,න5. 

 

 
ග, මංගල සමර?ර මහතා  (மா� மி� ம5கள சமரHர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ෙදසැ5බ+ 09 ෙන`ෙව[,  ඉbමනට 0ය,න. අ	 ආස[ 

දැනග,න.  ඔබ මා 0යන ඒ රට ෙ5 ෙල�කෙ< න5 නැහැ.  

1211 1212 

[ගU මංගල සමර1ර මහතා] 
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ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔබ ම,ලාෙ( @මය �ෙබන රට ෙ5 ෙල�කෙ< ෙන`ෙව[, 

 , ෙල�කෙ<ම නැහැ. 
 
 

ග, මංගල සමර?ර මහතා  (மா� மி� ம5கள சமரHர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Mr. Speaker, I was getting bored by this lengthy 
speech.  So, I thought I should have a little dialogue with 
our Friends.  

In conclusion, it is clear that the path of economic 
liberalization, individual empowerment and enhancement 
of economic freedoms is not a question of ideology.   

ෙම,න ෙ5ක[ මම 0ය,න හැ�ෙC. ඇ"ත වශෙය,ම අද  
මතවා3 ගැ4මb නැහැ. අද ෙක`S�Vස්l ෙල�කය", වාමාංvක 
ෙල�කය", සමාජවා3 ෙල�කය", ධනවා3 ෙල�කය" එකට 
ය,ෙ,. අද ෙඩ`නKÚ ç5iට îන ජනා�ප� මාෙ( කරට අත 
දාෙගන Golf Club එෙb කෑම ක,න z�ව,. අ,න ඒක තම[ 
අද ෙ5 ෙල�කෙ< �ෙයන @මය. ඉ�,, අපට �තරb uෙඳk ඉ,න 
මැ³යා වාෙ( ආපස්සට ය,න බැහැ. යK පැනz මතවල අපට 
හැංෙග,න බැහැ. අ	 Vදහස ලබාෙගන අ�U� හැ"තෑවb පමණ 
ෙවනවා. අ	 දැ,ව" අ¤" 	4වb ආර5භ කර,න ඕනෑ. 

Given the inherited structural flaws in an economy 
dominated by domestic market activity, financed by 
external debt, with collapsing Government revenue and 
exports; there is no choice but to embark on a path of 
economic liberalization to unleash investment, 
entrepreneurship and exports which our Government has 
done, which  we have been doing for two years and  in the 
coming three years we will be doing it with greater vigour 
in order to achieve our objectives.    

In this Budget we have proposed a remedy to a failed 
economic model. This Budget will empower Sri Lanka’s 
SMEs and entrepreneurs; it will inculcate our youth with 
knowledge, skills and technology to take on the world and 
win.  With this Budget we launch "Enterprise Sri Lanka".  
I look forward to all of your support, not only later on the 
Vote but in the coming months and years as well.   

Thank you. 
 
 

ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Thank you.  
 

 

"පන> ෙකK�පත දැ� ෙදවන වර _ය�ය =+ය" යන %ශ්නය 
�මසන ල1. 

කටහඬව` අ0ව "පDෂ" ම���ට ජය බව ග, 
කථානායක+මා �8� %කාශ කරන ල1.  “ ச�ட.ல) இ	ெபா�� இர1டா) 2ைறயாக மதி	பிட	ப�மாக” எ�) வினா வி��க	ப�ட�. 

    �ர$களி7ப< "ஆ�" ேமேலா+கி� என மா14மி� சபாநாயக� அவ�க� அறிவி"தா�க�. 
 

Question "That the Bill be now read a Second time" put.  
THE HON. SPEAKER, having collected the Voices, declared that 

the “Ayes" had it. 

ග, අ0ර Pසානායක මහතා (மா� மி� அ>ர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Divide! 

