
 

261 වන කා	ඩය - 6 වන කලාපය  ெதா�தி ெதா�தி ெதா�தி ெதா�தி 261 261 261 261 ----    இல. 6இல. 6இல. 6இல. 6    
Volume 261 -  No. 6 

2018 �� 21වන �හස්ප��දා  2018  2018  2018  2018  �� �� �� �� 21,21,21,21,    வியாழ�கிழைமவியாழ�கிழைமவியாழ�கிழைமவியாழ�கிழைம    
 Thursday, 21st June, 2018 

(හැනසා)(හැනසා)(හැනසා)(හැනසා)    

பாரா�ம�ற விவாத�க�பாரா�ம�ற விவாத�க�பாரா�ம�ற விவாத�க�பாரா�ம�ற விவாத�க�    
(ஹ�சா�) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

அதிகார அறி�ைக 
OFFICIAL REPORT 

 

(අෙශ��ත 	ටපත /பிைழ தி��த	படாத� /Uncorrected) 





 

�ෙ�දන : 

සභාප� නාමාව�ය :  සාමා�කය� ආෙ�ශ  ��ම  

ආං�ක අ !ෂණ කාරක සභා වා&තා 
 

(ශ්නවලට වා+ක ,-./ 
 

ෙප01ග3කව දැ56 7ෙම� ඇ: (ශ්නය : 

සහන පදනම යටෙ  ලබා#� $ැ&ට' රථ සඳහා + 
ෙග-.ව�� ��ෙන/01 ෙග/-� 2දහස් ��ම 

අ�ත&ගත (ධාන ක/< 

பிரதான உ	ளட�க�பிரதான உ	ளட�க�பிரதான உ	ளட�க�பிரதான உ	ளட�க� 

ANNOUNCEMENTS:  

Chairman’s Panel: Substitution of Members 
 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

Payment Waive Off to Kilinochchi Farmers for 
Tractors Given at Concessionary Rate  

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவி���க	அறிவி���க	அறிவி���க	அறிவி���க	::::    தவிசாள� 	ழா� : உ��பின�கைள� பதி�� ெச�த� �ைறசா� ேம�பா�ைவ��ைறசா� ேம�பா�ைவ��ைறசா� ேம�பா�ைவ��ைறசா� ேம�பா�ைவ�    �� அறி�ைகக	�� அறி�ைகக	�� அறி�ைகக	�� அறி�ைகக	    வினா�க��� வா��ல விைடக	வினா�க��� வா��ல விைடக	வினா�க��� வா��ல விைடக	வினா�க��� வா��ல விைடக	    தனி அறிவி�த� �ல வினாதனி அறிவி�த� �ல வினாதனி அறிவி�த� �ல வினாதனி அறிவி�த� �ல வினா    ::::    மானிய அ��பைடயி� வழ�க�ப�ட இ!ச"கர உழ$ இய%திர&'"கான ெகா��பனவி(!%' கிளிெநா*சி விவசாயிகைள வி�வி&த�   

1990 ?වසැ@ය පදනම පනA ෙකB6පත : 
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L.භා. 10.00ට පා&3ෙ6�.ව Nස් Oය. 
කථානායක.මා [ග/ ක/ ජය:@ය මහතා] SලාසනාTඪ Oය.     பாரா�ம�ற� 
.ப. 10.00 மணி��� ��ய�. சபாநாயக�  அவ�க�  [மா��மி� க� ஜய ாிய) தைலைம வகி%தா�க�. 

The Parliament met at 10.00 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

 

�ෙ�දන 

அறிவி���க	 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 

පා&3ෙ6�. කටV. ,-බඳ කාරක සභා Nස්Xම பாரா�ம�ற அ�வ�க� ப�றிய ��� ��ட� 
MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

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

පා'�ෙ.�4 කට:4 	;බඳ කාරක සභාෙ7 <ස්-ම& 2018 

A2 මස 21වන Bහස්ප��දා, එන. අද අපර භාග 2.00ට මාෙF 

2ල කාමරෙG6 පැවැ -මට 2යHත බැI�, ඊට පැHණ සහභාL 

වන ෙලස ගM සNක ම�O� PයQෙදනාට ෙමR� දැS. 6මට 

කැමැ ෙතH.    

 

II 

සභාප� නාමාව3ය : සාමාYකය� ආෙ1ශ Z[ම தவிசாள" �ழா� : உ%	பின"கைள	 பதி'( ெச*த� 
CHAIRMAN'S PANEL : SUBSTITUTION OF MEMBERS 

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

සභාප� නාමාව�ෙG ෙසTවය 	Uස මා IP� ප  කරන ලද 

ගM ෙV.එ.. ආන�ද WමාරPX මහතා 2ෙය�ජZ කථානායක 

වශෙය�ද, ගM ල[ ජයව'ධන මහතා රාජZ අමාතZවරයW 
වශෙය�ද, ගM එ]ව] ^ණෙසTකර මහතා 2ෙය�ජZ 

අමාතZවරයW වශෙය�ද ප -ම 2සා පා'�ෙ.�4ෙ7 අංක 140 

වැ2 ස්ථාවර 2ෙය�ගය `කාරව ගM මය�ත aසානායක මහතා, 
ගM ෙහTෂා� IතානෙF මහතා සහ ගM IෙVපාල ෙහcdආර01 
මහතා අටවන පා'�ෙ.�4ෙ7 ෙදවන සභා වාරෙG සභාප� 

නාමාව�ෙG ෙසTවය 	Uස ප  කරන ලද බව ද�වS 

කැමැ ෙතH.  

 
3, ෙHඛනා]ය ,-ගැ�Xම 

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

 

ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල මහතා (රාජ^ ව^වසාය හා 
මහ5වර නගර සංව&ධන අමාත^.මා සහ 
පා&3ෙ6�.ෙ� සභානායක.මා) (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல - அரச ெதாழி)
ய,சிக� ம,-� க�� நகர அபிவி�%தி அைம.ச�� பாரா�ம�ற. சைப 
த)வ��) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise and Kandy City Development and Leader of the 
House of Parliament) 

ගM කථානායක4ම2, 8දe හා ජනමාධZ අමාතZ4මා 
ෙවSෙව� මම පහත සඳහ� ෙය�ජනා සහ 2යම ඉaXප  කරH. 

(i) (235 අ�කාරය) ෙ'^ ආඥා පනෙ  10 වග��ය යටෙ  
ආනයන lM ගාස4් ස.බ�ධෙය� + ෙය�ජනාව 

 (2018 මා'4 16 aනැ� අංක 2062/45 දරන අ� IෙශTෂ 
ගැසc පnය);  

(ii) (235 අ�කාරය) ෙ'^ ආඥා පනෙ  10 වග��ය යටෙ  
ආනයන lM ගාස4් ස.බ�ධෙය� + ෙය�ජනාව 

 (2018 අෙ`Te 17 aනැ� අංක 2067/2 දරන අ� IෙශTෂ 
ගැසc පnය);  

(iii) (235 අ�කාරය) ෙ'^ ආඥා පනෙ  10 වග��ය යටෙ  
ආනයන lM ගාස4් ස.බ�ධෙය� + ෙය�ජනාව  

 (2018 මැR 01 aනැ� අංක 2069/2 දරන අ� IෙශTෂ ගැසc 
පnය); 

(iv)    (235 අ�කාරය) ෙ'^ ආඥා පනෙ  10 වග��ය යටෙ  
ආනයන lM ගාස4් ස.බ�ධෙය� +  ෙය�ජනාව 

 (2018 මැR 02 aනැ� අංක 2069/19 දරන අ� IෙශTෂ 
ගැසc පnය); 

(v)     (235 අ�කාරය) ෙ'^ ආඥා පනෙ  10 වග��ය යටෙ  
ආනයන lM ගාස4් ස.බ�ධෙය� +  ෙය�ජනාව 

 (2018 මැR 15 aනැ� අංක 2071/15 දරන අ� IෙශTෂ 
ගැසc පnය); 

(vi)    2007 අංක 48 දරන IෙශTෂ ෙවළඳ භාtඩ බ# පනෙ  2 
වග��ය යටෙ  IෙශTෂ ෙවළඳ භාtඩ බ# 
ස.බ�ධෙය� 8දe හා ජනමාධZ අමාතZවරයා IP� 
සාදන ල#ව, 2018  ෙපබරවාX 23 aනැ� අංක 2059/52 
දරන අ� IෙශTෂ ගැසc පnෙG පළ කරන ලද 2යමය; 

(vii) 2007 අංක 48 දරන IෙශTෂ ෙවළඳ භාtඩ බ# පනෙ  2 
වග��ය යටෙ  IෙශTෂ ෙවළඳ භාtඩ බ# 
ස.බ�ධෙය� 8දe හා ජනමාධZ අමාතZවරයා IP� 
සාදන ල#ව, 2018 මා'4 07 aනැ� අංක 2061/22 දරන අ� 
IෙශTෂ ගැසc පnෙG පළ කරන ලද 2යමය; 

(viii)  2007 අංක 48 දරන IෙශTෂ ෙවළඳ භාtඩ බ# පනෙ  2 
වග��ය යටෙ  IෙශTෂ ෙවළඳ භාtඩ බ# 
ස.බ�ධෙය� 8දe හා ජනමාධZ අමාතZවරයා IP� 
සාදන ල#ව, 2018 මා'4 19 aනැ� අංක 2063/13 දරන අ� 
IෙශTෂ ගැසc පnෙG පළ කරන ලද 2යමය; 

(ix)    2007 අංක 48 දරන IෙශTෂ ෙවළඳ භාtඩ බ# පනෙ  2 
වග��ය යටෙ  IෙශTෂ ෙවළඳ භාtඩ බ# 
ස.බ�ධෙය� 8දe හා ජනමාධZ අමාතZවරයා IP� 

843 844 



පා'�ෙ.�4ව 

සාදන ල#ව, 2018 අෙ`Te 01 aනැ� අංක 2064/49 දරන 
අ� IෙශTෂ ගැසc පnෙG පළ කරන ලද 2යමය; 

(x) 2007 අංක 48 දරන IෙශTෂ ෙවළඳ භාtඩ බ# පනෙ  2 
වග��ය යටෙ  IෙශTෂ ෙවළඳ භාtඩ බ# 
ස.බ�ධෙය� 8දe හා ජනමාධZ අමාතZවරයා IP� 
සාදන ල#ව, 2018 මැR 01 aනැ� අංක 2069/18 දරන අ� 
IෙශTෂ ගැසc පnෙG පළ කරන ලද 2යමය; 

(xi) 2007 අංක 48 දරන IෙශTෂ ෙවළඳ භාtඩ බ# පනෙ  2 
වග��ය යටෙ  IෙශTෂ ෙවළඳ භාtඩ බ# 
ස.බ�ධෙය� 8දe හා ජනමාධZ අමාතZවරයා IP� 
සාදන ල#ව, 2018 මැR 08 aනැ� අංක 2070/2 දරන අ� 
IෙශTෂ ගැසc පnෙG පළ කරන ලද 2යමය; 

(xii) 2007 අංක 48 දරන IෙශTෂ ෙවළඳ භාtඩ බ# පනෙ  2 
වග��ය යටෙ  IෙශTෂ ෙවළඳ භාtඩ බ# 
ස.බ�ධෙය� 8දe හා ජනමාධZ අමාතZවරයා IP� 
සාදන ල#ව, 2018 මැR 09 aනැ� අංක 2070/6 දරන අ� 
IෙශTෂ ගැසc පnෙG පළ කරන ලද 2යමය; සහ 

(xiii) 2007 අංක 48 දරන IෙශTෂ ෙවළඳ භාtඩ බ# පනෙ  2 
වග��ය යටෙ  IෙශTෂ ෙවළඳ භාtඩ බ# 
ස.බ�ධෙය� 8දe හා ජනමාධZ අමාතZවරයා IP� 
සාදන ල#ව, 2018 මැR 20 aනැ� අංක 2071/85 දරන අ� 
IෙශTෂ ගැසc පnෙG පළ කරන ලද 2යමය.  

එම ෙය�ජනා සහ 2යමය� රජෙG 8දe 	;බඳ කාරක සභාව 

ෙවත ෙය/8 කළ :4යැR මම ෙය�ජනා කරH. 
 
(ශ්නය Oමසන ල]�, සභා ස6මත Oය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM කථානායක4ම2, ස්වෙ�ශ කට:4 අමාතZ4මා 

ෙවSෙව� මම 2017 ව'ෂය සඳහා මාතර aස්w& ෙeක. 

කා'යාලෙG කා'ය සාධන වා'තාව හා Lx. ඉaXප  කරH. 

එම වා'තාව අභZ�තර පXපාලනය හා රාජZ 

කළමනාකරණය 	;බඳ ආංyක අz&ෂණ කාරක සභාව ෙවත 

ෙය/8 කළ :4යැR මම ෙය�ජනා කරH. 
 
(ශ්නය Oමසන ල]�, සභා ස6මත Oය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM කථානායක4ම2, මහානගර හා බස්නා{ර සංව'ධන 

අමාතZ4මා ෙවSෙව� මම 2016 සහ 2017 ව'ෂ සඳහා ජා�ක 

ෙභ|�ක සැල}. ෙදපා'තෙ.�4ෙ7 කා'ය සාධන වා'තා 

ඉaXප  කරH.  

එම වා'තා ආ'~ක සංව'ධන 	;බඳ ආංyක අz&ෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙය/8 කළ :4යැR මම ෙය�ජනා කරH.    
 
(ශ්නය Oමසන ල]�, සභා ස6මත Oය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM කථානායක4ම2, කෘ�ක'ම අමාතZ4මා ෙවSෙව� 

මම 2016/2017 ව'ෂය සඳහා �/ස ලංකා ෙප/ස්ෙ�c සමාගෙ. 

වා'�ක වා'තාව ඉaXප  කරH.  

එම වා'තාව කෘ�ක'මය සහ ඉඩ. 	;බඳ ආංyක අz&ෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙය/8 කළ :4යැR මම ෙය�ජනා කරH.    
 
(ශ්නය Oමසන ල]�, සභා ස6මත Oය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM කථානායක4ම2, ඉඩ. සහ පා'�ෙ.�4 `�සංස්කරණ 

අමාතZ4මා ෙවSෙව�, මම පහත සඳහ� වා'තා ඉaXප  කරH.  

(i) 2017 ව'ෂය සඳහා ඉඩ. සහ පා'�ෙ.�4 `�සංසක්රණ 
අමාතZාංශෙG කා'ය සාධන වා'තාව; 

(ii) 2017 ව'ෂය සඳහා ඉඩ. පXහරණ `�ප � සැල}. 
ෙදපා'තෙ.�4ෙ7 කා'ය සාධන වා'තා; සහ 

(iii) 2017 ව'ෂය සඳහා ඉඩ. {Hක. 2ර�e ��ෙ. 
ෙදපා'තෙ.�4ෙ7 කා'ය සාධන වා'තාව. 

එම වා'තා කෘ�ක'මය සහ ඉඩ. 	;බඳ ආංyක අz&ෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙය/8 කළ :4යැR මම ෙය�ජනා කරH.   
 

(ශ්නය Oමසන ල]�, සභා ස6මත Oය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

 ආං�ක අ !ෂණ කාරක සභා වා&තා 
 �ைறசா� ேம�பா�ைவ� �� அறி�ைகக	 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 

ග/ මය�ත ]සානායක මහතා 
(மா��மி� மய/த திசாநாய�க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
Hon. Speaker, on behalf of the Chairman of the 

Sectoral Oversight Committee on Economic 
Development, I present the Report of the Sectoral 
Oversight Committee on Economic Development on, 
“1990 Suwaseriya Foundation Bill” which was referred to 
the said Committee. 

 

සභාෙ6සය මත �`ය V.යa �ෙයJග කරන ල7. சபா�ட�தி� இ��க� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ෙපAස6 

ம��க	 
PETITIONS 

 

ග/ රංYA bයඹලා,dය මහතා (OD3බල හා eන&ජනfය 
බලශ!� අමාත^.මා) (மா��மி�  ர�ஜி%  சிய�பலாபி�ய - மி�வ0 ம,-� ��1பி�க%த�க ச�தி அைம.ச�) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 
Renewable Energy) 

ගM කථානායක4ම2, මම පහත සඳහ� ෙප ස. ෙදක 

	;ග�වH. 

845 846 

[ගM ල&ෂ්ම� �Xඇeල මහතා] 
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(1) අරණායක, [රපනය, ''̂ Mගෙe'' යන �	නෙය{ පaං1 
උ#ලාවl මැUෙ& මහ Hයෙග� ලැ�x ෙප සම; සහ 

(2)  කෑගeල, a�eග8ව, ෙබ�ව ත යන �	නෙය{ පaං1 
ඩ��7.�. }භPංහ මහතාෙග� ලැ�x ෙප සම. 

 
ග/ වස�ත අgOහාෙ& මහතා (කෘiක&ම රාජ^ 
අමාත^.මා) (மா��மி� வச/த அ0விஹாேர - கம%ெதாழி) இராஜா5க  அைம.ச�) 
(The Hon.Wasantha Aluvihare - State Minister of 
Agriculture) ** 

ගM කථානායක4ම2, මම පහත සඳහ� ෙප ස. 4න 

	;ග�වH. 

(1) මාතෙe, කQදෑවල, පාරාව ත, අංක 4/C දරන 
සථ්ානෙය{ පaං1 ෙ&.�. ෙ`TමPX මහතාෙග� ලැ�x 
ෙප සම; 

(2) මාතෙe, මeව ත පාර, අංක 200/5 දරන සථ්ානෙය{ 
පaං1 `6� ම�#ම WළෙF මහතාෙග� ලැ�x ෙප සම; 
සහ 

(3) මාතෙe, ක�ෙදUය, අංක 145/2/B දරන සථ්ානෙය{ 
පaං1 ඩ��7.එ..එ..�. ඉ�aක Wමාර මහතාෙග� 
ලැ�x ෙප සම. 

 
ග/ ඉරා� OkමරAන මහතා (lදH රාජ^ අමාත^.මා) (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன - நிதி இராஜா5க அைம.ச�) 
The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ගM කථානායක4ම2, ෙක/ළඹ 05, �Mළපන මාවත, අංක 

73/47B දරන ස්ථානෙය{ පaං1 ෙ&.ඒ. පා�ත රමZPX ෙපෙ'රා 

මහතාෙග� ලැ�x ෙප සම& මම 	;ග�වH. 

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා (ජා�ක (�පA� හා 
ආ&nක කටV. රාජ^ අමාත^.මා) (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா - ேதசிய ெகா�ைகக� ம,-� ெபா�ளாதார அ0வ)க� இராஜா5க அைம.ச�) 
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ගM කථානායක4ම2, ඇ4eෙක�cෙc, මා;ගාව පාර, 16/25 

� දරන ස්ථානෙය{ පaං1 ධ.Hක පරණ යාපා මහතාෙග� 

ලැ�x ෙප සම& මම 	;ග�වH. 

 
ග/ ?�H හo�ෙනA� මහතා    (மா��மி� 9னி) ஹ/��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගM කථානායක4ම2, මම පහත සඳහ� ෙප ස. හතර 

	;ග�වH. 

(1) ෙදRය�දර, ක�ගලෙදUය, අංක 2/17 දරන සථ්ානෙය{ 
පaං1 ෙV.එe. }2e න�ද මහතාෙග� ලැ�x ෙප සම; 

(2) ෙද{වල, අනගාXක ධ'මපාල මාවත, අංක 81/7� දරන 
සථ්ානෙය{ පaං1 ෙ&.�.ෙV. බැPe `නා�# 
මහ Hයෙග� ලැ�x ෙප සම; 

(3) 	;ය�දල, මාI තර, කන ත පාර, අංක 98/6 දරන 
සථ්ානෙය{ පaං1 එ..ෙ&. ෙසTන මහතාෙග� ලැ�x 
ෙප සම; සහ  

(4) අ4ර�ය, යහ8eල, ඉ�eගහව ත, "IසH්" යන 
�	නෙය{ පaං1 මහව තෙF IෙVර න මහතාෙග� 
ලැ�x ෙප සම. 

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

ගM �මe ර නායක මහතා - [සභා ග'භය 4ළ නැත.] 

 
ග/ අ/�]ක (නා�D මහතා  (மா��மி� அ�/தி�க ப�னா/�) 
(The Hon. Arundika Fernando) 

ගM කථානායක4ම2, ප2ෙර�ඩාව, Wඩා �ංLXය යන 

�	නෙය{ පaං1 ආ'.�. #�කා aeහා2 මහ Hයෙග� ලැ�x 

ෙප සම& මම 	;ග�වH. 

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

ගM a�. අ8xගම මහතා - [සභා ග'භය 4ළ නැත.] 

 
ග/ ඉෂා! රpමා� මහතා (மா��மி� இஷா� ரஹுமா�) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගM කථානායක4ම2, ඉපෙල�ගම, Wං1Wලම, අංක 28 දරන 

ස්ථානෙය{ පaං1 ෙV.ෙ&. ෙසTනාzර මහතාෙග� ලැ�x 

ෙප සම& මම 	;ග�වH. 