 
ෙබ9� £0ව නාද ? අවස� �ණාට ප�- பிாி மணி ஒ@"� ஓB,த பி7- 
At the conclusion of the division bell - 

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගU ම,� ම,ලා කUණාකර තම,ෙ( ආසනවල වා³ 

ෙව,න. ඡ,දය 3ම ආර5භ කළාට ප�ව ය50� අපහ�තාවb 

�ෙබනවා න5, කUණාකර අත ඔසව,න. ඔබ ම,ලාෙ(  

සහායට ක�U, ෙහ� එවනවා. දැ, ඡ,දය 3ම ආර5භ කර,න. 

දැ, ඡ,දය 3ෙ5 අවස්ථාව.   
 

ෙ� අවස්ථාෙc1 ඡ�දය 1ම ආර�භ ෙකY�. (இ�ச,த�	ப"தி$ வா�ெக�	4 ஆர)பமான�.) 
(At this stage, the Voting commenced.) 

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගU ම,� ම,ලා කUණාකර තම,ෙ( ආසනවල වා³ 

ෙව,න. නැ"න5 අපහ�තා ඇ� ෙවනවා. �ය¤ ගU 
ම,� ම,ලා ඡ,දය )කාශ කළාද? ඡ,දය )කාශ 0�මට 
ෙන`හැ0 ± ගU ම,� මx ඉ,නවා න5, කUණාකර අත 
ඔසව,න.  

ගU සා8,ද Qසානායක ම,� මා, ඔබ මා ඡ,දය )කාශ 
කර,ෙ, පbෂවද, �පbෂවද? 
 

ග, සා/�ද Pසානායක මහතා (மா� மி� சா?2த திசாநாய�க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 

�U�ධව. 

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ඡ,දය )කාශ 0�මට ෙන`හැ0 ± තව" ගU ම,� ම,ලා 

නැහැ ෙ, ද?    Hon. Dharmalingam Sithadthan, your vote 
has not been recorded.  How do you want to vote?  "Yes" or 

"No"?  

 
ග, ධ�ම/ංග� 8.ධා�ථ� මහතා 
(மா� மி� த1ம?5க� சி$தா�$த�) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 

Yes. 

 
ඡ�දය %කාශ _Iෙම� ප�ව- வா�ெக�	பி7 பி7 -  
On conclusion of the Voting- 

 
(ෙ� අවස්ථාෙc පහත සඳහ� න� සභා ග�භෙm ඇ� �uට` 

�ව,ෙc %ද�ශනය ෙකY�.) (இCேவைளயி$, கீDவE) ெபய�க� சபாம1டப"திF�ள <ஜிற$ திைரயி$ கா1பி�க	ப�டன.) 
(At this stage, the following names appeared on the digital screen 

in the Chamber.) 
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�ද¥> ඡ�ද �ම£ම අ0ව පහත දැDෙවන පYP - පDෂව  150: 
�,.ධව 57: වැළ¦ 8G 1 ය0ෙව� ෙබ9ෙ	ය. இல"திரனிய$ வா�ெக�	4 2ைற�கிண+க பாராHம7ற) பிாி,த�: சா�பாக 150; எதிராக 57; விலகியிE,ேதா� 0. 

According to Electronic Voting, Parliament divided:  Ayes 150:  
Noes 57: Abstain 0. 

 

G 001. Hon. Mangala Samaraweera Yes 
G 002. Hon. S.B. Dissanayake  Yes  
G 003. Hon. Nimal Siripala De Silva  Yes  
G 004. Hon. Gamini Jayawickrama Perera  Yes  
G 005. Hon. John Amaratunga  Yes  
G 006. Hon. Lakshman Kiriella  Yes  
G 007. Hon. Ranil Wickremesinghe  Yes  
G 009. Hon. Gayantha Karunatileka  Yes  
G 011. Hon. Sarath Amunugama  Yes  
G 012. Hon. Rauff Hakeem  Yes  
G 014. Hon. Risad Badhiuththeen  Yes  
G 015. Hon. Kabirr Hashim  Yes  
G 016. Hon. Sajith Premadasa  Yes  
G 018. Hon. Mano Ganesan  Yes  
G 019. Hon. Anura Priyadharshana Yapa  Yes  
G 020. Hon. Van. Athuraliye Ratnana Thero Yes  
G 021. Hon. Thilanga Sumathipala  Yes  
G 022. Hon. A.D. Susil Premajayantha  Yes  
G 023. Hon. Tilak Marapana  Yes  
G 024. Hon. Mahinda Samarasinghe  Yes  
G 025. Hon. Wajira Abeywardana  Yes  
G 026. Hon. S.B. Nawinne  Yes  
G 027. Hon. Sarath Fonseka  Yes  
G 028. Hon. Patali Champika Ranawaka  Yes  
G 029. Hon. Mahinda Amaraweera  Yes  
G 030. Hon.  Navin Dissanayake  Yes  
G 031. Hon. Ranjith Siyambalapitiya  Yes  
G 032. Hon. Duminda Dissanayake  Yes  
G 033. Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa  Yes  
G 034. Hon. P. Harrison  Yes  
G 036. Hon. Arjuna Ranatunga  Yes  
G 037. Hon. Palany Thigambaram  Yes  
G 038. Hon. Chandrani Bandara  Yes  
G 039. Hon. Thalatha Atukorale  Yes  
G 040. Hon. Akila Viraj Kariyawasam  Yes  
G 041. Hon. D.M. Swaminathan  Yes  
G 042. Hon. Abdul Haleem  Yes  
G 043. Hon. Chandima Weerakkody  Yes  
G 044.Hon.  Sagala Ratnayake  Yes  
G 045. Hon. Dayasiri Jayasekara  Yes  
G 046. Hon. Harin Fernando Yes  
G 047. Hon. Daya Gamage  Yes  
G 048. Hon. Faiser Musthapha  Yes  
G 049. Hon. A.H.M. Fowzie  Yes  
G 050. Hon. Dilan Perera  Yes 
G 051. Hon. Lakshman Senevwiratne  Yes  
G 052. Hon. T.B. Ekanayake  Yes  
G 053. Hon. Lakshman Yapa Abeywardena  Yes  
G 054. Hon. Ravindra Samaraweera  Yes 
 G 055. Hon. Sedu Velsami  Yes  
G 056. Hon. Palitha Range Bandara  Yes  
G 057. Hon. Dilip Wedaarachchi  Yes  
G 058. Hon. Niroshan Perera  Yes  
G 059. Hon. Ruwan Wijayawardene  Yes  
G 060. Hon. M.L.A.M. Hisbullah  Yes  
G 061. Hon. Mohan Lal Grero  Yes  
G 062. Hon. A.D. Premadasa  Yes  