 
ග/ හ&ෂණ රාජක/ණා මහතා (மா��மி� ஹ�ஷன ராஜக�ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ගM කථානායක4ම2, ය&කල, ෙප/eෙහTන, අංක 31/1 දරන 

ස්ථානෙය{ පaං1 ෙV.ඒ.�. ප�මලතා මහ Hයෙග� ලැ�x 

ෙප සම& මම 	;ග�වH. 

 
ග/ ෙහqෂා� Oතානෙr මහතා    (மா��மி� ேஹசா� விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 

ගM කථානායක4ම2, ඇ��	dය, ෙම/රකැdය, SෙF හරස ්

පාර, අංක 3993/5 දරන ස්ථානෙය{ පaං1 ඒ. එaXPංහ 

මහතාෙග� ලැ�x ෙප සම& මම 	;ග�වH.  

 
ග/ ,යංකර ජයරAන මහතා    (மா��மி�  பிய5கர ஜயர%ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ගM කථානායක4ම2, අ&�මන, ක�ෙහ.පල, ෙග/ඩ�ව 

පාර, අංක 106/4 දරන ස්ථානෙය{ පaං1 එස්.ඒ. අතප 4 

මහ Hයෙග� ලැ�x ෙප සම& මම 	;ග�වH.   

 
ග/ ස�]A සමරbංහ මහතා     (மா��மி� ச/தி% சமரசி5க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගM කථානායක4ම2, ඇහැ�යෙග/ඩ, පනාවල, රංෙFගම, 

අංක ඒ/12/4 දරන ස්ථානෙය{ පaං1 �.එ0. 	යවංශ මහතාෙග� 

ලැ�x ෙප සම& මම 	;ග�වH.  
 
 
ඉ]@පA කරන ලද ෙපAස6  මහජන ෙපAස6 ,-බඳ කාරක 

සභාවට පැව@ය V. යa �ෙයJග කරන  ල7. 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. 
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(ශ්නවලට වා+ක ,-./ 
வினா�க��� வா� ல விைடக	 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

ෙA ක&මා�තය lpණ පා ඇ� ගැටg : Oසo6 ேதயிைல� ைக�ெதாழி� எதி"ேநா�கி/�ள பிர0சிைனக�: தீ"2 
 PROBLEMS FACED BY TEA INDUSTRY: SOLUTIONS 

 

     40/’18 
1. ග/ (ආචා&ය) බ�Dල sණව&ධන මහතා   (மா��மி� (கலாநிதி) ப/�ல �ணவ�தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

වැI� ක'මා�ත අමාතZ4මාෙග� ඇ  `ශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙය�ජනා අංක 157ට අSව, ෙ  
ක'මා�තය 8¡ණ පා ඇ� ගැටQ Iස¢ම සඳහා 
රාජZ සහ ෙප|�ග�ක අංශව�� සම�Iත 
£යාකාX කH�ව& 	{ටවS ලැ�ෙ7ද; 

 (ii) එෙසT න., එ{ සාමා�කය�ෙF න. කවෙ'ද; 

 (iii) 2016 ව'ෂය 4ළ6 එම කH�ව IP� හ¤නා ගS 
ලැ¥ ෙ  ක'මා�තය 8¡ණ පා Pd `ධාන ගැටQ 
කවෙ'ද; 

 (iv) 2016 ව'ෂය 4ළ6 ෙ  ක'මා�තෙG ගැටQ 
Iස¢ම සඳහා රජය IP� අSගමනය කරන ලද 
£යාමා'ග කවෙ'ද;  

 ය�න එ4මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ආ) ෙන/එෙසT න., ඒ ම�ද?  ெப��ேதா�ட
 ைக�ெதாழி� அைம�சைர
 ேக�ட வினா: 
(அ) (i) 2016 ஆ� ஆ��
கான வர�ெசல��தி�ட  !ெமாழி� இல
க� 157 இ! பிரகார�, ேதயிைல
 ைக�ெதாழி� எதி&ேநா
கி()ள பிர�சிைனகைள� தீ&,பத-காக அரச ம-.� தனியா&/ைறைய உ)ளட
கிய  ெசய-பா��
 23ெவா!. நியமி
க,ப�டதா;  (ii) ஆெமனி�, அத! அ5க�தவ&களி! ெபய&க) யாைவ;  (iii) 2016 ஆ� ஆ�6� அ
23வினா� இன5காண,ப�ட ேதயிைல
 ைக�ெதாழி� எதி&ேநா
கி()ள பிரதான பிர�சிைனக) யாைவ;  (iv) 2016 ஆ� ஆ�6� ேதயிைல
 ைக�ெதாழி8! பிர�சிைனகைள� தீ&,பத-காக அரசா5க�தினா� கைட,பி6
க,ப�ட வழி ைறக) யாைவ;  எ!பைத அவ& இ�சைப
2 அறிவி,பாரா? 
(ஆ) இ!ேற�, ஏ!? 

 

asked  Minister of Plantation Industries : 

(a) Will he inform this House-  

 (i) whether a state-private Joint Action 
Committee was formed in order to solve the 
problems faced by the tea industry 
according to Proposal No. 157 of Budget 
2016;  

 (ii) if so, the names of its members;  

 (iii)  the main problems identified by the said 
Committee in 2016 as those faced by the tea 
industry; and  

 (iv)  the measures adopted by the government in 
order to solve the problems in the tea 
industry in 2016? 

(b) If not, why?  

 
ග/ ඒ.u. ෙ(qමදාස මහතා (වැO3 ක&මා�ත රාජ^ 
අමාත^.මා) (மா��மி� ஏ.�. பிேரமதாச - ெப�/ேதா<ட� ைக%ெதாழி) இராஜா5க அைம.ச�) 
(The Hon. A.D. Premadasa - State Minister of Plantation 
Industries) 

ගM කථානායක4ම2, ගM (ආචා'ය) බ�#ල ^ණව'ධන 

ම�O4මා අසන ලද එම `ශ්නයට වැI� ක'මා�ත අමාතZ4මා 

ෙවSෙව� මම 	;4ර ෙදනවා. 

(අ) (i) `ාෙ�¨ය වැI� සමාග. ෙක/ළඹ ෙක/ටස ්
ෙවෙළඳ ෙප/ෙළ{ ෙeඛනගත සමාග. බවට ප  
��ම ස.බ�ධෙය� 2'ෙ�ශ ඉaXප  ��ම 
සඳහා අමාතZ මtඩල lරණය& අSªලව 
`�ප � හා සැල}. කට:4 අමාතZාංශය 
යටෙ  වැI� `�ව«හකරණ කH�ව 	{�-ම P# 
කර ඇත. ඒ යටෙ  උප කH� ප  ��ම P# කර 
2'ෙ�ශ ලබා 6 ඇ� අතර, `ධාන කH�ව ම¬� 
ප  කළ ජාතZ�තර Lx.කරණ ආයතන 03& 
IP� `ාෙ�¨ය වැI� සමාග.වල ලZමය හා 
කෘ� කා'Hක ඇග®ම& P# කර ඇත. ඉaX 
කට:4 P# ��මට 2යHතය. 

 (ii) ඇ8xම 01 ම¬� ඉaXප  කර ඇත. 

 (iii) ඇ8xම 02 ම¬� ඉaXප  කර ඇත. 

 (iv) ෙප|�ග�කරණය කරන ලද `ාෙ�¨ය වැI� 
සමාග. 20 යටෙ  පාලනය වන ඉඩ. `මාණය� 
ඇ8xම 03 ම¬� ඉaXප  කර ඇත. ඇ8x. 

සභාගත* කරH. 

  `ාෙ�¨ය වැI� සමාග. 20ට අදාළව ව4 යාය� 
400කට ආස�න `මාණයක ෙ , ෙප/e, රබ' 
යන `ධාන ෙභ�ගය�ට අමතරව IIධ ෙභ�ග වගා 
කර ඇත. ව4වල ඵලදා®තාව ව4 යාෙය� ව4 
යායට, වැI� සමාගෙම� සමාගමට ෙම�ම IIධ 
කාල පරාසය� 4ළ6 ද ෙවනස-්.වලට භාජන 
ෙ7. 

  ෙම{6 ඵලදා®තාව ය�ෙන� අදහස ් කරන 
සංඛZා ද තය� ෙම/නවාද ය�න 2ශ1්තව 
සඳහ� කර�ෙ� න. ඒ 	;බඳ අදාළ ද ත ලබා 
aය හැ�ය. 

(ආ)  අදාළ ෙන/ෙ7. 

 
ග/ (ආචා&ය) බ�Dල sණව&ධන මහතා (மா��மி� (கலாநிதி) ப/�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගM රාජZ ඇම�4ම2, ෙමම 	;4ර සැප®ම ස.බ�ධෙය� 

මම ඔබ4මාට ස්4�ව�ත ෙවනවා. ගM කථානායක4ම2, මෙF 
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————————— 
*  eස්තකාලෙx තබා ඇත. *  %னிைலய�தி� ைவ�க	ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



2018 �2  21  

පළ8වැ2 අ4M `ශ්නය ෙමයR. ගM රාජZ ඇම�4ම2, අ� 

සංෙ76 පXසර කලාපය& වන නකeස් ක¤වැdය ආ±ත `ෙ�ශය 

4ළ වැI� ක'මා�ත සමාග. ස4 ව4වල ඉඩ. ඉතා Iශාල 

වශෙය� ෙප|�ග�කරණය සඳහා සමහර Iට දැනටම  වැ7 

යනාaය ෙප|�ග�ක අංශයට පවරා 6 �ෙබන 2සා , ෙ. 	;බඳව 

එම `ෙ�ශෙG ජනතාව ඇ4� පXසරෙ76�ෙF Iශාල Iෙර�ධය& 

ම4 - �ෙබන 2සා , පළ8වැ2 දා Pට ගM අ²ාමාතZ4මා එම 

`ෙ�ශයට කැඳවාෙගන ය�න බලාෙප/ෙර/ 4 ෙවන 2සා  

නකeස් ක¤වැdය ආ±තව පව�න රාජZ වැI� සංස්ථාව ස4 

ඉඩ. ෙප|�ග�ක අංශයට ලබා 6ෙ. `�ප �ය රජය £යා මක 

කරනවාද, නැ�ද �යන එක 	;බඳව ඔබ4මා ෙ. ගM සභාවට 

දැS. ෙදනවාද? 

 
ග/ ඒ.u. ෙ(qමදාස මහතා  (மா��மி� ஏ.�. பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
ගM කථානායක4ම2, -[බාධා ��ම&] 

 
ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM කථානායක4ම2, නකeස් ර&�තයට අය  �Pම 

ඉඩම& අ	 6ලා නැහැ. ගM ම�O4ම2, මම ඔබ4මාට ඉ�හාසය 

ගැන �ය�න කැමැ�R. ච�³කා මැ�2ය 19956 ඉඩ. අ&කර 

ල&ෂ පහ& ෙප|�ග�ක අංශයට #�නා. [බාධා ��.] ක�ද, 

IM�ධ �ෙt? [බාධා ��.] හX, හX. මම �ය�ෙ� ච�³කා 

මැ�2ය 19956 - 

 
ග/ වා?ෙ1ව නානාය!කාර මහතා    
(மா��மி� வா9ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අ	 IM�ධ �ණා. 

 
ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ෙප/]ඩ& අහෙගන ඉ�න. කලබල ෙව�න එපා. ච�³කා 

මැ�2ය ඉඩ. අ&කර ල&ෂ පහ& සමාග. නවයකට #�නා. 

ක�ද, #�ෙ� ඒක? [බාධා ��ම&]  

හX, හX. ෙප/]ඩ& ඉ�න. Let me reply. උ තරය ඕනෑ 

නැ න. මම වා½ෙවනවා. [බාධා ��ම&] මට උ තරය ෙද�න 

ඉඩ හX�න. ගM කථානායක4ම2, ච�³කා බtඩාරනායක 

මැ�2ය ඉඩ. අ&කර ල&ෂ පහ& ෙප|�ග�ක අංශයට 

ෙදනෙක/ට මහSවර aස්w&කෙG සහ මාතෙe aස්w&කෙG 

�ෙබන ව4 �P ෙකෙන& ග ෙ  නැහැ. No one wanted those 

estates because those were so badly maintained. ව4 සමාග. 

�7වා, මහSවර aස්w&කෙG �ෙබන ව4  සහ  මාතෙe 

aස්w&කෙG �ෙබන ව4 එපා �යලා. ඒ ව4 එතර. #'වල 

මcටමකR ��ෙt. ෙ. ව4 නඩ 4 කර�න එදා Pට අද ද&වා 

භාtඩාගාරයට අ�M�දකට M	යe H�යන 1,500& වැය 

ෙවනවා. හැම අ�M�ෙ�ම භාtඩාගාරයට L{� ෙකÉXගා�න 

ඕනෑ. ච�³කා බtඩාරනායක මැ�2යෙF කාලෙG Pට 2001 6 

මම වැI� ක'මා�ත ඇම� වශෙය� ප වන ෙත& අ�M# 20& 

EPF සඳහා M	යe H�යන 1,800& ත8�නා�ෙසTලා ෙග7ෙ7 

නැහැ. ජනවසම හා රාජZ වැI� සංස්ථාෙ7 ව4වල ෙසTවකය�ෙF 

EPF M	යe H�යන 1,800& ත8�නා�ෙසTලා ෙග7ෙ7 නැහැ. 

[බාධා ��ම&] ෙප/]ඩ& ඉ�න. ෙ.ක aග කථාව&. ෙ.ක dක& 

- [බාධා ��ම&] නකeස් Iතර& ෙන/ෙවR, - [බාධා ��ම&] 

ෙද�න., ෙද�න.. ෙදනවා. ත8�නා�ෙසTලා 2015 6 අපට 

ආtÍව භාර ෙදනෙක/ට - [බාධා ��ම&] ෙප/]ඩ& වා½ෙවලා 

අහෙගන ඉ�න. [බාධා ��ම&] ගM කථානායක4ම2, 2015 6 

යහ පාලන ආtÍව ප වන ෙක/ට EPF සඳහා M	යe H�යන 

1,800& ෙගව�න ��ණා. ඒ අවස්ථාෙ76 වැI� ක'මා�ත 

ඇම�වරයා හැdයට මම ඒ ස.බ�ධෙය� කැ�නc පwකාව& 

ඉaXප  කළා. ඊට පස්ෙසT රI කMණානායක {ට� ඇම�4මා 

M	යe H�යන 1,800& 8දා හැXයා, EPF ෙගව�න. ඒෙක� 

M	යe H�යන 1,000& #�නා, යහ පාලන ආtÍව කාලෙG. 

අද ෙ. ව4 නඩ 4 කර ග�න බැහැ. 

මම මාස ෙදකකට ක�� ෙතeෙදUෙG ෙහයා'පා'& 

ව තට Lයා. }මානයකට දවස් ෙදකR ක.කMව�ට වැඩ 

�ෙබ�ෙ�. ඒ ක.කMව� �යනවා, "ෙ. ව4 කර�න ��ව� 

කාට ෙහ� ෙද�න" �යලා. ෙ.වා කාට  එපා �ය� ව4. 

අ�M�දකට M	යe H�යන 1,500& පාÍ වන ව4වල -වගා 

කර� ඉඩ. ෙන/ෙවR- වගා ෙන/කර� ඉඩ.  ෙත�රා ෙගන, 

private sector එෙක� ඉeලන ඕනෑ ෙකෙනWට ෙද�න ��ව� 

වන I�යට ක�' හාÎ. ඇම�4මා ෙය�ජනා 250& හැ#වා. ෙ. 

ඉඩ. ක�' හාÎ. ඇම�4මාෙF අයටR, මෙF අයටR #�නා 

�යන එක අ�ක අසතZය&. ක�' හාÎ. ඇම�4මා ෙ. 

ෙය�ජනා 250 හැ#ෙ7 උපෙ�ශකවM - consultantsලා - පස් 

ෙදෙනW සමඟ අ�M# එක හමාර& �ස්ෙසT ෙ. ෙය�ජනා 

Pයeලම අධZයනය කරලා, භාtඩාගාර ෙG කැමැ ත අSවR. 

එ4මා අමාතZාංශය මට බාර ෙදනෙක/ට ෙ. ෙය�ජනා කැ�නc 

මtඩලෙය� අSමත ෙවලා ��ණා. හැබැR, නකeස් ර&�තෙG 

එ& �. අඟල&ව  6ලා නැ� බව  මා ත8�නා�ෙසTලාට 

�ය�න ඕනෑ. [බාධා ��ම&] I have not finished. මා �ව  ප  

සාක0ඡාව& පව වලා �7වා, නකeස් ර&�තෙG ෙක/ෙහTද 

ඉඩ. 6ලා �ෙබ�ෙ� �යලා මට ෙප�ව�න �යලා.  නකeස් 

ර&�තෙG ෙප/ෙළ/ව ලWx කරලා �ෙබන බව ඔබ4මා 

ද�නවාද, ගM බ�#ල ^ණව'ධන ම�O4ම2? ඒ ලWxව�� 

	ට ඉඩ. තමR අ	 6ලා �ෙබ�ෙ�. දැ� ත8�නා�ෙසTලා ෙ.  

නකeස් ර&�තය �යලා,- 

 
ග/ (ෛවද^) රාYත ෙසqනාරAන මහතා (ෙස0ඛ^, 
ෙපJෂණ හා ෙ1zය ෛවද^ අමාත^.මා) (மா��மி� (ைவ%திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார%ன - 9காதார�, ேபாசைண ம,-� 9ேதச ம�%�வ அைம.ச�) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

දැනට  ඕවා ෙප|�ග�ක සමාග.ෙ�. දැනට  ඕවා 

ෙප|�ග�කව 6ලාෙ� �ෙබ�ෙ�. 

 
ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ජනවසෙ. ව4 තවම පාලනය ෙව�ෙ� රජෙය�. මාතෙe 

ඇeකÍව ව4 පාලනය ෙව�ෙ�  රජෙය�. ෙ. ව4 නඩ 4 

කර�න බැහැ. ෙ. ව4 ක�M  එපා �ය� ව4. දැ� රාජZ 

වZවසාය අමාතZාංශය ෙ. කාරණය ස.බ�ධව �ය�ෙ� 

ෙම/ක&ද? ෙ. ලාභ ලබන ආයතන එ&තරා a:x මcටමකට 

ෙගෙන�න �යාR අමාතZාංශය �ය�ෙ�. රාජZ ආයතන 

නඩ 4 කර�න අ�M�දකට ආtÍවට M	යe ��යන 450& 

වැය වනවාය �යා බ�#ල ^ණව'ධන ම�O4මා ද�නවාද? 

රාජZ ආයතන නඩ 4 කර�න ආtÍවට අ�M�දකට 

M	යe ��යන 450& යනවා. ඒකR සැබෑ ත  වය. ක�' 

හාÎ. ඇම�4මා ෙය�ජනා 250 ගණන& හැ#වා. ඒ එක 

ෙය�ජනාව&ව  £යා මක ෙවලා නැහැ. ඒ හැම ෙය�ජනාව&ම 

ර&�තෙය� 	ට �යලා මම ත8�නා�ෙසTලාට �යනවා. 

851 852 



පා'�ෙ.�4ව 

ග/ (ආචා&ය) බ�Dල sණව&ධන මහතා (மா��மி� (கலாநிதி) ப/�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගM කථානායක4ම2, එ4මාෙF 	;4ර ගැන ස්4�ව�ත 

ෙවනවා. පා'�ෙ.�4ෙ7 ෙමවැ2 පැහැa� කර ගැ9ම& කර 

ග�න එක වැදග . ෙම/කද, ච�³කා Wමාර4ංග මැ�2යෙF 

රජෙG ෙම4මා වැI� ක'මා�ත 2ෙය�ජZ ඇම�4මා. අ	 ඒ 

රජෙG ෙප|�ග�කරණය 	;බඳ `�ප �යට -[බාධා ��ම&] 

ඔබ4මා ඒ කාලෙG ෙම/න 2ෙය�ජZ ඇම�ද? 

 
ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ච�³කා මැ�2ය මට #�ෙ� ස්වෙ�ශ කට:4 2ෙය�ජZ 

ඇම�කම. 

 
ග/ (ආචා&ය) බ�Dල sණව&ධන මහතා (மா��மி� (கலாநிதி) ப/�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඔබ4මා ක�ද උඩරට `ෙ�ශය 2ෙය�ජනය කරන, 

ඓ�හාPක උMමය� 2ෙය�ජනය කරන ඇම�වරෙය& I�යට 

අ	 ත8�නා�ෙසTලා ක�M  	;ග�නවා, ඓ�හාPක 

අසාධාරණය& ක�ද උඩරට ජනතාවට P�ධ ෙවලා �ෙබන බව. 

ඒ තමR ÔතානZ පාලන :ගෙG6 8Í �. පනත යටෙ  ඉඩ. 