G 063. Hon. Vijayakala Maheswaran  Yes  
G 064. Hon.Sujeewa Senasinghe  Yes  
G 065. Hon. Vasantha Senanayake  Yes  
G 066. Hon. Wasantha Aluvihare  Yes  
G 067. Hon. Sudarshini Fernandopulle  Yes  
G 068. Hon. Eran Wickramaratne  Yes  
G 069. Hon.Sumedha G. Jayasena  Yes  
G 070. Hon.Susantha Punchinilame  Yes  
G 071. Hon. Ameer Ali Shihabdeen  Yes  
G 072. Hon. Lasantha Alagiyawanna  Yes  
G 073. Hon. Indika Bandaranayake  Yes  
G 074. Hon. Faizal Cassim  Yes  
G 075. Hon. Lakshman Wasantha Perera  Yes  
G 076.  Hon.Nishantha Muthuhettigamage  Yes  
G 077. Dunesh Gankanda  Yes  
G 078. Hon. Anoma Gamage  Yes 
G 080.  Hon.Ajith P. Perera  Yes  
G 081.  Hon.Ranjan Ramanayake  Yes  
G 082.  Hon. Ashok Abeysinghe  Yes  
G 083.  Hon. Tharanath Basnayake  Yes  
G 084.  Hon. H.M.M. Harees  Yes  
G 085.  Hon. Karunarathna Paranawithana  Yes  
G 086.  Hon. Nimal Lanza  Yes  
G 087.  Hon. Anuradha Jayarathne  Yes  
G 088.  Hon. H.R. Sarathie Dushmanth  Yes  
G 089.  Hon. Palitha Tewarapperuma  Yes  
G 090.  Hon. Manusha Nanayakkara  Yes  
G 091.  Hon. Piyasena Gamage  Yes  
G 092.  Hon. Wijeyadasa Rajapakshe  Yes  
G 094.  Hon. Vadivel Suresh  Yes  
G 095.  Hon. Edward Gunasekara  Yes  
G 096.  Hon. M.S. Thowfeek  Yes  
G 097.  Hon. Ananda Kumarasiri  Yes  
G 098.  Hon. J.C. Alawathuwala  Yes  
G 100.  Hon. Ranjith Aluvihare  Yes 
G 101.  Hon. Abdullah Mahrooff  Yes  
G 102.  Hon. Sirinal De Mel  Yes 
G 103.  Hon. Anura Sidney Jayarathne  Yes 
G 104.  Hon. K.K. Piyadasa  Yes 
G 105.  Hon. Lakshman Ananda Wijemanne  Yes 
G 106.  Hon. A.A. Wijetunga  Yes 
G 107.  Hon. Buddhika Pathirana  Yes  
G 108.  Hon. Ravi Karunanayake  Yes  
G 109.  Hon. Ajith Mannapperuma  Yes  
G 110.  Hon. Nalin Bandara Jayamaha  Yes  
G 111. Hon.  Hector Appuhamy  Yes  
G 112.  Hon. Sisira Kumara Abeysekara  Yes  
G 113.  Hon.  Thushara Indunil Amarasena  Yes  
G 114.  Hon. A. Aravindh Kumar  Yes  
G 115.  Hon. Ananda Aluthgamage  Yes  
G 116.  Hon. Ashoka Priyantha  Yes 
O 001.  Hon. Douglas Devananda  Yes  
O 002.  Hon. Vijitha Herath  No  
O 003.  Hon. Anura Dissanayake  No  
O 004.  Hon. K. Thurairetnasingam  Yes  
O 006. Hon. Dharrmalingam Sithadthan  Not voted. 
O 007. Hon. Mavai S. Senathirajah Yes  
O 008. Hon. Rajavarothiam Sampanthan  Yes  
O 010. Hon. Chamal Rajapaksa  No  
O 011. Hon. Arumugan Thondaman  Yes  

O 012. Hon. Pavithradevi Wanniarachchi  No  

O 013. Hon. Dinesh Gunawardena  No  

O 015. Hon. Bandula Gunawardane  No  
O 016. Hon. Janaka Bandara Tennakoon No  
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O 017. Hon. C.B. Ratnayake No  
O 019. Hon. Wimal Weerawansa  No  
O 020. Hon. Vasudeva Nanayakkara  No  
O 021. Hon. A. Adaikkalanathan  Yes  
O 022. Hon. Nihal Galappaththi  No  
O 023. Hon. Sunil Handunnetti  No  
O 024. Hon. Seeniththamby Yoheswaran  Yes  
O 025. Hon. Sivagnanam Shritharan  Yes  
O 027. Hon. M.A. Sumanthiran  Yes  
O 028. Hon. Kaveendiran Kodeeswaran  Yes  
O 029. Hon. Gamini Lokuge  No  
O 030. Hon.  Mahinda Yapa Abeywardena  No  
O 031. Hon. Keheliya Rambukwella  No  
O 032. Hon. Kumara Welgama  No  
O 033. Hon. Dullas Alahapperuma  No  
O 034. Hon. Johnston Fernando  No  
O 035. Hon. Chandrasiri Gajadeera  No  
O 036. Hon. S.M. Chandrasena  No  
O 037. Hon. Mahindananda Aluthgamage  No  
O 038. Hon. Piyankara Jayaratne  No 
O 039. Hon. Rohitha Abeygunawardana  No  
O 041. Hon. Bimal Rathnayake  No  
O 042. Hon. Nalinda Jayathissa  No  
O 044. Hon. I. Charles Nirmalanathan  Yes  
O 045. Hon. S. Viyalanderan Yes  
O 046. Hon. Gnanamuthu Srineshan  Yes  
O 047. Hon. Shanthi Sriskandarasa  Yes  
O 048. Hon. S. Sivamohan  Yes  
O 050. Hon. Weerakumara Dissanayake  No  
O 051. Hon. Duleep Wijesekara  No  
O 052. Hon. S.C. Muthukumarana  No  
O 053. Hon. Arundika Fernando  No  
O 054. Hon. Wimalaweera Dissanayake  No  
O 055. Hon. Jayantha Samaraweera No  
O 056. Hon. Udaya Shantha Gunasekara  No  
O 057. Hon. Dilum Amunugama  No 
O 058. Hon. Mohan Priyadarshana  No  
O 059. Hon. T. Ranjith De Zoysa  No  
O 060. Hon. Ramesh Pathirana  No 
O 061. Hon. Velu Kumar  Yes  
O 062. Hon. Nalaka Prasad Colonne  Yes  
O 063. Hon. Chandima Gamage  Yes 
O 064. Hon. Kavinda Heshan Jayawardana  Yes  
O 065. Hon. Mylvaganam Thilakarajah  Yes  
O 066. Hon. Mayantha Dissanayake  Yes  
O 067. Hon. Mohamed Navavi  Yes  
O 068. Hon. Sujith Sanjaya Perera  Yes  
O 069. Hon. Vijitha Berugoda  No  
O 070. Hon. Roshan Ranasinghe  No 
O 071. Hon. Lohan Ratwatte  No  
O 072. Hon. Namal Rajapaksa  No  
O 073. Hon. Janaka Wakkumbura  No  
O 074. Hon. Vidura Wickramanayaka  No  
O 075. Hon. Sriyani Wijewickrama  No  
O 076. Hon. Thenuka Vidanagamage  No  
O 077. Hon. Shehan Semasinghe  No  
O 078. Hon. Kanaka Herath  No  
O 079. Hon. Udaya Prabhath Gammanpila  No  
O 080. Hon. D.V. Chanaka  No  
O 081. Hon. Hirunika Premachandra  Yes  
O 082. Hon. Bandul Lal Bandarigoda  Yes  
O 083. Hon. Mohammad Ibrahim Mohammad 

Mansoor  Yes  
O 084. Hon. S.M. Marikkar  Yes  
O 085. Hon. Imaran Maharoof  Yes  

O 086. Hon. Ashu Marasinghe  Yes  
O 087. Hon. Ishak Rahuman  Yes  
O 088. Hon. Mujibur Rahuman  Yes  
O 089. Hon. Sisira Jayakody  No  
O 090. Hon. Malith Jayathilake  Yes 
O 091. Hon. Piyal Nishantha De Silva  No  
O 092. Hon. Sanath Nishantha Perera No  
O 093. Hon. S. Premarathna  No  
O 094  Hon. Tharaka Balasuriya  No  
O 095. Hon. Cader Kader Masthan  Yes  
O 096. Hon. Prasanna Ranatunga  No  
O 097. Hon. Prasanna Ranaweera  No  
O 098. Hon. Angajan Ramanathan  Yes  
O 099. Hon. Kanchana Wijesekara  No  
O 100. Hon. Indika Anuruddha Herath  No 
O 101. Hon. Harshana Rajakaruna  Yes  
O 102. Hon. Jayampathy Wickramaratne  Yes  
O 103. Hon. Thusitha Wijemanna  Yes  
O 105. Hon. Chaminda Wijesiri  Yes 
O 106. Hon. Hesha Withanage  Yes  
O 107. Hon. Sandith Samarasinghe  Yes  
O 108. Hon. M.H.M. Salman  Yes  
O 110. Hon. Wijepala Hettiarachchi  Yes  

 
Electronic Voting Results 

 
YES  150 
NO  57 
ABSTAIN  01 

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Order Please! ගU ම,�වUV, ගU සා8,ද Qසානායක 
ම,� මාෙ(",  ගU ධ+ම8ංග5 ��ධා+ථ, ම,� මාෙ(" 

ඡ,ද ඇ ළ"ව පbෂව ඡ,දය �, සංඛ'ාව 151[; �U�ධව 

ඡ,දය �, සංඛ'ාව 58[.  
 