අ{H ��ම.  එෙහම ඉඩ. අ{H �x, මහ  අසාධාරණය& ෙව0ච 

ජනතාව& Pdනවා. රාජZ වැI� සංස්ථාව ස4 ඉඩ. දැනට 

ෙප|�ග�කරණය කරලා නැහැ. ම{�ද රාජප&ෂ රජෙG 

`�ප �ය �ෙt ෙප|�ග�කරණෙය� බැහැරව උපාය මා'Lක 

Õමෙ7ද ම¬� ඒවා වඩා ඵලදා® ත  වයට ෙගන ඒමR. එ{6 

ර&�තය අවට `ෙ�ශෙG �ෙබන ඉඩ කඩ. වැI� ෙන/වන 

කා'යය සඳහා -වන වගාව සහ ෙවන  ෙබ�ග වගාව� ෙන/වන 

කා'යය සඳහා- 6මට  ෙය�ජනා කැඳවලා �ෙබනවා. 

උදාහරණය& වශෙය� එළෙදS� 4�දහස& එක ව තකට 

දැ�ම 	;බඳ ෙය�ජනාවW  ඇIeලා �ෙබනවා. 

ෙ. වන Iට එක වැව&, -දැනට වැI� සංස්ථාව ස4ව �ෙබන, 

ෙග|රව9ය ස්වා�� වහ�ෙසTලා IP� ෙග/ඩ නඟ� වැව&, 

ජනතාවෙF වැව&- ෙප|�ග�කරණය කර �ෙබනවා. මම ඒ 

	;බඳව ඔබ4මාට කMx ඉaXප  කර�න.. අ	 �ය�ෙ� 

ෙ.කR. වැI� ක'මා�තය සඳහා ඵලදා® ෙන/වන මහ 

ෙප/ෙළ/ෙ7 හැම �. අඟල&ම, I2Iද ෙපෙනන ආකාරයට රෙc 

ඵලදා®තාව ඉහළ නැං-මට ෙය/දා ගැ9ම ගැන අෙ� �P 

IM�ධ වය& නැහැ. න8 , එය ඒ පXසරයට හා2ය& ෙන/වන 

ආකාරයට , ඒ සංෙ76 පXසර කලාපය <ෙකන ආකාරයට , ඒ 

`ෙ�ශෙG මහජනයාෙF හඬට ක� 6ලා, සාක0ඡා කරලා, ඔ�� 

සමඟ එක4 ෙවලා ග�නා l�#ව& Hස, ෙ�ශපාලන 

ජාවාර.කMව� සඳහා ෙ. ඉඩ. dක ෙබදා ෙන/aය :4R �යන 

ස්ථාවරෙGR අ	 ඉ�ෙ�. 

 
ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM කථානායක4ම2, මම ෙ. පා'�ෙ.�4වට වග[ෙම� 

�ය�ෙ�. ගM ක�' හාÎ. ඇම�4මා ෙය�ජනා 250& හදලා 

��ණා. ඒවා ෙය�ජනා IතරR. කැ�නc එෙක� අSමත �ණා. 

න8 , එක �. අඟල&ව  තවම 6ලා නැහැ. ගM බ�#ල 

^ණව'ධන ම�O4ම2, එදා ච�³කා මැ�2ය ඉඩ. අ&කර 

ල&ෂ 5& ෙදන ෙක/ට ඇ� �x ත  වය ෙම/ක&ද? 

ත8�නා�ෙසTලා කාෙග�ද ඇ¡ෙ7? කාෙග�ද උපෙදස් ග ෙ ? 

ඉඩ. අ&කර ල&ෂ 5& #�නා, සමාග.වලට. ඒක වරද& �යලා 

	;ග�නවාද? [බාධා ��.] 

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

අ	 ව'තමානය ගැන කථා කර8. [බාධා ��.] 

 
ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඉඩ. අ&කර ල&ෂ 5& #�නා. ඒ ගැන ෙම/කද �ය�ෙ�? 

එදා පXසරෙ76�ෙග� ඇ¡වාද? වා'තා ග තාද? 

 
ග/ (ආචා&ය) බ�Dල sණව&ධන මහතා (மா��மி� (கலாநிதி) ப/�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ෙව�ට'ස් ඒVවල ��x -[බාධා ��.] 

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

ගM ඇම�4ම2, ෙ. ගැන පැහැa� කර�න. [බාධා ��.] 

 
ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM කථානායක4ම2, ෙ. ෙග/eල�ෙF බලාෙප/ෙර/ 4ව 

ආෙය�ජන කඩාක�පe ��මR. Sir, there is one more 

important thing. ගM බ�#ල ^ණව'ධන ම�O4ම2, ෙ. 

පළා වල ස.ප  ෙක/0චර �ෙබනවාද �යා ඔබ4මා ද�නවාද?  

"ෙස.�ව ත" �යලා ව ත& �ෙබනවා;  ෙ. ව ත cone එක& 

හැඩයට �ෙබ�ෙ�. 

ඒක උඩ වැව& �ෙබනවා.  ෙ. වැව බල�න Iෙ�ශ 

සංචාරකය� එනවා �යලා ඔබ4මා ද�නවාද?  Lය අ�M�ෙ� 

ෙ. ෙස.�ව ත බල�න ෙක/0චර ආවාද �7ෙව/  ඒ ticket 

sales ව�� Iතර& ආදායම Rs. 10 million.   ඒක කඩාක�පe 

කර�නR ෙ. හද�ෙ�. [බාධා ��ම&]  ඔබ4මා වැව& ගැන 

�7ෙ7. ආෙය�ජන කඩාක�පe කර�න  තමR ෙ. වැඩ   

කර�ෙ�. ෙවන �Pම ෙදය& ෙන/ෙවR, ගM බ�#ල 

^ණව'ධන ම�O4මා.  

හ.බ�ෙත/ට `ෙ�ශෙය� ආෙය�ජකය�ට ඉඩ. ෙද�න 

හදනෙක/ට එතැන Iෙර�ධතා පව වනවා.  ඒ වැඩ ඔ&ෙක�ම 

කඩාක�පe කරනවා.  

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

ෙදවැ2 අ4M `ශ්නය අහ�න.  

 
ග/ (ආචා&ය) බ�Dල sණව&ධන මහතා (மா��மி� (கலாநிதி) ப/�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ච�³කා බtඩාරනායක Wමාර4ංග ආtÍෙ7 ඉඩ. 

ෙප|�ග�කකරණය ��ෙ. වැෙ]ට අ	 අබමe ෙ'xවක 

තර.ව  ස.බ�ධ ෙවලා නැහැ. අ	 ඒ ආtÍෙ7 {dෙG  නැහැ. 

ඒ ඉඩ. ගජ H4ර�ට පවරා 6ම 2සා,  ඒ වංචා, ෙහ/රක., �ෂණ  

2සා  උසාIෙය� දÛව. ලැ¥ ජනා�ප� ෙකෙන& තමR 

ච�³කා Wමාර4ංග මැ�2ය. අ	 �ය�ෙ� ඔබ4ම�ලා  ඒ 

ත  වයට ය�න එපා �යලාR.   

853 854 



2018 �2  21  

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

අ	 දැ� ඊළඟ `ශ්නයට ය8.  

 
දෑල ෙදමළ මහා Oද^ාලය: s/ }ඟය ேதல தமி3 மகா வி�தியாலய�: ஆசிாிய" ப�றா��ைற 

 DELA TAMIL MAHA VIDYALAYA: TEACHER SHORTAGE 
 

243/’18 

2.  ග/ ෙහqෂා� Oතානෙr මහතා  (மா��மி� ேஹசா� விதானேக) 
 (The Hon. Heshan Withanage) 

අධZාපන අමාතZ4මාෙග� ඇ  `ශ්නය - (1): 
 

(අ) (i) ර න�ර aසw්&කෙG, 2I�ගල අධZාපන 
ෙක/cඨාසෙG, දෑල ෙදමළ මහා IදZාලය නH� 
පාසල& �ෙබන බව ද�ෙ�ද; 

 (ii) එම පාසෙe දැනට ඉෙගSම ලබන yෂZ සංඛZාව 
ෙක/පමණද; 

 (iii)  දැනට එම I#හෙe උ² ^M {ඟය& පව�න බව 
ද�ෙ�ද; 

 (iv) එම ^M {ඟය 	ය-ම සඳහා අමාතZාංශය ගS 
ලබන 	යවර කවෙ'ද; 

 ය�න එ4මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන{ද? 

(ආ) ෙන/ එෙසT න., ඒ ම�ද? 
  க�வி அைம�சைர
 ேக�ட வினா: ( அ) (i )  இர�தின=ாி மாவ�ட�தி� நிவி�திகல க�வி
 ேகா�ட�தி� ேதல தமி> மகா வி�தியாலய� எ!ற ெபயாி� பாடசாைலெயா!. உ)ள ெத!பைத அறிவாரா எ!பைத(�;  ( i i )  அ,பாடசாைலயி� த-ேபா/ க�வி பயி?� மாணவ&களி! எ�ணி
ைக எ�தைன ெய!பைத(�;  ( i ii )  த-ேபா/ அ,பாடசாைலயி� தீவிர ஆசிாிய& ப-றா
2ைற நில�கி!றெத!பைத அறிவாரா எ!பைத(�;  ( i v )  அ�த ஆசிாிய& ப-றா
2ைறைய நிவ&�தி ெச@வத-2 அைம�சினா� ேம-ெகா)ள,ப�� நடவ6
ைக யாெத!பைத(�;  அவ& இ�சைப
2 அறிவி,பாரா? ( ஆ) இ!ேற�, ஏ!?  

asked the Minister of Education: 
  (a)  Will he inform this House- 
 (i)  whether he is aware that there is a school 

named Dela Tamil Maha Vidyalaya in the 
Nivithigala Education Zone in the 
Ratnapura District; 

 (ii)  the number of students studying in it at 

present; 

 (iii)   whether he is aware that there is a severe 

shortage of teachers in that school at 
present; and 

 (iv) the steps the Ministry intends to take to 

address that shortage of teachers? 
  (b) If not, why?  

 

ග/ අZල Oරා� කා@යවස6 මහතා (අධ^ාපන 
අමාත^.මා) (மா��மி� அ�கில விரா? காாியவச� - க)வி அைம.ச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 

ගM කථානායක4ම2, එම `ශ්නයට 	;4ර ෙමෙසTR.  

 

(අ)  (i)   ඔ7. 

 (ii)  506�. 

 (iii)   �I�Rක අංශෙG (6-11 ෙÝTU) ^M �ර�පාÍ 
09& හා අ.ෙප/.ස. (උසස ් ෙපළ) ^M �ර�පාÍ 
07& ඇත. ඇ8xෙම{ ද&වා ඇත.  

    ඇ8xම සභාගත* කරH. 

 (iv)  ඔ7. 

  2015 ව'ෂෙG6 ෙමම IදZාලයට ^M 

සහායකවM� 06 ෙදෙනW ප  කර ඇ� අතර, 

සබරග8 පළාෙ  ගM ආtÍකාර4මාෙF 

2ෙය�ගෙය� එම ^M සහායකවM� 06 ෙදනාම 

එකවර ^M �¡xව සඳහා 2දහස ්කර ඇත. ෙමම 

ව'ෂෙG �� මස අවසානෙG ඔ�� ^M �¡xව 

අවස� කර පැHÞමට 2යHත අතර, ඉ�ප} එම 

IදZාලෙG සථ්ානගත ��මට 2යHතය. 

  එෙලසම ඉaXෙG6 බඳවා ගS ලබන නවක ෙදමළ 

මාධZ ^MවM�ෙග� ද ෙමම පාසෙe ^M {ඟය 

	ය-මට කට:4 කරන බව සබරග8ව පළා  

අධZාපන අමාතZාංශය ම¬� ද�වා ඇත. 

(ආ)  අදාළ ෙන/ෙ7. 

 
ග/ ෙහqෂා� Oතානෙr මහතා (மா��மி� ேஹசா� விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 

ගM කථානායක4ම2, සා'ථක 	;4ර& ලබා 6ම 	;බඳව 

අෙ� ගM ඇම�4මාට ස්4�ව�ත ෙවනවා. ෙමතැන ගැටQව& 

�ෙබන බව ගM ඇම�4මා 	;ග�නවා. ගM ඇම�4ම2, 

ර න�ර aස්w&කෙG �ෙබන අධZාපන කලාපව�� 2I�ගල 

අධZාපන කලාපය තමR ප}ගා�ම අධZාපන කලාපය.  

ගM කථානායක4ම2, මෙF පළ8වැ2 අ4M `ශ්නය 

ෙමයR. ෙ. පාසෙe �ෙබන `ශ්න ස.බ�ධෙය� වා1ක 	;4M 

අෙ�&ෂා කරන `ශ්න ෙ. ගM සභාවට ඉaXප  කරලා දැනට 

අ�M�ද& Iතර ෙවනවා.  ඇම�4මා  ඒවාට ය. ය. 	යවර 

අරෙගන �ෙබනවා. ගM අධZාපන ඇම�4ම2, ෙ. ගැටQවට 

`ධාන ෙහT4ව තමR, සබරග8ව පළා  සභාෙ7 මහ ඇම�4මා 

855 856 

————————— 
*  eස්තකාලෙx තබා ඇත. *  %னிைலய�தி� ைவ�க	ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



පා'�ෙ.�4ව 

අධZාපන අමාතZවරයා I�යට කට:4 ��ම. ෙ.ක ෙල/W 

ගැටQව&. තරග Iභාග �යලා ^MවM බඳවා ග ත , එ4මා 

ඉ�න කෑගeෙල� තමR වැ½�ර ^MවM එ�ෙ�. අද වන Iට 

සබරග8ව පළාෙ  ^M {ඟය& නැහැ. සබරග8ව පළාෙ  

^MවM අ�X&තය& �ෙබනවා. ෙ.  ^MවM හXයට 4ලනය 

කරග�න බැX `ශ්නය& �ෙබනවා. තරග Iභාග �යලා ^MවM 

බඳවා ග�න  කට:4 කළ  ^MවM ග�ෙ� කෑගeෙල� 

IතරR. ඒකට ෙහT4ව තමR, අධZාපන ඇම�4මා I�යට කට:4 

කරන මහ ඇම�4මා කෑගeෙe ෙකෙනW-ම. ඒ ගැටQව 2සා 

ෙ. වාෙF #ෂ්කර කලාපවල ^M {ඟයට උ තරය& ෙහ/ය�න 

බැහැ.  ෙ. ගැටQව Iස¢මට ඔබ4මා ග�නා + 	යවර Wම&ද? 

 
ග/ අZල Oරා� කා@යවස6 මහතා (மா��மி� அ�கில விரா? காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගM කථානායක4ම2, ෙදමළ මාධZ  ^M �ර�පාÍ �ෙබ�න 

ෙහT4ව තමR බඳවා ග�න 2P }#}ක. �ෙබන අය 

ෙන/මැ�-ම. ඒ 2සා අ	 දැ� පළා  සභාවට දැS.6ලා 

�ෙබනවා, ෙදමළ මාධZෙය� උග�වා IÝාම Lය ^MවM 

ඉ�නවා න., ඒ ෙග/eල�ෙග� බඳවා ෙගන ෙ. ^M {ඟය 

	යවා ග�න කට:4 කර�න �යලා. 

ෙම/කද, සමහM බඳවා ග ත , ඒ `ෙ�ශවල ඉ�ෙ� නැහැ. 

ෙදමළ මාධZ ^M �ර�පාÍවලට බඳවා ග තාම උ4M - 

නැ ෙඟන{ර `ෙ�ශවල අය තමR ප  ෙව�ෙ�. එතෙක/ට ඒ අය 

ෙ. පළා වල ෙසTවය කර�ෙ� නැහැ. සමහM බඳවා ග  සැ2� 

අතහැරලා යනවා. ෙ. `ශ්නය �ෙබනවා. ඒකට Iකeපය& 

වශෙය� තමR  ෙදමළ මාධZෙය� උග�වලා IÝාම Lය අයව  

තාවකා�ක පදනම මත බඳවා ග�න �යලා උපෙදස් 6ලා 

�ෙබ�ෙ�. මම {තන I�යට ෙ. aනවල ඒ සඳහා අවශZ 	යවර 

ග2H� යනවා. 

 
ග/ ෙහqෂා� Oතානෙr මහතා (மா��மி� ேஹசா� விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 

ගM කථානායක4ම2, මාෙF ෙදෙව2 අ4M `ශ්නය ෙමයR.  

මම සබරග8 පළා  සභාෙ7 ම�OවරයW හැdයට {ට� 

කාලෙG පළා  සභාව l�#ව& ග තා, -ගM ඇම�4මා ද�නවා 

ඇ�- උසස් ෙපළ සම  ෙදමළ දMව� ෙදමළ මාධZ ^M 

සහායකය� I�යට බඳවා  ග�න. ෙ. සඳහා අය#. ප  

කැ ෙඳ7වාම,  මම ද�නා තරH� කෑගeල aස්w&කෙය� අය#. 

ප  ආෙ7 36& ෙහ� 40&.    ර න�ර aස්w&කෙය� අය#. පn 

නවPය ගණන& ආවා. ඒ ෙහT4ව 2සා මහ ඇම�4මා ඒ බඳවා 

ගැ9. පස්සට දැ.මා. ගැටQව �ෙබ�ෙ� ෙමතැනR ගM 

ඇම�4ම2. `ධාන අමාතZවරයාෙF අවශZතාව 	Xමහ�නට Lය 

2සා තමR ෙ. ගැටQව 2'මාණය ෙවලා �ෙබ�ෙ�. අෙ� 

පළාෙ  දැ� අQ  ආtÍකාර4Hය& ඉ�ෙ�. උසස් ෙපළ 

සම  ෙදමළ yෂZය�  ^M සහායකය� I�යට බඳවාෙගන 

�¡x කරනවා න. ෙ. ගැටQව Iසඳා ග�න  ��ව�.  

ගM ඇම�4ම2, ඔබ4මා ෙ. රෙc ජා�ක පාසe 

ස.බ�ධෙය� ඉතා උන�#ෙව� වැඩ කරනවා වාෙFම    

උන�# ෙවලා පළා  පාසe ස.බ�ධ කට:4 කළ , ෙ. 

ගැටQවට උ තරය එ�ෙ� නැහැ.  

මම {තන I�යට ර න�රෙG පළා  අධZාපනය තවම 

�ෙබ�ෙ� `ාථHක අව�ෙG. ඒ ත  වෙය� උඩට ෙන/එ�න 

ෙ�ශපාලන ෙහT4 බලපානවා. අද ඒ පළා  සභාව I}Mවලා 

��ණ , ඒ අයෙF බළe අ ව�� ඒ කට:4වලට බලපෑ. P# 

වනවා. අධZාපන අමාතZවරයා වන ඔබ4මාට ෙ. ෙවSෙව� 

ක½නH� ග�න ��ව� 	යවර ෙම/ක&ද �යලා මම අහනවා. 

 
ග/ අZල Oරා� කා@යවස6 මහතා (மா��மி� அ�கில விரா? காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගM කථානායක4ම2, දහ4�වන ආtÍÕම වZවස්ථා 

සංෙශ�ධනය යටෙ  අපට පළා  සභාවල කට:4වලට මැaහ  

-ෙ. �මාව& �ෙබනවා. ඔබ4මා �7වා වාෙF `ශ්න �ෙබනවා. 

එවැ2 `ශ්න නැ4වාම ෙන/ෙවR. ෙ. පා'�ෙ.�4 සභා ග'භෙG 

6 මම ඒ ගැන කථා කරලා  �ෙබනවා. අ	 පළ8 වසරට ඇ4ළ  

කර ග�නා ළ8� අÍ කරෙගන යන ෙක/ට, ෙදවැ2 වසෙ' 6 

පළා  සභාව IP� ෙත/ග 	d� ළමR� ඇ4ළ  කර ග�නවා. 

ෙ. වාෙF `ශ්න �ෙබනවා. ෙ. `ශ්නය  ඒ වාෙFම එක& තමR. 

ෙක/ෙහ/ම �ණ ,  ඔබ4මා �7වා වාෙF උසස් ෙපළ ෙදමළ ^M 

සහායකය� නැ න. එම ^MවM� බඳවා ග�න අ	 අවශZ 

	යවර ග�න.. දැනට  ඒ ෙබ/ෙහ� කට:4 P# ෙවනවා. ඊෙG, 

^M අධZාපනඥ ෙසTවෙG �ර�පාÍ 356& සඳහා  ප -. #�නා. 

ඒ වාෙFම I#හeප� ßරෙG  ප  -. ලබා #�නා. ඒ වාෙF 

IIධ �ර�පාÍ දැ� �රවH� පව�නවා.   ඔබ4මා සඳහ� කරන  

ෙ. `ශ්නවලට  ඉaX කාලෙG 6 Iස¤ම& ලබා ෙද�න ��ව� 

ෙවR �යලා Iශ්වාස කරනවා. ෙමතැන ෙවලා �ෙබ�ෙ� ෙ. 

කාරණයR.  පළා  සභාව සහ අ	  ආtÍ ෙදක&. පළා  සභාෙ7 

බලය දර�ෙ� ෙවන  ප&ෂය&. ෙග/ඩ& ෙවලාවට සමහර ඒවා 

අපට ඕනෑ I�යටම කර ග�න බැහැ. ෙහT4ව, එම 2ෙය�ග,  

චÕෙeඛ  උeලංඝනය කරH� සමහර ෙවලාවට ෙවනම 

ආtÍව& වාෙF සමහර පළා  සභා වැඩ කරන 2සා. මට ඒක 

ෙන/�යා බැහැ. ඒ ත  වය 2සා තමR සමහර ගැටQ ඇ� ෙවලා 

�ෙබ�ෙ�. 