 

පන> ෙකK�පත ඊට අ0�ලව ෙද වන වර _යවන ල1. அத7ப<, ச�ட.ல) இர1டா) 2ைறயாக மதி	பிட	ப�ட�.  
Bill accordingly read a Second time. 
 
 
 

ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister of Finance will now move the Bill to 

the Committee of whole Parliament.  
 

ග, මංගල සමර?ර මහතා  (மா� மி� ம5கள சமரHர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගU කථානායක මV, "�ස+ජන පන" ෙක45පත 6+ණ 

පා+8ෙ5,  කාරක සභාවකට පැවRය � ය"[ මා ෙය�ජනා 

කරනවා.  
 
%ශ්නය �මසන ලP�, සභා ස�මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග, කථානායක+මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

කාරක සභාව කවදාද?  
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ග, මංගල සමර?ර මහතා  (மா� மி� ம5கள சமரHர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

2017 ෙන`වැ5බ+ 17වන �xරාදා. 

 
 
පන> ෙකK�පත, අංක 52 දරන ස්ථාවර hෙය;ගය යටෙ>, 

2017 ෙන�වැ�බ� මස 17වන 8�රාදා පව>වන Q�ණ පා�/ෙ��+ 
කාරක සභාවට පවරන ල1.  ச�ட.ல),  நிைல�க�டைள  இல. 52இ7ப<, 2017 நவ)ப� 17, ெவ�ளி�கிழைம நைடெபறவிE��) 2�	 பாராHம7ற� �� ��� சா�ட	ப�ட�. 

 

Bill committed to a Committee of the whole Parliament under 
Standing Order No. 52 for Friday, 17th November, 2017. 

ක`තැ¡ම 
ஒ�திைவ�� 
ADJOURNMENT 

 
පා�/ෙ��+ව  අ.භා. 5.30ට, 2017 ෙන�වැ�බ� 15 වන Pන 

සභා ස�ම�ය අ0ව, 2017 ෙන�වැ�බ� මස 17වන 8�රාදා Q.භා. 
9.30 වන ෙතD ක` §ෙmය. 

        அத7ப<, பி.ப. 5.30��, பாராHம7ற) அதன� 2017 நவ�ப
 15ஆ, திகதிய தீ�மான"திகிண+க, 2017 நவ)ப� 17, ெவ�ளி�கிழைம  2.ப. 9.30 மணி வைர ஒ"திைவ�க	ப�ட�. 
 

Parliament adjourned at 5.30 p.m., until 9.30 a.m. on Friday, 17th 
November, 2017,  pursuant to the Resolution of  Parliament of 15th 
November, 2017. 
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සැ.=. 
 
ෙමම වා+තාෙC අවසාන �Zණය සඳහා ස්ව�ය VවැරQ කළ �  තැ, දbවw R� ම,�, S, 	ටපතb ෙගන VවැරQ කළ �  
ආකාරය එa පැහැQ8ව ලxo ෙක`ට, 	ටපත ලැ¥ ෙදස�යb ෙන`ඉbමවා හැ�සා� සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසk එ�ය � ය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �றி���றி���றி���றி��        உ��பின� இ�தி� பதி�பி� ெச�யவி���� பிைழ தி��த�கைள� தம� பிரதியி� ெதளிவாக�  றி�� அதைன� பிைழ தி��த�படாத பிரதி கிைட�த இ� வார�க$% ஹ�சா
 ஹ�சா
 ஹ�சா
 ஹ�சா
 பதி�பாசிாிய��  அ&��த� ேவ()�. 
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හැ�සා� වා�තා  
ෙක�ළඹ 5, ෙප�`ෙහp�ෙග�ඩ, _,ළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ථානෙය~ )~G 

රජෙm %වෘ>� ෙදපා�තෙ��+ෙc )~G රජෙm %කාශන කා�යාංශෙය�  
yල 1 ගත හැක. 

 

ෙමම හැ�සා� වා�තාව  www.parliament.lk ෙවn අඩ�ෙය�  
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