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

ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R. 

 
ග/ �හාH ගල�පA�  මහතා 
(மா��மி� நிஹா) கல1ப%தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගM කථානායක4ම2, මට `ශ්නය& අහ�න Iනා½ය& 

ෙද�න.  

 

ග/ කථානායක.මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ගM ඇම�4ම2, පැහැa� කර ගැ9ම&  කර�න ඉeලනවා. 

ඔබ4මාට ��ව� න. අවසර ෙද�න. 

 
ග/ අZල Oරා� කා@යවස6 මහතා (மா��மி� அ�கில விரா? காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගM කථානායක4ම2, `ශ්න ඕනෑ තර.  අහ�න ��ව�. 
 
 

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

අහ�න, ගM ම�O4මා. 
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ග/ �හාH ගල�පA�  මහතා 
(மா��மி� நிஹா) கல1ப%தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

2006 වසෙ' }Pe ෙ`Tමජය�ත මැ�4මා අධZාපන 

ඇම�වරයා වශෙය�  කට:4 කළ කාලෙG ෙ. රෙc �ෙබන 

ෙදමළ මාධZ පාසeවල උසස් ෙපළ Science and Mathematics 

ප�� සඳහා ^MවM ලබා ෙද�න �යලා අ	 ඉeQවා. ඒක ය. 

`මාණය�� ස්ථා	ත �ණාට, සා'ථක �ෙt නැහැ. 

හ.බ�ෙත/ට aස්w&කෙG ෙදමළ මාධZෙය� �ෙබන එකම 

ජා�ක පාසල ස{රා IදZාලයR. එම ස{රා IදZාලයට  

ෙබ/ෙහ/ම අමාMෙව� ^MවM� ෙදෙදෙනW දැ.මා. න8  

තව  ෙදෙදෙන& මa.   

ඊට ප}ව }මානය�� ෙදක�� ඒ ෙදෙදනා  Lයා. 

හ.බ�ෙත/ට එම ජා�ක පාසෙe අ.ෙප/.ස. (උසස් ෙපළ) ෙදමළ 

මාධZ දMව�ට Science and Mathematics ඉෙගන ග�න අද 

වන4M  අවස්ථාව& නැහැ. ඒක හXම අපරාධය&. ගM 

අමාතZ4ම2, ඔබ4මාෙF අවධානය ෙය/8 කර  ඉතාම ඉ&ම2� 

ෙ. `ශ්නය Iසඳ�න �යා මම කාMUකව ඉeලා Pdනවා.  

 
ග/ අZල Oරා� කා@යවස6 මහතා (மா��மி� அ�கில விரா? காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගM කථානායක4ම2, ෙ. `ශ්නය ෙදමළ මාධZ පාසeවලට 

Iතර& ෙන/ෙවR බලපා�ෙ�. Science and Mathematics 

�යන Iෂයය�වලට Pංහල මාධZ ^MවMව  නැහැ. අ	 ප} Lය 

දවස්වල IදZාව සහ ගUතය ^M {ඟය 	ය-ම සඳහා ගැසc 

කරලා බඳවා ගැ9. කර�න Lයාම ඇ ත වශෙය�ම අවශZ 

�ර�පාÍ සංඛZාවට සXලන `මාණයටව  ඉeQ. කෙළT නැහැ. 

ඒකට ෙහT4ව, IදZාව සහ ගUතය උපා�ධාX� ෙබ/ෙහ� 

ෙ7ලාවට ෙවන  ෙවන  වැ��තලවලට අදාළව  ෙවන  

<�යාවල 2රත -මR. එයට Iස¤ම& වශෙය�  ^M ෙසTවය 
සඳහා  ඉeQ. ප  කැ ඳ+ව  ඉeQ. කර�ෙ� නැ� Iෂය� වන 

IදZාව සහ ගUතය Iෂය� ඉගැ�-ම සඳහා බඳවා ග�නා 

^MවM� ෙවSෙව�  කැ�නc පwකාව& දාලා 6මනාව& ලබා 

ෙද�න කට:4 කර�න අ	 බලාෙප/ෙර/ 4 ෙවනවා.  එෙහම 

ෙන/�ෙණ/ , IෙශTෂෙය�ම IදZා උපා�ධාX� සහ ගUතය 

උපා�ධාX� ^M ෙසTවයට එ�ෙ� නැහැ. ෙ.ක තමR `ශ්නය.  

ෙදමළ මාධZ පාසeවලට පමණ& ෙන/ෙවR,  Pංහල මාධZ 

පාසeවලට  ෙ. `ශ්නය �ෙබනවා.  

 
ග/ ඩලස් අලහ�ෙප/ම මහතා 
(மா��மி� டல@ அழஹ1ெப�ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගM කථානායක4ම2, 2දැeෙe පැහැa� කර ගැ9. සඳහා 

අවස්ථාව& ලබා 6ම 	;බඳව මා ගM අමාතZ4මාට ස්4�ව�ත 

වනවා.  ගM ෙහTෂා� IතානෙF ම�O4මා �7වා වාෙFම ෙදමළ 

මාධZ ^M {ඟය ස.බ�ධෙය� බලපාන, පළා  සභාවල �ෙබන 

උදා�න, අක'මණZ 	;ෙවත 	; බඳව  අ	 ෙ M. ග�න ඕනෑ, 

ගM අමාතZ4ම2. න8  ෙම{ ඉතාම lරණා මක ල&ෂZකට 

අ	 ෙ. ෙම/ෙහ/ෙ  පැHණ Pdනවා. උදාහරණය& I�යට මාතර 

aස්w&කය ග ෙත/ , එ{ `ධාන ජා�ක පාසe වන }ජාතා 

බා�කා පාසල, ශා�ත ෙත�මස් 	XH පාසල ආa පාසeවල 

අ.ෙප/.ස. (සාමානZ ෙපළ) Iභාගය සඳහා Iෂය& වශෙය� ෙදමළ 

භාෂාව අය#. ��ම දැ� ගැටQව& බවට ප  ෙවලා �ෙබනවා, 

ෙ. ^M {ඟය 2සා. ඒ 2සා එම සෑම පාසල��ම ෙමවර 2ල 

ෙන/වන I�යට දMව�ෙග�  ඉe�ම& කර �ෙබනවා, ෙදමළ 

භාෂාව Iෂය& I�යට අය#. කර�න එපා �යලා. ඒක 

I#හeප�වM�ෙF වරද&ව , අෙනW  ^MවM�ෙF 

වරද&ව  ෙන/ෙවR, ගM අමාතZ4ම2. එය, එම Iෂය 

ඉගැ�-ෙ. කට:4 සඳහා අවශZ ^MවM�ෙF {ඟකම 	;බඳ 

`ශ්නය&. ජා�ක සං{Éයාව ගැන වැ½ෙය�ම කතා කරන 

ආtÍව& යටෙ  සෙහ�දර ජනතාවෙF භාෂාව අධZයනය 

කර�න ඉඩ ෙන/ලැ�ම බරපතළ ගැටQව& ව�න ��ව�. ඒ 

2සා ෙමයට ක½න. Iස¤ම&, මැaහ  -ම& අ	 ඔබ4මාෙග� 

බලාෙප/ෙර/ 4 වනවා, ගM අමාතZ4ම2.  

 
ග/ අZල Oරා� කා@යවස6 මහතා (மா��மி� அ�கில விரா? காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගM කථානායක4ම2, ඇ ත වශෙය�ම එ[ Iෂය� 

ස.බ�ධෙය� බරපතළ ^M {ඟය& �ෙබනවා.  ඊට ෙහT4ව, 

දWෙt `ෙ�ශවල පාසeවලට ෙදමළ මාධZ ^MවM� ෙන/යෑම 

සහ එම `ෙ�ශවල ෙදමළ මාධZෙය� Iභාගය& පැවැ +ව  

එයට ඉeQ. කරන `මාණය ඉතා �Hත -මR.  

ෙ. `ශ්න dක බලපානවා. න8  අ	 ඒ ගැන බලනවා. ඒ 

සඳහා කාලය& ගත ෙවනවා. අ	 දැ� සැල}. කරෙගන ය�ෙ� 

��ව� තර. ^MවM අරෙගන, �¡xව& 6ලා, ෙ.  පාසeවලට 

8දා හX�නR. ඒ සඳහා dක කාලය& ගත ෙවනවා. අ	 ප} Lය 

කාලෙG  ^M සහායක ප I. Iශාල සංඛZාව& ලබා#�නා. 

උ4ර, නැ ෙඟන{ර `ෙ�ශවලට ඒ ප -. #�නා. ඒ වාෙFම 

ව4කරයට #�නා. අෙ� ගM ම�O4මා �7වා වාෙF,  Pdන 

සංඛZාව අSව සමහර `ෙ�ශවලට සපයා �ෙබනවා. න8  ෙ. 

{ඟය අවස� කර�න ��ව� ෙවලා නැහැ. ගM ම�O4ම2, 

ඔබ4මා �7වා වාෙF, ඉaX කාලෙG තව#රට  Õමෙ7ද 

හදාෙගන ෙ. ^M {ඟය අවම කර�න අ	 	යවර ග�නවා.  

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

ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R, ගM ඇම�4ම2.  

`ශ්න අංක 3 - 412/'18- (1), ගM ප�ම උදයශා�ත 

^ණෙසTකර මහතා. 

 
ග/ ආ&. එ6. ප1ම උදයශා�ත sණෙසqකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப%ம உதயசா/த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ගM කථානායක4ම2, මා එම `ශ්නය අහනවා.  

 

ගM ල&ෂම්� �Xඇeල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of  City Planning and 

Water Supply, I ask for two weeks' time to answer that 
Question. 

 
(ශ්නය ම. ]නක7 ඉ]@පA Z[මට �ෙයJග කරන ල7. 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 4 -448/'18- (1), ගM �මe ර නායක මහතා - 
[සභා ග'භය 4ළ නැත.] 

`ශ්න අංක 5 -481/'18- (1), ගM â.-. චානක මහතා -  [සභා 
ග'භය 4ළ නැත.] 
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පා'�ෙ.�4ව 

lල�� තැපැH අ�කා@ කා&යාලය : නැවත Oවෘත 
Z[ම 5�ைல�தீ2 தபா� அ�திய�சக" அ�வலக�: மீ6(� திற7�ைவ�த�  

 OFFICE OF SUPERINTENDENT OF POSTS IN MULLAITIVU:  
REOPENING 

 

6. ග/ ඉ. චාHස් �&මලනාද� මහතා 
(மா��மி� இ. சா�@ நி�மலநாத�) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

487/’18 

තැපැe, තැපැe ෙසTවා හා 8ස්�. ආගHක කට:4 

අමාතZ4මාෙග� ඇ  `ශ්නය - (1) 

(අ) (i) 8ල�7 aසw්&කෙG £යා මක + aසw්& තැපැe 
අ�කාX කා'යාලය :ද සමෙG6 වසා දැ බව ; 

 (ii) නැවත පaං1 ��. කට:4 ආර.භ -ෙම� ප} 
අෙනW  PයQ කා'යාල නැවත ආර.භ 
කළද,ෙමම කා'යාලය පමණ& ෙ. ද&වා ආර.භ 
කර ෙන/මැ� බව ; 

 (iii)  එබැI�, �ෙල� �ට' 100& පමණ ඈ�� 	{d 
ව�2යාව aසw්& තැපැe කා'යාලයට  ෙග/ස ්
තම�ෙF තැපෑලට අදාළ ගැටQ ඉaXප  ��ෙ. 
ඉතා අ�M ත  වයට 8ල�7 aසw්& ජනතාව 
8¡ණ 6 Pdන බව ; 

 (iv) ෙමම කා'යාලය නැවත ආර.භ ��ම 
ස.බ�ධෙය� මා IP�  2017.07.07 aනැ�ව 
�äත ඉe�ම& ෙය/8කළ බව ; 

 එ4මා ද�ෙ�ද? 

(ආ) එෙසT න., 8ල�7 aසw්& තැපැe අ�කාX කා'යාලය ඉතා 
ක½නH� නැවත Iවෘත ��මට කට:4 කර�ෙ�ද ය�න 
එ4මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ඇ) ෙන/එෙසT න., ඒ ම�ද? 
 தபா�, தபா� ேசைவக) ம-.�  A8� சமய அ?வ�க) அைம�சைர
 ேக�ட வினா: 

(அ) (i)  �ைல�தீ� மாவ�ட�தி� இய5கிவ�த மாவ�ட தபா� அ�திய�சக& அ?வலக� (�த சமய�தி� Bட,ப�டெத!பைத(�; 
 (ii) மீள
 26யம&�/� பணிக) ஆர�பி
க,ப�ட பி!ன& ஏைனய அைன�/ அ?வலக5கC� மீ��� ஆர�பி
க,ப�டேபாதி?�  இDவ?வலக� மா�திர� இ-ைறவைர ஆர�பி
க,படவி�ைல எ!பைத(�; 
 (iii) எனேவ, ஏற
2ைறய 100 கிேலாமீ-ற& ெதாைலவி� அைம�/)ள வ�னியா மாவ�ட தபா� அ?வலக�தி-2� ெச!. தம/ தபா� ச�ப�தமான பிர�சிைனகைள  !ைவ
கி!ற மிக�� சிரமமான  நிைலைமைய  �ைல�தீ� ம
க) எதி&ேநா
கி உ)ளனெர!பைத(�; 
 (iv) இ�த அ?வலக�ைத மீ��� ஆர�பி�த� ச�ப�தமாக எ!னா� 2017.07.07 ஆ� திகதி எ3�திலான ேகாாி
ைகெயா!.  !ைவ
க,ப�டெத!பைத(�;  அவ& அறிவாரா? 
(ஆ) ஆெமனி�,  �ைல�தீ� மாவ�ட தபா� அ�திய�சக&  அ?வலக�ைத மிக�� /ாிதமாக மீ��� திற�/ைவ
க நடவ6
ைக எ�,பாரா எ!பைத அவ& இ�சைப
2 அறிவி,பாரா? 
(இ) இ!ேற�, ஏ!? 

asked the Minister of Post, Postal Services and 
Muslim Religious Affairs: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the district office of the Superintendent of 
Posts in the Mullaitivu District was closed 
during the period of war; 

 (ii) though all the other offices have been 
recommenced after the resettlement was 
started, this office has not been 
recommenced up to date; 

 (iii) this has caused great inconvenience to the 
people in the Mullaitivu District since they 
have to get the service of the district post 
office in Vavuniya, which was about 100 
km away, to present their problems related 
to the post; and 

 (iv) a written request  dated 07.07.2017 was 
made by me to re-open this office?  

(b) If so, will he inform this House whether action 
will be taken forthwith to recommence the district 
office of the Superintendent of Posts? 

(c) If not, why? 
 

ග/ අ�DH හ�6 මහතා ( තැපැH, තැපැH ෙසqවා හා 
lස්36 ආග�ක කටV.  අමාත^.මා) (மா��மி� அ1�) ஹC� - தபா), தபா) ேசைவக� ம,-� 
@D� சமய அ0வ)க� அைம.ச�) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
ගM කථානායක4ම2, இ�த வினா
கC
2 தமி> பாைஷயி� விைடயளி
கி!ேற!.  த8� இ�த வினா 2றி�த பி!னணி அறி
ைகைய
 2றி,பிட வி��=கி!ேற!.  (�த Iழ� நிலவிய கால�தி�  �ைல�தீ� தபா� அ?வலக
 க�6ட� ேசதமைட�/)ள/ட!,  �ைல�தீ� அ?வலக�தி! ேசைவகைள ெதாட&�சியாக, ேபணிவ�வத-காக  �ைல�தீ� பிரா�திய தபா� அ�திய�சக& க�6ட�தி-2  �ைல�தீ� தபா� அ?வலக� ெகா��ெச�ல,ப�ட/.  �ைல�தீ� பிரா�திய தபா� அ?வலக�தி-2 உாி�தான பதவியணியின&, மாவ�ட கண
காள& அ?வலக�தி-2�  �ைல�தீ� தபா� அ?வலக�தி-2� இைண,=� ெச@ய,ப��)ளன& எ!ப/ட!, உ�திேயாகJ&வ
 கடைம நடவ6
ைகக) வ�னியா பிரா�திய தபா� அ�திய�சக& அ?வலக�தி-2, ெபா.,பளி
க,ப��)ள/.  (�த� நிைறவைட�/)ளேபாதி?�  �ைல�தீ� பிரா�திய தபா� அ�திய�சக& அ?வலக�தி-2 த2�த க�6டெமா!ைற� ேத6, ெப-.
ெகா)வதி?)ள அெசௗகாிய5க) காரணமாக  �ைல�தீ� பிரா�திய தபா� அ�திய�சக& அலவலக�ைத மீள� தாபி
க 6யா/ ேபா()ள/.  2018ஆ� ஆ��
2, =திய க�6ட5கைள நி&மாணி, பத-2� தபா� திைண
கள�தி-2 நிதிெயா/
கீ�க)  வழ5க,படவி�ைலெய!ப/ட!, தபா� தைலைமயக�, ம�திய தபா� பாிமா-. நிைலய�, அைன�/ நி�வாக அ?வலக5க), தபா� பயி-சி நி.வன5க) ம-.� தபா� அ?வலக5க) 653 உ)ளி�ட சகல க�6ட5கைள(� =/,பி,பத-காக 2018ஆ� ஆ��
2  வழ5க,ப��)ள நிதி ஒ/
கீ� Rபா 160 மி�8ய!களா2�.   
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2018 �2  21  இத!Bல� வடமாகாண�தி-2 ஒ/
க,ப��)ள நிதிைய, பய!ப��தி =/,பி
க உ�ேதசி
க,ப��)ள அ?வலக5களி8��/  �ைல�தீ� தபா� அ?வலக
 க�6ட�ைத, =/,பி
க  !Sாிைம வழ5க நடவ6
ைக ேம-ெகா)ள,ப��. ேசதமைட�/)ள  �ைல�தீ� தபா� அ?வலக
 க�6ட�ைத, =னரைம�/
ெகா)ள  6(� ப�ச�தி� அதி� மீ��� தபா� அ?வலக�ைத ஆர�பி�/ ைவ,பத-2�, த-ேபா/ தபா� அ?வலக� ேபணிவர,ப�கி!ற க�6ட�தி�  �ைல�தீ� பிரா�திய தபா� அ�திய�சக& அ?வலக�ைத மீள� தாபி,பத-2� இய?மா2�.  ெகௗரவ உ.,பின& அவ&களி! ேக)விகC
கான பதி� பி!வ�மா.:  (அ) (i) ஆ�. 
 (ii)   �ைல�தீ� மாவ�ட தபா� அ�திய�சக& அ?வலக� ம-.� உப தபா� அ?வலக5க) 02 ஐ� தவிர இ�த� திைண
கள�தி-2 உாி�தான ஏைனய அ?வலக5க) திற�/ைவ
க,ப��)ளன.  
 (iii) ஆ�. 
 (iv) ஆ�. ெதாி(� எ!றா?� பி!வ�� காரண�தினா� அைத� ெசய-ப��த� சா�தியம-றதாக உ)ள/.  (ஆ)  �ைல�தீ� தபா� அ?வலக
 க�6ட� (�த�தினா� ேசதமைட�/)ள/ட!,   �ைல�தீ� மாவ�ட� தபா� அ�திய�சக& அ?வலக�தி-2 உாி�தான க�6ட�தி�  �ைல�தீ� தபா� அ?வலக� ேபணிவர,ப�கி!ற/.  �ைல�தீ� தபா� அ?வலக�தி-2, =திய க�6டெமா!ைற, ெப-.
ெகா�ட பி!ன&  �ைல�தீ� மாவ�ட� தபா� அ�திய�சக& அ?வலக�ைத மீ��� திற�/ ைவ
2� வா@,= உ)ள/ எ!பைத அறிய�த�கி!ேற!.  (இ) ஏ-=ைடயத!..  

 

ග/ ඉ. චාHස් �&මලනාද� මහතා 
(மா��மி� இ. சா�@ நி�மலநாத�) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) ெகௗரவ சபாநாயக& அவ&கேள, என/  தலாவ/ ேமலதிக வினாைவ
 ேக�கி!ேற!.  ெகௗரவ அைம�ச& அவ&கேள, நீ5க) அ�திய�சக& அ?வலக� மீள ஆர�பி
க,ப�ெம!. Uறியி�
கிறீ&க). அ/ =திய க�6ட� அைம
க,ப�� அதி� ஆர�பி
க,ப�மா? அ�ல/ த-கா8கமாக ஏதாவ/ க�6ட�ைத வாடைக
2 எ��/ ஆர�பி
க,ப�மா?  

 

ග/ අ�DH හ�6 මහතා  
(மா��மி� அ1�) ஹC�) 
(The Hon. Abdul Haleem) ெபா��தமான ஏ/� க�6டமி�,பி! உடன6யாக ஆர�பி
க  6(�. இ�லாவி�டா� அத-ெகன, =திதாக ஒ� க�6ட� அைம�/ அதைன ஆர�பி�/ ைவ
க ேவ���.   
 
ග/ ඉ. චාHස් �&මලනාද� මහතා 
(மா��மி� இ. சா�@ நி�மலநாத�) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) என/ இர�டாவ/ ேமலதிக வினா, ஏ-ெகனேவ அத-2ாிய நில� இ�
கி!ற/. அதாவ/, (�த�தி-2  != 

அ�திய�சக& அ?வலக� இ��த காணி இ�
கிற/. நீ5க) Uறிய/ேபால அ��த ஆ�6லாவ/ =திய க�6ட� அைம�/ அ52 அதைன ஆர�பி
க ேவ���. அேதேநர� த-ேபா/ த-கா8கமான க�6ட� எ�
க
U6ய வா@,=க) அ�த, பிரேதச�தி� இ�
கி!றப6யா� த-கா8கமான க�6டெமா!றி� அதைன ஆர�பி,பத-2� தபா� மாஅதிப�
2 ஆைண பிற,பி�/, விைரவி� அதைன அ52 திற�/ ைவ
2மா. த5கைள
 ேக��
ெகா)கி!ேற!. 
 

ග/ අ�DH හ�6 මහතා  
(மா��மி� அ1�) ஹC�) 
(The Hon. Abdul Haleem) த-கா8கமாக ஒ� க�6ட�ைத, ெப-.
ெகா)ள  6(மாயி! தபா� மாஅதிப�ட! கைத�/ அத-2ாிய  நடவ6
ைககைள ேம-ெகா)ள நடவ6
ைகெய�,ேப!.    
ග/ ඩලස් අලහ�ෙප/ම මහතා 
(மா��மி� டல@ அழஹ1ெப�ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගM කථානායක4ම2, මට පැහැa� කර ගැ9ම& කර ග�න 

��ව�ද? 
 

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

ෙ. `ශ්නයට අදාළ පැහැa� කර ගැ9ම&ද, ගM 

ම�O4ම2? 
 

ග/ ඩලස් අලහ�ෙප/ම මහතා 
(மா��மி� டல@ அழஹ1ெப�ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඔ7. 
 

ග/ කථානායක.මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ගM ඇම�4ම2, ඔබ4මා පැහැa� ��ම& කර�න 

කැමැ�ද?  
 

ග/ අ�DH හ�6 මහතා  
(மா��மி� அ1�) ஹC�) 
(The Hon. Abdul Haleem) 

කැමැ�R. 
 

ග/ ඩලස් අලහ�ෙප/ම මහතා 
(மா��மி� டல@ அழஹ1ெப�ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගM කථානායක4ම2, ෙ. ෙම/ෙහ/ත වන Iට  

පැවැ ෙවන, තැපැe ෙදපා'තෙ.�4ෙ7  26,000& පමණ වන 

ෙසTවකය�ෙF ව'ජනයට aන 10& ගතෙවලා �ෙබනවා.  ගM 

ඇම�4ම2, ෙසTවයට වා'තා කර�ෙ� නැ� ෙසTවකය� 

ෙසTවෙය� පහ කරන බව ආtÍව  �7ව , මම ද�නා තරH� 

ඊෙG වන Iට  Pයයට 99& ෙසTවකෙය� ෙසTවයට වා'තා කර 

නැහැ.  ඒ වාෙFම ඊෙG ඔ�� උපවාසය& ආර.භ කළා. එය 

මාරා��ක උපවාසය& ද&වා ව'ධනය වන බව ඔ��  

මාධZවලට පවසා Pdයා. "ෙ. සඳහා + Iස¤. ෙය�ජනාව�ය අ	 

ඇම�4මාට ඉaXප  කර �ෙබනවා, කැ�නc මtඩලය ඊට 

අSමැ�ය ලබා #�ෙන/  ෙ. ව'ජනය ෙමතැ2� ඉවරR" �යා 

තැපැeප�4මා මාධZයට ඉතා පැහැa�ව �7වා. න8  එය එෙසT 

2මාවන බව& ෙපෙන�ෙ� නැහැ, ගM කථානායක4ම2.  

තැපැe �	 ල&ෂ ෙදකහමාර& ෙග/ඩ ගැ{ලා �ෙබනවා.  PයQම 

රාජZ කට:4 අක'මණZ ෙවලා �ෙබනවා.  ෙ.ක බරපතළ 

ත  වය&, ගM කථානායක4ම2.  උසාI පවා අඩපණ ෙවලා 

�ෙබනවා.   

863 864 



පා'�ෙ.�4ව 

ග/ කථානායක.මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, would you like to respond?  

 

ග/ අ�DH හ�6 මහතා  
(மா��மி� அ1�) ஹC�) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ෙමම `ශ්නය ම4 ��ම ස.බ�ධෙය� එ4මාට මම 

ස්4�ව�ත ෙවනවා. ෙම/කද, මම  ෙ. ස.බ�ධෙය� ෙ. ගM 
සභාව දැSව  කර�නR අදහස් කෙළT. ඇ තටම ගM 
ම�O4ම2, ඔබ4මා �7වා වාෙF, තැපැe ව'ජනය  දවස් 10& 
ප}ෙවලා  තවම  පව වාෙගන යනවා. හැබැR, ෙ.ක ෙ. 
ආtÍෙව� �x වැ<6ම& ෙන/ෙවR. පරණ ආtÍෙ7 ප7 
ෙග-ම& තමR අ	 කර�ෙ�. ඒ �ය�ෙ�, 06/2006 �යන 
චÕෙeඛෙG �ෙබන ගැටQකා� ත  වය මතR, ෙ. `ශ්නය 
උ�ගතෙවලා �ෙබ�ෙ�. අමාතZවරයා හැdයට මම ප}Lය 
කාලෙG ෙ. ස.බ�ධෙය�  වෘ lය සH� සමඟ  aL� aගටම  
සාක0ඡා කරලා, ෙ. `ශ්නය Iස¢ම සඳහා + ය. ෙය�ජනා  
එ&ක අමාතZ මtඩලයට ස�ෙ�ශය& ඉaXප  කළා.  

අමාතZ මtඩලය IP� එය ගM සර  අ8xගම 
අමාතZ4මාෙF `ධාන වෙය� <ස්වන අS කH�වට ෙය/8 
කළා. ෙමය තැපෑලට අදාළ + `ශ්නය& �ව , එය Iස¢ෙ.6 
පා'ශ්ව ගණනාවක 2�&ෂණ අපට අවශZ ෙවලා �ෙබනවා. ඒ 
2සා එතැන6  `මාදය& P# �ණා. ඒ අතර4ර 2ලධාX 
මtඩලය�� සම�Iත තව  සභාව& <ස ් �ණා. එ{6 
2'ෙ�ශය& ආවා, වෘ lය සH� සමඟ සාක0ඡා කරලා 
තැපෑලටම ආෙ7Uක + ය. වැඩ 	;ෙවළ& ෙය/ද�නය �යා. ඒ 
ස.බ�ධෙය� අ	 දැ� වෘ lය සH� සමඟ  සාක0ඡා කරH� 
පව�නවා. ෙමතැන �ෙබන ගැටQව ෙ.කR, ගM ම�O4ම2. 
ෙමම චÕෙeඛය එ�න ෙපර I සහ II ෙÝTU පමණR ��ෙt. 
2006 චÕෙeඛය ආවාට ප}ව එයට තව  ෙÝTUය& එක4 ෙවලා 
�ෙබනවා. ඒක තමR III වන ෙÝTUය. එම III වන ෙÝTUය ඉව  
��මට  ඔ��ෙF ඉe�ම& �ෙබනවා. හැබැR, ෙ. 
ස.බ�ධෙය� අ	 ප}Lය කාලෙG ගM අ²ාමාතZ4මාෙF 
ෙeක.4මාෙF `ධාන වෙය� <ස්ෙවලා වෘ lය සH�  සමඟ 
තව  සාක0ඡාව& පැවැ +වා. වැ�� හා ෙසTවක සංඛZා 
ෙක/Hසෙ. ෙක/මසාXස්4මා  එයට සහභාL �ණා. එතැන6 
මම  �#ම �ණා, ෙබ/ෙහ� කාලය& �ස්ෙසT එය කර�න බැහැ 
�ය� වැ�� හා ෙසTවක සංඛZා ෙක/Hසෙ. සභාප�වරයා එයට  
එකඟ වය පළ ��ම 	;බඳව. එම 2සා වෘ lය සH� IP� 
ෙගන යන ෙමම Iෙර�ධතා වZාපාරෙG `ධාන ඉe�. ෙදකට 
ආtÍව පැ ෙත� ඉතා සා'ථක `�චාරය& ද&වා �ෙබනවා. 
ඒක තමR, තැපෑලට ආෙ7Uක + අQ  ෙසTවා වZවස්ථාව& සෑ6ම 
සහ III ෙÝTUය ඉව  ��ම. එම 2සා ඔ�� IP� ෙගන යS 
ලබන ෙමම Iෙර�ධතා වZාපාරය �Pම ෙ Mම& නැ� වැඩ 
	;ෙවළ& I�යටR මම ද��ෙ�. ඒක 	�පස තව  අර8ණ& 
�ෙබන බවR මට ෙපෙන�ෙ�. ම�ද, ප}Lය කාලෙG තැපැe 
ව'ජනෙG ෙය6 Pdන අෙ� සෙහ�දරවM ෙපළපා;ය& L{� 
<ස්-ම& පැවැ +වා. එම <ස්-ෙ.6 -අෙ� වෘ lය සH�වල අය 
ෙන/ෙවR- ෙවන  සH� සමාග.වල අය කථා ��ෙ.6 මට 
දැSණා, ෙමම Iෙර�ධතාව ෙගන ය�ෙ� ආtÍව ෙපරåෙ. 
Wම�nණය& හැdයට බව. ඒ අයෙF ඉe�.වලට රජය IP� 
සා'ථකව `�චාර ද&වා �ෙබන 2සා කMණාකර ෙසTවයට 
වා'තා කරන ෙලස  මම PයQම තැපැe ෙසTවකය�ෙග� ඉeලා 
Pdනවා. 

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

`ශ්න අංක 7 -489/'18- (1), ගM ෙහ&ට' අ��හාH මහතා - 
[සභා ග'භය 4ළ නැත.] 

`ශ්න අංක 8 -492/'18- (1), ගM චH�ද IෙVPX මහතා. 

ග/ ච��ද O ෙ�b@ මහතා (மா��மி� சமி/த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගM කථානායක4ම2, මා එම `ශ්නය අහනවා. 
 

ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Petroleum Resources 

Development, I ask for two weeks' time to answer that 
Question. 

 

(ශ්නය ම. ]නක7 ඉ]@පA Z[මට �ෙයJග කරන ල7. 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 9 -516/'18- (1), ගM ඉ�aක අSM�ධ ෙහTර  

මහතා - [සභා ග'භය 4ළ නැත.] 

`ශ්න අංක 10 -526/'18- (1), ගM වා}ෙ�ව නානාය&කාර 
මහතා. 

 

ග/ වා?ෙ1ව නානාය!කාර මහතා    
(மா��மி� வா9ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගM කථානායක4ම2, මා එම `ශ්නය අහනවා. 
 

ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Irrigation and Water 

Resources and Disaster Management, I ask for two weeks' 
time to answer that Question. 

 

(ශ්නය ම. ]නක7 ඉ]@පA Z[මට �ෙයJග කරන ල7. 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 11 -551/'18- (1), ගM අෙශ�ක æය�ත මහතා. 
 

ග/ අෙශJක �ය�ත මහතා (மா��மி� அேசா�க பிாிய/த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ගM කථානායක4ම2, මම එම `ශ්නය අහනවා. 
 

ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of City Planning and 

Water Supply, I ask for two weeks' time to answer that 
Question.  
 

(ශ්නය ම. ]නක7 ඉ]@පA Z[මට �ෙයJග කරන ල7. 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 12 -571/'18 - (1),  ගM ම{�ද යාපා අෙ�ව'ධන 

මහතා  -  [සභා ග'භය 4ළ නැත.] 
ෙදවන වටය. 

`ශ්න අංක 4 - 448/'18 - (1), ගM �මe ර නායක මහතා. 
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ග/ �හාH ගල�පA�  මහතා 
(மா��மி� நிஹா) கல1ப%தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගM කථානායක4ම2, ගM �මe ර නායක ම�O4මා 

ෙවSෙව� මා එම `ශ්නය අහනවා. 

 
ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 

ගM කථානායක4ම2, අ²ාමාතZ4මා සහ ජා�ක `�ප � 

හා ආ'~ක කට:4 අමාතZ4මා ෙවSෙව� මා එම `ශ්නයට 

	;4M 6ම සඳහා මාස 4නක කාලය& ඉeලා Pdනවා. 

 
(ශ්නය ම. ]නක7 ඉ]@පA Z[මට �ෙයJග කරන ල7. 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 5 - 481/'18 - (1), ගM â.-. චානක මහතා. 

 
ග/ ඩලස් අලහ�ෙප/ම මහතා 
(மா��மி� டல@ அழஹ1ெப�ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගM කථානායක4ම2, ගM â.-. චානක ම�O4මා 

ෙවSෙව� මා එම `ශ්නය අහනවා. 

 
ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM කථානායක4ම2, වරාය හා නාIක කට:4 අමාතZ4මා 

ෙවSෙව� මා එම `ශ්නයට 	;4M 6ම සඳහා මාසයක කාලය& 

ඉeලා Pdනවා. 
 

(ශ්නය ම. ]නක7 ඉ]@පA Z[මට �ෙයJග කරන ල7. 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 7 -489/'18 - (1), ගM ෙහ&ට' අ��හාH මහතා. 

 
ග/ අෙශJක �ය�ත මහතා (மா��மி� அேசா�க பிாிய/த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ගM කථානායක4ම2, ගM ෙහ&ට' අ��හාH ම�O4මා 

ෙවSෙව� මා එම `ශ්නය අහනවා. 

 
ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Power and Renewable 

Energy, I ask for two weeks' time to answer that 
Question.  

 

(ශ්නය ම. ]නක7 ඉ]@පA Z[මට �ෙයJග කරන ල7. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

කෘi ක&මා�තය, ක&මා�ත  හා ෙසqවා සැප�ම: 
දළ ෙ1zය �ෂ්පාදනයට දායකAවය கம�ெதாழி�, ைக�ெதாழி� �ைற ம�%� ேசைவ வழ9க�: ெமா�த உ�நா�( உ�ப�தி�� ப9களி	:  

  AGRICULTURE, INDUSTRY AND SERVICE SECTORS: 
CONTRIBUTION TO GROSS DOMESTIC PRODUCTION   
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9. ග/ ඩලස් අලහ�ෙප/ම මහතා (ග/ ඉ�]ක අ5/1ධ 
ෙහqරA මහතා ෙව5වට) 
(மா��மி� டல@ அழஹ1ெப�ம - மா��மி� இ/திக அE�%த ேஹர% சா�பாக) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon. 
Indika Anuruddha Herath) 

8දe හා ජනමාධZ අමාතZ4මාෙග� ඇ  `ශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ç ලංකා ආ'~කෙG `ධාන සංරචක වන කෘ� 
ක'මා�තය, ක'මා�ත අංශය හා ෙසTවා සැප®ම 
2016 ව'ෂෙG දළ ෙ�¨ය 2ෂප්ාදනයට 
දායක-ෙ. `මාණය ෙව� ෙව� වශෙය� 
ෙක/පමණද; 

 (ii) එම `මාණ `�ශතය& ෙලස ෙක/පමණද; 

 (iii) 2016 ව'ෂෙG දළ ෙ�¨ය 2ෂප්ාදනයට ෙසTවා 
අංශෙG දායක වය M	යe  H�යන ෙක/පමණද; 

 (iv) එම ෙසTවා ගණයට අය  - ඇ� නව සංරචක 
කවෙ'ද; 

 ය�න එ4මා සඳහ� කර�ෙන{ද? 

(ආ) (i) 2013 Pට 2016 ව'ෂය ද&වා ෙක/ටස ්
ෙවළඳෙප/ළ Hල ද'ශකය ව'ෂය අSව ෙව� 
ෙව� වශෙය� කවෙ'ද; 

 (ii) ඉහත ද'ශකය තව#රට  පහළ යෑම වළ&වා 
ගැ9ම සඳහා 2017 ව'ෂෙG 6 කර ඇ� ෙය�ජනා 
කවෙ'ද;  

 (iii) 2016 ජනවාX, �2 සහ සැ�තැ.බ' යන මාසවල 
ජා�ක පාXෙභ�Lක Hල ද'ශකෙය{ අගය 
කවෙ'ද; 

 (iv) 2015 සහ 2016 ව'ෂවල පළ8 භාගය 4ළ Ýම 
බලකා සහභාè ව අSපාතය කවෙ'ද; 

 (v) කෘ� කා'Hක අංශෙG ෙසTවා 2:&�ය 
ෙක/පමණද; 

 (vi) 2015 සහ 2016 ව'ෂවල රාජZ අංශෙG හා සව්යං 
<�යාවල 2:&ත+ව� සංඛZාව ෙක/පමණද; 

 ය�න එ4මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන{ද? 

(ඇ) ෙන/එෙසT න., ඒ ම�ද? 
 

 நிதி ம-.� ெவ2சன ஊடக அைம�சைர
 ேக�ட வினா: 
(அ) (i )  இல5ைக ெபா�ளாதார�தி! பிரதான ஆ
க
U.களான கம�ெதாழி�, ைக�ெதாழி� /ைற ம-.� ேசைவ வழ5க� ஆகியைவ 2016 ஆ� ஆ�6! ெமா�த உ)நா�� உ-ப�தி
2 ப5களி,= ெச@/)ள  அள� ெவDேவறாக எDவளெவ!பைத(�;   ( i i )  ேம-ப6 அள�க) சதWத அ6,பைடயி� எDவளெவ!பைத(�;  ( i ii )  2016 ஆ� ஆ�6! ெமா�த உ)நா�� உ-ப�தி
2 ேசைவ� /ைறயி! ப5களி,= எ�தைன மி�8ய! Rபா எ!பைத(�; 
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පා'�ෙ.�4ව  ( i v )  ேம-ப6 ேசைவ வ2தி
2ாி�தான =திய ஆ
க
U.க) யாைவ எ!பைத(�;  அவ& 2றி,பி�வாரா? ( ஆ) (i )  2013 ெதாட
க� 2016 ஆ� ஆ�� வைர ப52� ச�ைத விைல� X�ெட� ஒDெவா� வ�ட�/
கைமய ெவDேவறாக யாெத!பைத(�;  ( i i )  ேம-ப6 X�ெட� ெதாட&�/� W>�சி அைடவைத� த�,பத-2 2017 ஆ� ஆ�6� ெச@ய,ப��)ள  !ெமாழி�க) யாைவ எ!பைத(�;  ( i ii )  2016  ஆ� ஆ�� சனவாி, Z!, ெச,ெத�ப& ஆகிய மாத5களி� ேதசிய [க&ேவா& விைல� X�ெட�ணி! ெப.மதி யாெத!பைத(�;  ( i v )  2015 ம-.� 2016 ஆ� ஆ��களி!  த�  ப2தியி� ெதாழி-பைட ப5களி,= Wத�  யாெத!பைத(�;  ( v )  கம�ெதாழி� /ைறயி� ெதாழி�=ாிேவா&களி! எ�ணி
ைக எDவளெவ!பைத(�;  ( v i )  2015 ம-.� 2016 ஆ� ஆ��களி� அரச /ைற ம-.� Xய ெதாழி�களி� ஈ�ப��)ளவ&களி! எ�ணி
ைக எDவளெவ!பைத(�;  அவ& இ� சைப
2 அறிவி,பாரா? ( இ) இ!ேற�, ஏ!? 
 

asked the Minister of Finance and Mass Media: 

(a) Will he state- 

 (i) separately the contributions of the sectors of 
agriculture, industries and services, which 
are the key components of Sri Lanka’s 
economy, to the gross domestic production 
of year 2016; 

 (ii) the contributions of the aforesaid sectors as 
percentages;  

 (iii) the contribution of the services sector to the 
gross domestic production in year 2016 in 
millions; and 

 (iv) the new components that have been added 
to the services sector? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) separately the price index of the share 
market in each year from 2013 to 2016; 

 (ii) the proposals that have been made for year 
2017 to prevent the aforesaid index from 
dropping further;  

 (iii) the value of the national consumer price 
index in the months of January, June and 
September in year 2016; 

 (iv) the ratio of the labour force participation in 
the first half of the years 2015 and 2016;  

 (v)  the employment level in the agriculture 
sector; and 

 (vi)  the number of those who were employed in 
the state sector and in the self-employment 
sector in years 2015 and 2016? 

(b) If not, why? 
 

ග/ ඉරා� OkමරAන මහතා (lදH රාජ^ අමාත^.මා) (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன - நிதி இராஜா5க அைம.ச�) 
The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ගM කථානායක4ම2, 8දe හා ජනමාධZ අමාතZ4මා 

ෙවSෙව� මා එම `ශ්නයට 	;4ර සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙ6සය මත තබන ලද ,-.ර: * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)  (i)  ç ලංකා ආ'~කෙG `ධාන සංරචක වන කෘ� ක'මා�තය, 
ක'මා�ත අංශය සහ ෙසTවා සැප®ම 2016 සහ 2017 
වසරවල6 දළ ෙ�¨ය 2ෂ්පාaතයට දායක -ෙ. `මාණය 
ෙව� ෙව� වශෙය� පහත ද&වා ඇත.  

ලය: ජනෙeඛන හා සංඛZ ෙeඛන ෙදපා'තෙ.�4ව 
 

 (ii)   

ලය: ජනෙeඛන හා සංඛZා ෙeඛන ෙදපා'තෙ.�4ව 

869 870 

[ගM ඩලස් අලහ�ෙපMම මහතා] 

ආ'~ක 

කට:4 

2016 

ෙවෙළඳෙප/

ළ Hල අSව

(M.H�යන) 

Hල අSව 

(M. H�යන) 

2017 

ෙවෙළඳෙප/

ළ Hල අSව 

(M.H�යන) 

Hල අSව 

(M. H�යන) 

කෘ� 

ක'මා�තය 

   890,602    644,262 1,024,117 639,273 

ක'මා�ත 3,248,987 2,399,285 3,614,916 2,492,286 

ෙසTවා 6,770,667 5,124,016 7,412,033 5,289,227 

භාtඩ හා 

ෙසTවා මත  

පනවන ලද 

සහනාධාර 

අÍ කරන ලද 

බ# 

996,495 866,727 1,238,401 894,702 

දළ ෙ�¨ය 

2ෂ්පාaතය 

11,906,752 9,034,290 13,289,466 9,315,488 

ආ'~ක 

කට:4 

2016 2017 

  දායක වය 

(%) පව නා 

ෙවෙළඳෙප/ළ 

Hල යටෙ  

දායක වය 

(%) 2010 

ස්ථාවර Hල 

යටෙ  

දායක වය 

(%) පව නා 

ෙවෙළඳෙප/

ළ Hල 

යටෙ  

දායක ව

ය (%) 

2010 

ස්ථාවර 

Hල 

යටෙ  

කෘ�ක'මා

�තය 

7.48 7.13 7.71 6.86 

ක'මා�ත 27.29 26.56 27.20 26.75 

ෙසTවා 56.86 56.72 55.77 56.78 

භාtඩ හා 

ෙසTවා මත 

පනවන ලද 

සහනාධාර 

අÍකරන 

ලද බ# 

8.37 9.59 9.32 9.60 

දළ ෙ�¨ය 

2ෂ්පාaතය 

100.00 100.00 100.00 100.00 
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(iii) (i) 2016 සහ 2017 වසරවල6 දළ ෙ�¨ය 2ෂ්පාaතයට ෙසTවා 
අංශෙG දායක වය පහත ද&වා ඇත. 

ලය: ජනෙeඛන හා සංඛZා ෙeඛන ෙදපා'තෙ.�4ව 

   ආ'~ක IශේeෂණෙG6, සථ්ාවර Hල යටෙ  ගණනය කළ 
ද.ෙ�.2. ද ත භාIත ��ම වඩා  උ1ත ෙ7. 

 (iv)  පහත දැ&ෙවන නව ෙසTවා කට:4, ජනෙeඛන හා සංඛZා 
ෙeඛන ෙදපා'තෙ.�4ව IP� 2015 ව'ෂෙG6 P# කරන 
ලද පාද ව'ෂය සංෙශ�ධනෙG6 ෙසTවා කට:4වල 
ව'èකරණය සඳහා එ& කරන ල6. 

• පXගණක වැඩසටහ� හා මෘ#කාංග 2ෂ්පාදනය සහ 
ෙත/ර4M තා&ෂණ ෙසTවාව�  

• වෘ lයමය ෙසTවාව� 

• ^ව�I#� සහ êපවා{9 Iකාශනය සහ එම 
2ෂ්පාදන කට:4 

 

(ආ) (i)  2013 Pට 2017 ද&වා එ& එ& ව'ෂෙG6 ෙක/ටස ්
ෙවෙළඳෙප/ළ Hල ද'ශකය ෙව� ෙව� වශෙය�  

  ලය: ජනෙeඛන හා සංඛZා ෙeඛන ෙදපා'තෙ.�4ව 

 (ii)  2017-2018 කාල පX0ෙඡදය 4ළ `ාFධන ෙවෙළඳ ෙප/ළ 
සංව'ධනය ��ම සඳහා }<W.ප  හා I2මය ෙක/Hෂ� 
සභාව IP� පහත 	යවරය� ෙගන �ෙ�.  

• නව }<W.ප  හා I2මය පනත 

 ෙක�.ප  කරන ලද නව }<W.ප  හා I2මය පනත 
}<W.ප  හා I2මය ෙක/Hෂ� සභාෙ7 
බලපැවැ ෙවන 9� ප�ධ�යට පෘëල සංෙශ�ධනය& 
සපයH�, }<W.ප  හා I2මය ෙක/Hෂ� සභාෙ7 
2යාමන 2ෙය�ග ��e කරS ඇත. ෙමම බලතල ��e 
��ෙ. ෙය�ජනා, }<W.ප  හා I2මය ෙක/Hෂ� 
සභාව Pය වග[. ඵලදාR ෙලස ඉ� ��ම සඳහා අවශZ 
උපÕමව�� `මාණව  ෙලස බලග�වS ඇත. 

• ෙක�ළඹ ෙක�ටස ් pවමා/ව අසාS}කරණය සඳහා 
පහ?ක6 සැල�ම  

 ෙක/ළඹ ෙක/ටස ් ¡වමාMව අසා{කරණය ම¬� 
තරගකාX වය ෙහT4ෙව� ඇ�වන �ඩනය ෙකෙර{ 
£යාකා� `�චාරය& දැ&-ම සඳහා  වඩා  
නවZකරණය + සහ ෙවෙළඳ ෙප/ළ ෙ&�ì කරග  
¡වමාMව& 2'මාණය ��මට  ඉඩ ලබා ෙදS ඇත. 
ෙමම ෙක�.පත, අමාතZ මtඩලය ෙවත 
ඉaXප ෙක/ට අSමැ�ය ලබාෙගන ඇත. ෙමය 2018 
ෙපබරවාX 01 aන ගැසc කරන ලද අතර, 2018 
ෙපබරවාX 19 වන aන නZාය පwකාෙව{ `කාශයට ප  
කර ඇත. 

• සාS}ක ආෙයJජන ෙයJජනා සං�හය - Collective 
Investment  Scheme (CIS) Code 

 ආෙය�ජකR� හට ෙක/ටස ්ෙවෙළඳ ෙප/ළ හා `ාFධන 
ෙවෙළඳ ෙප/ළ ෙවත 	I�මට `8ඛ ආධාරකM ෙලස 

£යාකරH� }<W.ප  හා I2මය ෙක/Hෂ� සභාව 
ඒකක භාර අංශයට අඛtඩව සහාය ලබා ෙදන ල6. 
ආෙය�ජකR�ෙF ආෙය�ජන කලඹ සඳහා ඇ� ෙත�රා 
ගැ9. ඉහළ නැං-ම සඳහා }<W.ප  හා I2මය 
ෙක/Hෂ� සභාව IP� ව'තමානෙG පව�න ඒකක 
භාර සං²හෙය{ පව�න පරතරය� හ¤නාග  අතර, එය 
අවම ��මට සා8{ක ආෙය�ජන ෙය�ජනා සං²හය 
හරහා ෙ�පළ ෙවෙළඳා. ආෙය�ජන භාර - Real Estate 
Investment Trusts - සහ ¡වමාM ෙවෙළඳා. අර8දe - 
Exchange Traded Funds - වැ2 නව හ¤�වා6. ම¬� 
P# කරS ලබR.  

• bයgම ෙවෙළඳ ෙප�ළ අතරමැ]ක/ව� සඳහා අදාළ 
වන f� සහ ෙරsලාb සංෙශJධනය Z[ම 

 ශ&�ම  2යාමන පXසරය& 2'මාණය ��ෙම� 
ෙවෙළඳ ෙප/ළ මcටෙ. ��e Iනය& ඇ� ��ෙ. 
අදහස ඇ�ව ජාතZ�තර ස.8l�ට යට ව PයQම 
ෙවෙළඳ ෙප/ළ අතරමැaකMව� හට අදාළ 9� හා 
ෙර^ලාP දැනට Iම'ශනය කරH� පවl. 

• ෙ1zය හා Oෙ1zය ආෙයJජකය� ආක&ෂණය Z[ම 

 මහජනතාවෙF ලZ හැ�යාව වැ½a:x ��ම 
සඳහා , දැS.ව  ලZමය lරණ ගැ9මට අවශZ 
ෙමවල.ව�� ආෙය�ජකR� බලගැ�-ම  අර8x 
කරග2H� }<W.ප  හා I2මය ෙක/Hෂ� සභාව 
IP� aවRන �රා ෙ�¨ය ආෙය�ජක ස8� පව වන 
ල6. 

 �ට අමතරව, 2017 වසෙ'6 }<W.ප  හා I2මය 
ෙක/Hෂ� සභාව, ෙක/ළඹ ෙක/ටස ්¡වමාMව හා එ&ව 
Pංග�îMව, නව�ල�තය, ඕසේï�යාව සහ ඇෙමXකා 
එ&ස  ජනපදය යන රටවල ආෙය�ජක ස8� පව වා 
ඇ� අතර, එම¬� සැල�ය :4 Iෙ�ශ `ාFධන ගලා 
ඒ. P# - ඇත. 

 තවද, }<W.ප  හා I2මය ෙක/Hෂ� සභාව IP� 
ස�පතා �ව  ප වල භාෂා 4ෙන� අධZාප2ක �	 
`කාශයට ප  කරන අතර, `ාFධන ෙවෙළඳ ෙප/ෙළ{ 
පව නා IIධ ආෙය�ජන £යා මා'ග සහ ෙවෙළඳ 
ෙප/ළ 4ළ පව�න අවසථ්ා 	;බඳ අතZවශZ ෙත/ර4M 
සැප®ම සඳහා êපවා{9 වැඩසටහ� £යා මක කරS 
ලබR. 

 (iii)  

 ලය: ජනෙeඛන හා සංඛZා ෙeඛන ෙදපා'තෙ.�4ව 

 (iv)  

ලය: ජනෙeඛන හා සංඛZා ෙeඛන ෙදපා'තෙ.�4ව 

 (v)  

 

ලය: ජනෙeඛන හා සංඛZාෙeඛන ෙදපා'තෙ.�4ව 

871 872 

ආ'~ක 

කට:4 

2016 2017 

  පව නා 

ෙවෙළඳෙප/ළ 

Hල අSව 

(M.H�යන) 

2010 ස්ථාවර 

Hල අSව 

(M.H�යන) 

පව නා 

ෙවෙළඳෙප/ළ 

Hල අSව 

(M.H�යන) 

2010 ස්ථාවර 

Hල අSව 

(M.H�යන) 

ෙසTවා 6,770,667 5,124,016 7,412,033 5,289,227 

වසර PයQ ෙක/ටස ්Hල ද'ශකය 

2013 5,912.7 

2014 7,298.9 

2015 6,894.5 

2016 6,228.2 

2017 6,369.2 

කාලප@�ෙ�දය ද&ශක අගය 

  2016 2017 

ජනවාX 112.0 119.3 

A2 116.1 123.4 

සැ�තැ.බ' 113.5 123.3 

කාලප@�ෙ�දය �ම බලකා සහභා�Aව අ5පාතය (%) 

2015 - පළ8 භාගය 53.9 

2016 - පළ8 භාගය 53.7 

2017 - පළ8 භාගය 54.3 

කාලප@�ෙ�දය ෙසqවා �V!ත සංඛ^ාව l� ෙසqවා �V!�ෙx 

(�ශතය! ෙලස 

2015 2,244,547 28.7 

2016 2,153,874 27.1 

2017 2,140,185 26.1 



පා'�ෙ.�4ව 

(vi)   

ලය: ජනෙeඛන හා සංඛZා ෙeඛන ෙදපා'තෙ.�4ව 
 

* ජනෙeඛන හා සංඛZා ෙeඛන ෙදපා'තෙ.�4ව ම¬� 

පව වන ලද කා'4මය Ýම බලකා ස�&ෂණවල ද ත 

අSව රාජZ අංශෙG ෙසTවා 2:&ත ��ගලය� සංඛZාව 

(ඇ)  පැන ෙන/නè. 
 

�ල�ක� එයා&ලa�ස් ෙවත �}� ලංකා පවරා 
ගැfම: ෙසqවකය� අ�ත&�හණය  ; ல9க� விமான� க�பனி மிஹி� ல9கா விமான� க�பனிைய	 ெபா%	ேப�ற�: ேச"���ெகா�ள	ப�ட ஊழிய"க�  

ACQUISITION OF MIHIN LANKA BY SRI LANKAN AIRLINES: 
ABSORPTION OF EMPLOYEES 
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12.ග/ ඩලස් අලහ�ෙප/ම මහතා (ග/ ම}�ද යාපා  
අෙ�ව&ධන මහතා ෙව5වට) 
(மா��மி� டல@ அழஹ1ெப�ம - மா��மி�  மஹி/த யா1பா அேபவ�தன சா�பாக) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon. 
Mahinda Yapa Abeywardena) 

රාජZ වZවසාය හා මහSවර නගර සංව'ධන 

අමාතZ4මාෙග� ඇ  `ශ්නය - (1) : 

(අ) (i) �/ස H{� ලංකා (ෙප|�ග�ක) සමාගම 
පව වාෙගන යS ලැ¥ ^ව� ගම� වැඩසටහ�, 
2016.10.30 aන Pට �/ස çල�ක� එයා' 
ලR�ස ්ෙවත පවරා ග  බව ද�ෙ�ද; 

 (ii) ඊට සමගා�ව �/ස çල�ක� එයා' ලR�ස ්ෙවත 
බඳවා ග  H{� ලංකා ෙසTවකය� සංඛZාව 
ෙක/පමණද, ඔ��ෙF න. හා තන4M කවෙ'ද; 

 (iii) එෙසT බඳවා ෙන/ෙගන ෙසTවය අවස� කළ H{� 
ලංකා ෙසTවකය� සංඛZාව ෙක/පමණද, ඔ��ෙF 
න. හා තන4M කවෙ'ද;  

 (iv) ෙසTවය අවස� කළ එ& එ& ෙසTවකයාට ෙගවන 
ලද ව�a 8දe `මාණය ෙව� ෙව� වශෙය� 
කවෙ'ද; 

 (v) 2016.12.31 aෙන� ප}ව ෙසTවෙG ෙය/දවා Pdන 
අයෙF න. හා තන4M කවෙ'ද; 

 (vi) 2016.12.31 aන ෙත& උපෙ�ශක තන4M දරH� 
ෙසTවය කළ 	Xස ෙක/පමණද; 

 (vii) ඉහත (vi) { සඳහ� 	Xස අතX� ඉaX මාස සඳහා 
වැ�� ෙගවා ඇ� සංඛZාව ෙක/පමණද, ඔ��ට 
ෙගවන ලද ව�a 8දe සහ වැ�� ෙහ� 6මනා 
ෙක/පමණද;  

 (viii) `මාණව  ව�a ෙන/ලැ�ම 2සා අNයාචනා 
ඉaX ප  කර ඇ� සංඛZාව ෙක/පමණද; 

 (ix) ඔ��ට {ඟ ව�a 8දe ලබා ෙද�ෙ�ද; 

 ය�න එ4මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන{ද? 

(ආ) ෙන/එෙසT න., ඒ ම�ද? 

அரச ெதாழி� ய-சிக) ம-.� க�6 நகர அபிவி��தி அைம�சைர
 ேக�ட வினா: 
(அ) (i) வ/ப மிஹி! ல5கா விமான
 க�பனியினா� நடா�த,ப��வ�த விமான, பயண நிக>�சி�தி�ட5கைள, 2016.10.30 ஆ� திகதி ெதாட
க� ^ ல5க! விமான
 க�பனி ெபா.,ேப-.
 ெகா�ட/ எ!பைத அறிவாரா;  (ii) அத-2 சமா�தரமாக ^ ல5க! விமான
 க�பனி
2 ேச&�/
ெகா)ள,ப�ட மிஹி! ல5கா ஊழிய&களி! எ�ணி
ைக யா/, இவ&களி! ெபய& ம-.� பதவிக) யாைவ;  (iii) இDவா. ேச&�/
ெகா)ள,படா/ ேசைவ  6�.�த,ப�ட மிஹி! ல5கா ஊழிய&களி! எ�ணி
ைக யா/, இவ&களி! ெபய& ம-.� பதவிக) யாைவ;  (iv) ேசைவ  6�.�த,ப�ட ஒDெவா� ஊழிய�
2� ெச?�த,ப�ட ந�ட ஈ��� ெதாைக ெவDேவறாக யா/;  (v) 2016.12.31ஆ� திகதியி! பி!ன& ேசைவயி� ஈ�ப��த,ப��)ளவ&களி!  ெபய& ம-.� பதவிக) யாைவ;   (vi) 2016.12.31 ஆ� திகதி வைர ஆேலாசக& பதவிகைள வகி�/
 ெகா�6��தவ&களி! எ�ணி
ைக யா/;  (vii) ேமேல (vi )  இ� 2றி,பிட,ப�டவ&களி� எதி&வ�� மாத5கC
காக ச�பள� வழ5க,ப��)ேளாாி! எ�ணி
ைக யா/, இவ&கC
2� ெச?�த,ப�ட ந�டஈ���ெதாைக, ச�பள� அ�ல/ ெகா�,பன� எDவள�;   (viii) ேபாதியள� ந�டஈ� கிைட
காைமயா� ேம! ைற_� ெச@/)ளவ&களி! எ�ணி
ைக யா/;   (ix) இவ&கC
2 நி?ைவ ந�டஈ��� ெதாைக வழ5க,ப�மா;  எ!பைத அவ& இ�சைப
2 அறிவி,பாரா? 
(ஆ)  இ!ேற�, ஏ!? 

 

asked the Minister of Public Enterprise and Kandy 
City Development: 

(a) Will he inform this House-  
 (i) whether he is aware that the aviation 

services carried out under  
Mihin Lanka (Pvt.) Limited have been 
acquired by the Sri Lankan Airlines 
Limited since 30.10.2016;  

 (ii) the number of Mihin Lanka employees 
enrolled to Sri Lankan Airlines Limited in 
parallel to it and their names and positions;  

 (iii) the number of Mihin Lanka employees 
whose service was terminated and their 
names and positions;  

 (iv) the amount paid as compensation to each 
employee separately, whose service was 
terminated;  

 (v) the names and positions of the persons who 
have been employed after 31.12.2016;  

 (vi) the number of persons who served as 
consultants till 31.12.2016;  

 (vii) the group of persons mentioned in (vi) 
above, how many have been paid with 

873 874 

[ගM ඉරා� IÕමර න මහතා] 
කාලප@�ෙ�දය රාජ^ අංශය ස්වයං NZයා අංශය 

2015 1,182,914 2,531,081 

2016 1,157,658 2,511,750 

2017 1,178,708 2,571,023 
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salaries for the upcoming months, the 
compensations, wages or allowances paid to 
them; 

 (viii) the number of employees who have 
appealed due to not receiving adequate 
compensation; and 

 (ix) whether they will be provided with the 
outstanding compensation?  

(b) If not, why?  
 

ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM කථානායක4ම2, මා එම `ශ්නයට 	;4ර සභාගත* 
කරනවා. 

 

* සභාෙ6සය මත තබන ලද ,-.ර: * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) ඔ7. 

 (ii) 125�. (න. සහ තන4M ඇ8x. A* යටෙ  ද&වා ඇත.) 

 (iii) 168�. ඔ�� සේ70ඡා IÝාම ගැ�-ෙ. Õමය යටෙ  
ෙසTවෙය� ඉව  Iය. (න. සහ තන4M ඇ8x. B* 
යටෙ  ද&වා ඇත.) 

 (iv) ඇ8xම C* යට ෙ  ද&වා ඇත. 

 (v) 13�. (ඇ8xම D* යටෙ  ද&වා ඇත) 

 (vi) 08�. (ඇ8xම E* යටෙ  ද&වා ඇත)    

 (vii) ඉහත (VI) { සඳහ� 	XසෙF ෙසTවය අවස� කර ඇ� 
බැI�, ඉaX මාස සඳහා වැ�� ෙගවා ෙන/මැත. 

 (viii) අNයාචනා ඉaXප  - නැත. 

 (ix) අදාළ නැත. 

(ආ) අදාළ නැත. 
 

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

�ළඟට, ස්ථාවර 2ෙය�ග 27(2) යටෙ  `ශ්න. ගM ඩFලස් 
ෙ�වාන�දා මැ�4මා. 

 

ෙප01ග3කව  දැ56 7ෙම� ඇ: (ශ්නය 
தனி அறிவி�த	 
ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

 සහන පදනම යටෙA ලබා D� �ැ!ට& රථ සඳහා � 
ෙගX6ව3� Z3ෙන��+ ෙග�X� �දහස් Z[ම மானிய அ>	பைடயி� வழ9க	ப�ட இ�ச�கர உழ2 இய7திர���கான ெகா(	பனவி@�7� கிளிெநா0சி விவசாயிகைள வி(வி�த�   
 PAYMENT WAIVE OFF TO KILINOCHCHI FARMERS FOR 

TRACTORS GIVEN AT CONCESSIONARY RATE 

 

ග/ ඩrලස් ෙ1වාන�දා මහතා (மா��மி� ட�ள@ ேதவான/தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ெகௗரவ  சபாநாயக& அவ&கேள, ெகௗரவ கம�ெதாழி� அைம�ச& மஹி�த அமரWர அவ&களிட�  ேக)வி ேக�க அSமதி�தத-2  த8� ந!றிைய� ெதாிவி�/
 ெகா)கி!ேற!.  2010 - 2012ஆ� ஆ�� கால,ப2தியி� கிளிெநா�சி மாவ�ட�தி� மீ)26ேயறிய விவசாய ம
களி� 127 ேப�
2, ெபா�ளாதார அபிவி��தி அைம�X ஜ,பா! 

நி.வன நிதி உதவியி� இ�ச
கர உழ� இய�திர5கைள 50 Wத மானிய�தி� வழ5கியி��த/. 5,25,000 Rபா@ ெப.மதியான ேம-ப6 உழ� இய�திர5கைள, ெப-றவ&க) 2,50,000 Rபா@ தவைண அ6,பைடயி� ெச?�த ேவ�6ய நிைலயி�, கிளிெநா�சி மாவ�ட�தி� ெதாட�� காலநிைல சீ&ேக�க) காரணமாக
 2றி�த விவசாய ம
களா� தவைண, பண5க) ெச?�த 6யா/)ள/. இத! காரண மாக ேம-ப6 உழ� இய�திர5க) பறி த� ெச@ய,பட
 U6ய நிைலைம ஏ-ப��)ளதாக�� ெதாியவ�கி!ற/.  எனேவ, இ�த விவசாய ம�களி� நல�கைள எனேவ, இ�த விவசாய ம�களி� நல�கைள எனேவ, இ�த விவசாய ம�களி� நல�கைள எனேவ, இ�த விவசாய ம�களி� நல�கைள அவதான�தி� ெகா��, ேம�ப� உழ! இய�திர#கைள அவதான�தி� ெகா��, ேம�ப� உழ! இய�திர#கைள அவதான�தி� ெகா��, ேம�ப� உழ! இய�திர#கைள அவதான�தி� ெகா��, ேம�ப� உழ! இய�திர#கைள அ$ம�க%�& இலவசமாக வழ#க�'�ய ஏ�பா�கைள அ$ம�க%�& இலவசமாக வழ#க�'�ய ஏ�பா�கைள அ$ம�க%�& இலவசமாக வழ#க�'�ய ஏ�பா�கைள அ$ம�க%�& இலவசமாக வழ#க�'�ய ஏ�பா�கைள ேம�ெகா)ள *�+மா? அ�ல- நீ�டகால கட� ேம�ெகா)ள *�+மா? அ�ல- நீ�டகால கட� ேம�ெகா)ள *�+மா? அ�ல- நீ�டகால கட� ேம�ெகா)ள *�+மா? அ�ல- நீ�டகால கட� வசதிைய ஏ�ப��தி�ெகா��க *�+மா?வசதிைய ஏ�ப��தி�ெகா��க *�+மா?வசதிைய ஏ�ப��தி�ெகா��க *�+மா?வசதிைய ஏ�ப��தி�ெகா��க *�+மா? ேம-ப6 என/ ேக)வி
2 ெகௗரவ அைம�ச& அவ&க) பதிலளி,பாெரன எதி&பா&
கி!ேற!.  
 

ග/ කථානායක.මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Leader of the House, who will reply? 

 

ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we will answer that Question tomorrow. 
 

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

අමාතZාංශ 2ෙ7දන. වාXමා'ග සහ ජල ස.ප  හා ආපදා 

කළමනාකරණ අමාතZ ගM #H�ද aසානායක මහතා - [සභා 
ග'භය 4ළ නැත.] 
`ධාන කට:4. අද aන නZාය පnෙG Iෂය අංක 1 Pට 4 

ද&වා; 1990 }වසැXය පදනම පන  ෙක�.පත ෙදවන වර 
�ය-ම, }රාබ# ආඥා පනත යටෙ  2ෙ7දන ෙදක& අSමත 
��ම සහ ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙ  2ෙය�ග 
අSමත ��ම. 

අද aන Iවාදයට ගැ9මට 2යHත නZාය පnෙG Iෂය අංක 1 
Pට 4 ද&වා + Iෂයය� අදාළ ආංyක අz&ෂණ කාරක සභාවල 
සලකා බලා, එ[ කාරක සභාවල වා'තා 	;ෙව;� 2018 A2 
මස 21, 2018 A2 මස 07, 2018 A2 මස 20 සහ 2018 මැR මස 
25 යන aනවල6 පා'�ෙ.�4වට ඉaXප  කර ඇ� බව මම ෙ. 
ගM සභාව දැS. 6මට කැමැ ෙතH. 

 

1990 ?වසැ@ය පදනම පනA ෙකB6පත 
1990 வெசாிய ம�ற� ச�ட
ல�  
1990 SUWASERIYA FOUNDATION BILL 

 

ෙද වන වර ZයXෙ6 �ෙයJගය Zයවන ල7. இர�டா� மதி�பி�கான க�டைள வாசிக�ப�ட�. 
Order for Second Reading read. 
 

ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා (රාජ^ ව^වසාය හා 
මහ5වර නගර සංව&ධන අමාත^.මා සහ 
පා&3ෙ6�.ෙ� සභානායක.මා) (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல - அரச ெதாழி)
ய,சிக� ம,-� க�� நகர அபிவி�%தி அைம.ச�� பாரா�ம�ற. சைப 
த)வ��) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public Enterprise 
and Kandy City Development and Leader of the House of 
Parliament) 
Sir, I move, 

"That the Bill be now read a Second time." 
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————————— 
*  eස්තකාලෙx තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவக�ப�� ள�. 
*  Placed in the Library. 



පා'�ෙ.�4ව 

(ශ්නය සභා�lඛ කරන ල7. வினா எ��திய�ப�ெப�ற�. 
Question proposed. 

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

ගM (ආචා'ය) හ'ෂ ද Peවා මහතා. 

 
[î.භා.10.52] 

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා (ජා�ක (�පA� හා 
ආ&nක කටV. රාජ^ අමාත^.මා) (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா - ேதசிய ெகா�ைகக� ம,-� ெபா�ளாதார அ0வ)க� இராஜா5க அைம.ச�) 
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ගM කථානායක4ම2, අද දවස, මෙF පා'�ෙ.�4 �IතෙG 

ස4ටටම ප  ෙව�න ��ව� දවස&. ඒකට ෙහT4ව තමR අෙ� 

අමාතZංශය යටෙ  අ	 1990 }වසැXය පදනම පන  ෙක�.පත 

අද ෙ. ගM සභාවට ඉaXප  ��ම. ෙ. පන  ෙක�.පෙ  

පරමා'ථය තමR "1990 }වසැXය" �යලා පදනම& ස්ථාපනය 

��ම. ඒෙක� අ	 බලාෙප/ෙර/ 4 ෙව�ෙ� ෙම/ක&ද? ගM 

කථානායක4ම2, ඒෙක� අ	 බලාෙප/ෙර/ 4 ෙව�ෙ�, ෙ. 

රෙc ඕනෑම තැනැ ෙතWට î'ව ෙර�හe `�කාර, Lල� රථ 

ෙසTවා සහ හaP `�කාර ෙසTවා ෙන/Hෙe සැප®මR. අ�M# 

ගණන& �ස්ෙසT අෙ� රෙc ෙන/��x ඉතාම වැදග  ෙසTවාව& 

ජනතාවට ලබා 6ම සඳහා අද අෙ� ආtÍව ෙ. පන  ෙක�.පත 

පා'�ෙ.�4වට ඉaXප  කර �ෙබනවා. ඊට අමතරව ආස�නම 

ෙස|ඛZ ෙසTවා සපය�නා ෙවත තැනැ ෙතW ළඟා වන 4M 

ආර&�ත හා සාය2කව £යාකා� පXසරය& 4ළ හaP සහ 

කා'ය&ෂම î'ව ෙර�හe `�කාර ෙන/Hෙe සැප®මට  

බලාෙප/ෙර/ 4 ෙවනවා.  

අද ෙබ/ෙහ� ෙවලාවට අ	 ද�නවා, Xය අන4M P# වනවා;  ඒ 

වාෙFම ගස්ව��, උස ස්ථානව�� H2ස්} වැdලා අන4M P# 

වනවා. න8  ඔ�� ඉස්	Xතාලයකට ෙගන යාමට අපට 

හXයාකාර ෙසTවාව& නැහැ.  

ෙබ/ෙහ� ෙවලාවට wෙර�ද රථ පදවන ��ගලR� තමR ඒ 

සඳහා උද� ෙව�ෙ�. ෙල/W කා'වල යන උදIය accident එක& 

දැ&කාම සමහර ෙවලාවට  අෙන& පැ ත බලාෙගන යන 

ත  වය& �ෙබනවා. අ	 {ත8 accident එක& �ණා, ෙම�ට' 

බRRකෙල� වැ�ණා �යලා. ෙක/¤ ඇට ෙ�;යට ය.�P 

හා2ය& P# ෙන/වන ෙලස එම ෙර�Lයාව ෙර�හලට <ෙගන 

යාමට අපට හැ�යාව& �ෙබ�න ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙමෙත& කe 

අපට සහෙය�ගය ලබා #� PයQ ෙදනාට ස්4�ව�ත  ෙවන ගම�, 

ඔ��ෙF සහෙය�ගය ඉaXයට  බලාෙප/ෙර/ 4 ෙවන අතර ෙ. 

අවස්ථාෙ7 රජය IP� 1990 }වසැXය පදනම පන  ෙක�.පත 

ඉaXප  කරනවා. අෙ� ෙස|ඛZ ෙසTවෙG I�ල-ය ෙවනස& 

කර�න අද අපට අවස්ථාව& ලැෙබනවා, ගM කථානායක4ම2. 

ෙ. පනත හරහා ෙ. රෙc �ව  වන H�යන 21& + ජනතාවට , 

අෙ� රටට සංචාරය 	Uස පැHෙණන ආග�4ක අ8 ත�ට  ඒ 

වාෙFම Iෙ�ශව�� ෙම{ පැHණ Pdන PයQ ෙදනාට   අ	 ෙ. 

ෙසTවාව ලබා ෙදනවා. ෙමම ෙසTවාව ෙන/Hෙe ලබා 6මට අෙ� 

රජය lරණය කර �ෙබනවා.  

ගM කථානායක4ම2, හaP අවස්ථාව& ඇ�- #රකථන 

ඇම4ම& ලබා #� Iට  Iනා½ 13& වැ2 කාලය& ඇ4ළත එම 

ස්ථානයට PයQම පහ}ක. හා උපකරණ ස{ත Lල� රථය& 

සහ හaP ෛවදZ තා&ෂණෙ76ෙය& පැHෙණන Õමෙ7දය& 

සකස් කරනවා.  Hon. Speaker, this is not just an ambulance. 

It is fully equipped. The Prime Minister said the other day 

that it is like a microhospital. ෙමය &øì ෙර�හල& වාෙගR. In 
addition to that, we have Emergency Medical Technicians 

who will come along to take the patient to the hospital. ගM 

කථානායක4ම2, 1990 }වසැXය හරහා අ	 î'ව ෙර�හe 

`�කාර අ�� සංව'�ත රට& බවට අද ප  ෙවනවා. අ	 

4�වැ2 ෙල�කෙG රට&, අ	 සංව'ධනය වන රට& �යලා 

ෙබ/ෙහ� ��ගලය� �7වාට, ෙ. parameter එක හරහා අ	 

සංව'�ත රට& බවට පXව'තනය වන බව මම �ය�න කැම�R. 

මම ඉතා ස4d� තමR  අද ෙ. කථාව කර�ෙ�. In the 
Western countries - in America, Europe, Japan and in all 
other countries, when they call 911 or whatever, they will 
immediately have a prehospital care ambulance. In this 
country, we never had it. Actually, we have been having it 
for some time in certain provinces. I will talk about it later. 

න8  අ	 අද ඉඳලා î'ව ෙර�හe ෙසTවය පැ ෙත� සංව'�ත 

රටක ත  වයට ප  ෙවනවා. 

ඇ ත වශෙය�ම දැනටම  අෙ� 1990 }වසැXය ෙසTවාව 

සමහර අංශව�� ඇෙමXකාෙ7 911 ambulance service එකට  

වඩා ඉහළ ත  වයක �ෙබනවා �යලා ඔ�� සඟරාවල සඳහ� 

කර �ෙබනවා.  

ගM කථානායක4ම2, අ	 ෙ. ෙසTවාව පට� ග ෙ  

ෙන/ෙයW  බාධක හා ක. ක�Q මැද බව ෙබ/ෙහ�ෙදනා 

ද�නවා. සමහM අපට ෙන/ෙයW  ෙච�දනා ඉaXප  කළා; 

උ�ෙඝ�ෂණ කළා; මාධZ සාක0ඡා පව වලා �7වා, "1990 

}වසැXයට ෙග/ඩ ෙව�න එපා" �යලා. ඔ�� �ෙ7ෂ සහගත 

කථා �7වා. ගM කථානායක4ම2, ඔබ4මා ද�නවාද, ෙ. 

ambulances ඉස්	Xතාලවල නවතා තබ�නR අ	 ඉස්ෙසeලාම 

lරණය කෙළT  �යලා? ඒ අවසථ්ාෙ76 සමහM උ�ෙඝ�ෂණය 

කරලා �7වා, "1990 }වසැXය ඉස්	Xතාල පැ ත පළාෙ  

ෙගෙන�න එපා" �යලා. ෙ. රෙc බ¡තරය& ජනතාව එදා අප  

සමඟ {dයා. අ	 ප}බට �ෙt නැහැ, ගM කථානායක4ම2. අ	 

lරණය කළා, 1990 }වසැXය නව ව�ෙ� ෙප/�ස් ස්ථානවල 

�යලා. ඒ, අ	 ග ත ෙහ/ඳම lරණය. "ෙප/�ස් ස්ථානවල 

නව ත8" �යලා ග ත lරණය තමR ඇ තටම 2වැරa 

lරණය. ෙම/කද, ඉස්ෙසeලාම ඒ පU�ඩ ලැෙබ�ෙ� 

ෙප/�PයටR. එIට අපට ��ව� වනවා, ෙප/�Pය හරහා ඒ 

Lල�රථ අවශZ ස්ථානවලට ෙගන ය�න.  

අ	 2016 �� මාසෙG 29වන දා තමR පළා  ෙදක�� ෙ. 

වැඩ 	;ෙවළ ආර.භ කෙළT. අෙ� ගM චමe රාජප&ෂ 

ම�O4මා ෙ. අවස්ථාෙ76 ගM සභා ග'භයට එනවා. එ4මා 

2ෙය�ජනය කරන හ.බ�ෙත/ට aස්w&කෙය� තමR අ	 ෙ. 

වැඩ 	;ෙවළ ඉස්ෙසeලාම පට� ග ෙ . ඊට පස්ෙසT අ	 

මාතරට Lයා; ගාeලට Lයා; ක�තරට Lයා; ග.පහට Lයා. 

අවසාන වශෙය� ෙක/ළඹට ආවා.  

Hon. Speaker, I would like to give you some statistics of 

this service thus far. අ	 1990 }වසැXය ෙසTවාව පට� ග ත 

දවෙසT ඉඳලා අද වනෙක/ට #රකථන ඇම4. 5,84,520& ලැ� 

�ෙබනවා. ඒ ලැ�x #රකථන ඇම4. 5,84,520ටම ඒ #රකථන 

ඇම4ම අෙ� Board එකට ලැ�ලා ත පර ෙදක& ඇ4ළත6 අ	 

877 878 
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answer කර �ෙබනවා. ලැ�x telephone callsව�� Pයයට 

98.9කට අ	 ත පර 2& ඇ4ළත answer කර �ෙබනවා. ෙ. 

වනෙක/ට අෙ� ambulances හaP අවස්ථාවලට 88,599 වතාව& 

යවා �ෙබනවා. 

එR� 79,944 අවසථ්ාවක6,  එෙසT හaP අවස්ථාවලට භාජන 

�x ෙර�è� ඇ.�:ල�ස්ව�� ඉස්	Xතාලවලට අරෙගන L{� 

�ෙබනවා. ගM කථානායක4ම2, ෙ. PයQ ෙදයට - telephone 

call එක ආ� ෙ7ලාෙ7 ඉඳලා ඒ ෙර�Lයා ග�න තැනට යනක. - 

අපට ගතෙවලා �ෙබ�ෙ�, Iනා½ 12R, ත  පර 58R. ද ත 

අSව වැ½�රම �ෙබ�ෙ� වාහන අන4M - vehicular trauma. 

වාහන අන4M Pයයට 17& �ෙබනවා. අෙන& ඒවා, non-

vehicular trauma. ඒ �ය�ෙ� හaP අවස්ථාවල injure �x 

ඒවා. ඊළඟට, ප�ෙ7 අමාMවලට -cardiovascular diseasesවලට- 

ස.බ�ධ ඒවා Pයයට 10& යනා6 වශෙය� ෙන/ෙය& හaP 

අවස්ථාවල6 අ	 ජනතාවට ඒ අවශZ `�කාර ලබා 6ලා �ෙබනවා.  

ගM කථානායක4ම2, අ	 ෙමම කට: ත පට� ග ත 

දවෙසT ඉඳලා බැQවාම, අද වනIට ත  වය ස.î'ණෙය�ම 

ෙවනස් - �ෙබනවා. අ	ට ගරහ� කcdය ෙවSවට අද සාමානZ 

ජනතාව "1990 }වසැXය"ට ව�දනාමාන කරන ත  වයට ප  

- �ෙබනවා. මම ළඟ  photo එක& �ෙබනවා, ගM 

කථානායක4ම2. ගාeෙe ෙප/½ ෙවෙළඳාම& කරන 

මSෂZෙය&ව යට කරෙගන බස් එක& L{eලා ඒ අ{ංසක 

මSෂZයාෙF කWe ෙදක කැâ ��ණා. ඒ මSෂZයා 

ඉස්	Xතාලයට ෙග2{� �ෙබ�ෙ� }වසැXය ambulance 

එකක. ඒ මSෂZයාට }ව �ණාට ප}ව ඔ¡ ambulance එක 

ඉස්සරහට ඇIeලා වැඳලා �ෙබනවා. ක�M ෙහ� ඒ  අවස්ථාෙ7 

photograph එක& අරෙගන මට එවා ��ණා. එවැ2 

ත  වයකට අද ප  ෙවලා �ෙබනවා. දMව� 27 ෙදෙන& ෙ. 

ambulance ඇ4ෙළT �{ - �ෙබනවා. 27 ෙදෙන&! සමහර 

අවස්ථාවල6 H2}� ඇI  අඬනවා. ඔ�� ඒ ගැන �යනවා. 

ඔ�� ඉතාම #ෂ්කර `ෙ�ශවල අය.  

ගM කථානායක4ම2, මම එක අවස්ථාවක6 එවැ2 P#-ම& 

�ය�න.. එතැනට වාහනය& ෙගන ය�න බැහැ. අෙ� 

emergency medical technician සහ pilot - අ	 driver �යලා 

�ය�ෙ� නැහැ. අ	 �ය�ෙ� pilot �යලා -, ඔ�� ෙදෙදනා 

බැහැලා torch එක  අරෙගන ඒ ෙගදරට L{� ඒ මව අරෙගන 

එනෙක/ට, අතරමඟ6 මව දMවා ` ත කර �ෙබනවා. 

ප තරවල  ෙබ/ෙහ� අවස්ථාවල ඔ�� ෙමවැ2 P#-. ගැන 

වා'තා කර  �ෙබන ආකාරය මම දැකලා �ෙබනවා.  

මම {තන I�යට 1990 }වසැXය Lල�රථ ෙසTවාව ම¬� 

ජනතාවට ඉතාම Iyෂ්ට ෙසTවාව& ලැෙබනවා. ෙමම ෙසTවාව අෙ� 

ආtÍව අQ�� {තලා, plan කරලා, 8දe ෙස/යාෙගන, 8�� 

pilot කරලා හද� එක&. එම ෙසTවාව 8� ç ලංකාවටම ලබා 

ෙද�න තමR අද ෙ. උ ත�තර සභාවට ෙමම පන  ෙක�.පත 

ෙදවැ2වර �ය-ම සඳහා ඉaXප  කර�ෙ�. ඒ 2සා අෙ� රජය 

Iෙ7චනය කරන සමහM�ට මම �ය�න කැමැ�R, ෙහ/ඳ 

ෙදයට ෙහ/ඳR �ය�න උ සාහ කර�න �යලා. හැම ෙදය&ම 

Iෙ7චනවලට �මා කර�න එපා.  

ෙම{ ආර.භය ගැන වචන �{පය& `කාශ කළ :4R �යලා 

මම {තනවා. ෙම/කද, ෙන/ෙය& කcdය ෙන/ෙය& කථා රෙc 

ප4Mව�න හදනවා. ඇ තවශෙය�ම මට ෙ. අදහස ඇ� �ෙt 

මම මතක I�යට 2013 අෙග�ස4් මාසෙG6. අ	 wWණාමලෙG, 

W0චෙ7�  L{eලා එනෙක/ට තද වැස්සකට හ} �ණා.  

Sir, I will now speak in English because I want to 
mention a couple of names. I would like to refer to one 

particular incident. There was heavy rain and, perhaps, 
we were driving a little too fast. One of the vehicles spun 
out of control and this lady,  Ms. Amina Ali,  who had 
just come to this country, was thrown away 40 feet and 
she was like a lump on the road. There was no way in 
which we could find an ambulance. She was critically 
injured. We had to take her to Kantalai Hospital. But, 
there was no way. I recall that there was an army camp 
nearby and the soldiers there jumped into a minivan and 
came to help us. By that time several others got together 
and it was a struggle to save her life. Sir, I want to 
mention  these two names: a good friend of mine, Mr. 
Geethaka Gunawardena,  a lawyer during the day, was a 
makeshift ambulance driver and his wife, Dr. Ruwani 
Gunawardena, currently a Consultant at Nawaloka 
Hospital, was an EMT for that day. It was a many hours 
journey. We brought her to Colombo, which took about 
seven hours, and  there was another 14 hour of surgery 
done by Dr. Sunil Perera to fix her injured spinal cord and 
Amina is today doing perfectly well.    

ගM කථානායක4ම2, එදා තමR මම ෙ. lරණය ග ෙ . 

එවකට ෙස|ඛZ 2ෙය�ජZ ඇම�4මා වශෙය� Pd ගM ල�  

aසානායක මැ�4මාට ස්4�ව�ත ව�න ඕනෑ. මම එ4මාට කථා 

කළාම එ4මා �7වා, "හ'ෂ කලබල ෙව�න එපා. මම ද�eෙe 

ෙර�හෙe ambulance එක& ලෑස්� කරලා �ය�න." �යලා. 

න8  ඒෙ& condition එක අSව එතැන {ට� doctor �7වා, 

"ෙ.කට මාM කර�න එපා"R �යලා. ඒක 2ක.ම 2ක. වෑ� 

එක&. ෙබeල කැෙඩ�න යන ��ගලයW 2ක.ම 2ක. වෑ� 

එකක දමාෙගන Lෙය/  ඊට වඩා `ශ්නයකට පැටෙලR �යලා 

ඔ¡ �7වා. එදා මම {4වා, අපට කවදා ෙහ� රජය& ලැ�ෙණ/ , 

පළ8ෙව�ම කර�ෙ� ambulance service එක& පට� ග�න 

එකR �යලා. ඒ ස.බ�ධෙය� �ක සාක0ඡා ඇර�ෙt 2015 

ෙපබරවාX මාසෙG6R. එතෙක/ට ජනා�ප�වරණය අවස�ෙවලා 

අෙ� ආtÍව ප ෙවලා මාසය& පමණR ගත �ෙt. 2015 

මා'4 මාසෙG ඉ�aයාෙ7 අගමැ� නෙ'�ì ෙම�a මැ�4මා 

ලංකාවට ආවා. The Indian PM wished to provide a grant to 

Sri Lanka as a token of friendship between  the people of 

India and Sri Lanka. ෙ. ස.බ�ධෙය� තමR H2ස්} 

ඉ�aයාව ගැන �යලා ෙන/ෙයW  Iෙ7චනය කෙළT. 

At that time, Sir, they requested the Government to 
provide some possible options, as to what they could do 
to support us and that was when I asked our Prime 
Minister whether we could request their support to set up 
an ambulance service. Our Prime Minister agreed and 
told me, “You had better speak to him and if you can get 
him to agree, then you can set it up.” The rest is  
history,Sir.  

The first phase of the ambulance service we started in 

Hambantota and extended it to six other districts through a 

grant. ෙමය ඉ�aයාS රජය IP� ලබා #�S ඇ ෙමXකාS 

ෙඩ/ල' H�යන 7.6ක `දානය&. ඒ 8ද�� ශතය&ව   නැවත 

ෙගව�න අවශZ නැහැ. ඒ 8ද�� තමR අ	 ෙ. 1990 }වසැXය 

හaP Lල� රථ ෙසTවය පට� ග ෙ . ඊට පස්ෙසT,  ෙදවන 

අaයරට - for the second phase - the Government of India 

gave us another grant. එය ණය 8දල& ෙන/ෙවR. ඒ 8දල 

නැවත ෙගව�න ඕනෑ නැහැ. `දානය&, තෑFග& හැdයට තමR, 

තව  ෙඩ/ල' H�යන 15.2& 6ලා �ෙබ�ෙ�. ඒ අSව 

ඉ�aයාS රජය IP� තෑFග& හැdයට ෙදන ලද ෙඩ/ල' H�යන 

22කට අ�ක  8ද�� තමR අ	 1990 }වසැXය හaP Lල� රථ 

879 880 



පා'�ෙ.�4ව 

ෙසTවය පට� ග ෙ . Along with that grant, we got technical 

support from THE GVK EMRI, which is running an 

ambulance service in India, to get this service started.  

Sir, I wish to place on record my deepest appreciation 
to Prime Minister Narendra Modi and the people of India 
for this wonderful gift that they have given us. The people 
of Sri Lanka will ever be grateful to you and all those 
who are at the Ministry of External Affairs, India for 
having helped us to do this. The former Foreign Secretary 
of India, Mr. Subrahmanyam Jaishankar, particularly the 
former Indian High Commissioner to Sri Lanka, Mr Y. K. 
Sinha, the current Indian High Commissioner to Sri 
Lanka, Mr. Taranjit Singh Sandhu, the Deputy High 
Commissioner, Mr. Arindam Bagchi and the Counsellor, 
Mrs. Suja K. Menon need special mention as those who 
really supported us to make this happen. 

Sir, I found out that this is one of the largest grants 
that India has given us outside the support for housing - 
the 50,000 houses in the North for tsunami affected areas. 
So, this is something that the people of India and the 
people of Sri Lanka have really used to build friendship 
among our nations. Also my deepest gratitude goes to Dr. 
G. V. K. Reddy, Mr. G V Sanjay Reddy, Mr. Karthi 
Gajendran, Mr. K. Krishnam Raju and Mr. Subodh 
Satyawadi for their assistance in making this happen.  

ඒ සමඟම ෙ. ක'තවZ සා'ථක කර ගැ9මට කට:4 කළ 

External Resources Department එෙ& PයQම 2ලධාX�ට - 

particularly, to Mr. Priyantha Rathnayake, Mr. Samantha 

Bandara and also the lady who handled legal work for us - 

මෙF ස්4�ය 	Xනම�න කැම�R. ෙස|ඛZ ඇම� ගM රා�ත 

ෙසTනාර න මැ�4මාට මෙF හෘදයංගම ස්4�ය ෙ. අවස්ථා ෙ76 

�ද කර�න කැම�R. එ4මා PයQ අවස්ථාව�{6 අපට ෙ. සඳහා 

සහ ෙය�ගය ලබා #�නා. ෙම/කද, ෙ.ක î'ව ෙර�හe `�කාර 

ෙසTවය&. සමහM ෙ. ගැන ද�ෙ� නැහැ. Ambulances ෙ. රෙc 

�ෙබනවා. ඒ ambulances �ෙබ�ෙ� ඉස්	Xතාලයක ඉඳලා තව 

ඉස්	Xතාලයකට ෙර�LෙයWව අරෙගන ය�නR. ඒවාට තමR 

රජය ෙස|ඛZ අමාතZාංශය හරහා ambulance ලබා 6ලා 
�ෙබ�ෙ�. ෙ.ක එෙහම ambulance ෙසTවාව& ෙන/ෙවR.  

ඉස්	Xතාලයක ඉඳලා තව ඉස්	Xතාලයකට ෙර�LෙයWව 

අරෙගන ය�න අපට හැ�යාව& නැහැ. ක�ෙබ�Iල 

ඉස්	XතාලෙG ඉඳලා මහ ෙර�හලට ෙර�LෙයW අරෙගන යාම 

ෙවනම කා'යය&. ෙ.ක î'ව ෙර�හe `�කාර ඇ.�:ල�ස් 

ෙසTවාව& . ඒ �ය�ෙ�, ෙමය accident එක ෙව0ච තැන ඉඳලා, 

ප�ෙ7 අමාMව හැ#x තැන ඉඳලා, ෙම/ළෙG නහරය& 		Mx 
ෙවලාෙ7 ඉඳලා ෙර�Lයා 2වැ<a ඉස්	Xතාලයකට ෙග2 යන 

ෙසTවාව& පමණR. ෙ.ක ෙස|ඛZ ෙසTවාව  එ&ක බලන Iට 

ඇ ත වශෙය�ම ෙවනස් ෙසTවාව&. ඉස්	Xතාලයට Lයාට පස්ෙසT 

තමR අදාළ ෙස|ඛZ ෙසTවාව ලැෙබ�ෙ�. ෙර�Lයා O-ල' එකක 
දාෙගන යනවාද නැ න. කාෙF ෙහ� යා�ෙවWෙF වාහනයක 

දාෙගන යනවාද වශෙය� එදා ��x ත  වයට වඩා ඉතාම 

ෙය�ගZ අවස්ථාව& තමR අපට ෙ. 1990 ෙසTවාව හරහා 

ලැෙබ�ෙ�.  

ඊට අමතරව එවකට {ට� පා�ත මüපාල මැ�4මාට, එවකට 

{ට� ෙeක.4මාට, දැ� ඉ�න ෙeක.4මාට වාෙFම දැ� 

ඉ�න අධZ&ෂ ජනරාe4මාට අෙ� හෘදයංගම ස්4�ය ෙ. 

අවස්ථාෙ76  �ද කර�න කැම�R. ස්4�ය පළ කර�න Lෙය/  

එෙහම මා Pය ගණනකට ස්4� කර�න ඕනෑ. මට එ ෙහම ස්4� 

කර�න ෙ7ලාව& නැහැ. මා ස්4� කළ :4 }IෙශTÎ 

��ගලෙයW ඉ�නවා. එ4මා ෙවSෙව� මා ඒ ස්4�ය කළ 

:4මR. එ4මා තමR, #H�ද ර නායක මහතා. මහාචා'ය අPත ද 
Peවා සමඟ 8��ම ෙ. අදහස ස.බ�ධෙය� සාක0ඡා කෙළT 

අ	 4� ෙදනාR. එදා පට� අද වන4M, අද Pට ඉaXයට  ෙමම 

බාර�ර වග[ම අතට අරෙගන, Pයයට Pයය& සා'ථක වෙය� 
ෙ. කට:4 P# කර�න 8e + `8ඛතම ��ගලයා හැdයට මා 

ඔ¡ට මෙF කෘතඥතාව �ද කර�න කැමැ�R, ගM 

කථානායක4ම2. එ4මා ඒ PයQ දායක වය එදා ඉඳලා අදට , 

අද ඉඳලා ෙහටට  ලබා ෙද�ෙ� ස.î'ණෙය�ම 

ස්ෙ70ඡාෙව� �යන කාරණය  මා ෙ. අවස්ථාෙ76 මත& 

කර�න කැම�R. 

ඔ¡ට PයQ ල&වා� ජනතාවෙF ෙග|රවය {H ෙවනවා. ඊට 

අමතරව, අෙ� කා'ය මtඩලය දැනට ප�Pයය& Iතර 

ඉ�නවා. ඒ කා'ය මtඩලය ෙමෙහයවන අෙ� ගයා� ච4රංග 

මැ�4මා, â.-.â. `සා� මැ�4මා, ෙස/හා� ද Peවා මැ�4මා 

ඇ4� අෙ� කා'ය මtඩලයට -අ�M�ද දවෙසT, ෙවස& 

ෙප/ෙහ/ය දවෙසT, උෙ�, ý, පැය 24 �රාම වැඩ කරන- මම {ස 

නමා ආචාර කර�න කැම�R. මම දැ&කා, ප}Lය Pංහල 

අ�M�ද දවෙසT තMණ EMT කා�තාව& වැඩ ඉවර ෙවලා ෙගදර 

යන අවස්ථාව ගැන ප තෙ' පළ - ��x �	ය&.  ;ප L2 

ෙමළ-ෙ. අ�M# චාXn ඉෂ්ට ��මට ය�න ඇයට ඕනෑ �ණා. 

න8  #රකථන ඇම4ම& ලැ�ලා, ඒ PයQ අ�M# චාXn 

නව වලා ඇය අර දMවා ` ත කර�න Lය කා�තාව ෙ�රා 

ග�න Lය කථාව& ගැන ප තෙ' ��ණා. ඒ වාෙF කථා 

හැමදාම �ෙබනවා. ෙ. ෙග/eල� ෙ. �Iත ෙ�රාග�න shifts 

මා'ගෙය� පැය 24ම වැඩ කරනවා. මෙF Hn }2e 

හ¤�ෙන � ම�O4ම2, 8e දවෙසT මම �7ෙ7, ෙ.ක 

රස්සාව& �යලා {ත�න එපා; තම� අදහන ආගම ෙම/ක& 

�ණ  	න& හැdයට සලක�න �යලාR. අද ෙවනෙක/ට 1990ට 

ගෙ. ෙල/W `�චාරය& �ෙබනවා. Hon. Speaker, I want to 

tell you something in a lighter vein.  මට ෙ. ළඟ6 "ලංකා6ප" 

�ව  පෙ  පළ �x මංගල ෙය�ජනා දැ�-මක 	�þරය& ක�ද 

එවලා ��ණා. [බාධා ��ම&] අහග�න, ම�O4මා. ඒ මංගල 

ෙය�ජනාෙ7 �ෙබනවා ෙමෙහම ෙමෙහමR; අරෙහමR 

ෙමෙහමR; වැඩ කර�ෙ� 1990 �යලා. බල�න, ෙක/0චර 

ෙල/W 	;ගැ9ම&ද 1990ට ගෙ. �ෙබ�ෙ� �යලා. මංගල 

ෙය�ජනාවල දමනවා 1990 වැඩ කරන EMT ෙකෙන& �යලා. 

[බාධා ��ම&] මට  දා�න ��ව�.  මට න. තව ම�e අවශZ 

නැහැ. මම �ය�ෙ� එවැ2 ත  වයකට අද ඒ ෙසTවාව 

	;ගැ9ම ගැනR. කසාද බ�දලා ෙද�න යනෙක/ට ෙක/ෙහTද 

වැඩ කර�ෙ�, ෙම/ක&ද කර�ෙ� �යන එක වැදග  ෙ�. ඒ 

අ�දමට ෙ. ෙසTවය 	;ග�න ත  වයකට අද සමාජය ඇIeලා 

�ෙබනවා. ඔ��ෙF ෙසTවය අන'ඝR; උපXමR; it is an 

extremely excellent service that these people are providing.  

ගM කථානායක4ම2, මෙF කාලය අවස� ෙවන 2සා මෙF 

කථාව අවස� කර�න ඕනෑ. අද ෙ. පන  ෙක�.පත ස.මත 

කර ග�න ප&ෂ Iප&ෂ ෙ�දය�� ෙත/රව සහෙය�ගය 

ලබාෙද�න �යලා මම PයQ ෙදනාෙග� ඉeලා Pdනවා. 

H� ඉaXයට ෙ. රෙc PයQ �රවැPය�ට , මා ක�� 

�7වා වාෙF අෙ� රටට එන PයQම ආග�4කR�ට  ෙ. 

ෙසTවාව අ	 ෙන/Hෙe ලබා ෙදනවා. ඒ Iතර& ෙන/ෙවR. උග  

තMණ තMUය� 1,800කට ෙ. හරහා අQ�� <�යා අවස්ථා 

�{ වන බව  මත& කර�න කැමැ�R. 

ගM කථානායක4ම2, මට ෙ. අවස්ථාව ලබා 6ම ගැන 

ඔබ4මාට ස්4�ව�ත ෙවනවා. ෙ. අවස්ථාෙ76  ��ගලR� 

881 882 

[ගM (ආචා'ය) හ'ෂ ද Peවා මහතා] 
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ෙබ/ෙහ� ෙදනWට ස්4� කර�න අමතක �ණා. අෙ� 

කා'යාලෙG අවශZ වැඩ කට:4වලට 2තරම Attorney-

General's Department එකට, Legal Draftsman's Department 

එකට, ෙවන  ආයතනවලට L{eලා කට:4 කළ අ2තා 

වMසIතාන මහ Hයට  ෙ. අවස්ථාෙ7 මා ස්4�ව�ත ෙවනවා.  

අවසාන වශෙය� රජෙG Lල� රථ Xයැ#ර�ෙF සංගමයට  

අෙ� ස්4�ය පළ කරනවා. ඔ�� IM�ධ ෙන/- ස.î'ණ 

සහෙය�ගය ලබා 6ලා �ෙබනවා. ෙ.කට ක�Mව  ගාව ග�න 

අවශZ නැහැ. රජෙG Lල� රථ ෙසTවාව එක පැ ත�� 

�ෙබනවා. ෙ. "}වසැXය" Lල� රථ ෙසTවාව  රජෙG ෙසTවාව&  

I�යට අෙන& පැ ෙත� �ෙබනවා. ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R. 

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

 ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R.   }රාබ# ආඥා පනත යටෙ  2ෙ7දන 

ෙදක& �ෙබනවා.  �ළඟට, ගM 8දe හා ජ නමාධZ අමාතZ4මා.  

 
 

[î.භා.11.16] 

 
ග/ මංගල සමරXර මහතා (lදH හා ජනමාධ^ 
අමාත^.මා)  (மா��மி� ம5கள சமரFர - நிதி ம,-� ெவ�சன ஊடக அைம.ச�) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 
Hon. Speaker, I move Item Nos. 2 and 3 - two 

Notifications under the Excise Ordinance.  

ඒ අSව, }රාබ# ආඥාපනෙ  32වන වග��ය `කාරව රා 

ෙබ�තe ගත ��ෙ. වා'�ක බලපn ගාස්4ව සංෙශ�ධනය ��ම 

සඳහා 2018 අෙ`Te මාසෙG 6වැ2 aන අංක 2065/57 දරන අ� 

IෙශTෂ ගැසc පnෙG පළ කරන ලද අංක 09/2018 දරන }රාබ# 

2ෙ7දනය පා'�ෙ.�4ෙ7 අSමැ�ය සඳහා ෙ. සමඟ ඉaXප  

කරනවා.  

}රාබ# (සංෙශ�ධන) පන  ෙක�.පත ස.මත ��ම සඳහා 

පැවැ� පා'�ෙ.�4 Iවාදයට අන4Mව, රා  ෙබ�තe ගත ��ෙ. 

වා'�ක බලපn ගාස්4ව අÍ ��මට අප අමාතZාංශය එකඟ �ණා. 

බලපn Õමෙ7දයක අවශZතාවට එකඟ -ම  සමඟ අදාළ ඒකක 

ෛධ'යව  -ම වාෙFම රා ෙබ�තe ගත ��ෙ. බලපn ගාස්4 

අÍ ��ම මත බලපn 2W  ��ෙ. £යාව�ය හරහා රා ෙබ�තe 

ගත ��ෙ. ක'මා�තය 2යාමනය ��ම සඳහා  පහ}ක. 

සැලෙසනවා.  

ගM කථානායක4ම2,  අ	 රජය& හැdයට ෙ. රෙc ෙ�¨ය 

ආදාය. I�ම  කර�නට, වැ½ කර�නට ප} Lය කාලය 4ළ 

IIධ £යාමා'ග අරෙගන �ෙබනවා. ආPයාෙ7 රටව�� අෙ� 

රට, වÕ බ# සහ ඍA බ# අතර අSපාතය Iශාල වශෙය� �ෙබන 

රට&.  ඒ 2සා හැ�තා& #රට වÕ බ# බර සාමානZ ජනතාවෙග� 

අවම ��ම අෙ� `ධාන ඉල&කය ෙවලා �ෙබනවා. මම �ට 

ෙපර  ෙ. සභාෙ76 �යලා �ෙබන ආකාරයට, අෙ� ස.î'ණ 

ආදායH� Pයයට 82&ම ලැෙබ�ෙ� වÕ බ#ව��. එෙහම 

නැ න. සාමානZ ජනතාව ෙගවන බ#ව��. අද  ෙක/ළඹ 

}Iසe ම�aරයක ඉ�න ඉතාම ෙප/ෙහ/ස  මSස්සයා , ඒ 

වාෙFම, තව  ප �ෙ�ශයක ක.කM රස්සාව& කරන ඉතාම 

අසරණ #�ප  මSස්සයා  කඩයකට L{�  VAT බ�ද හරහා 

සහ අෙනW  බ# හරහා ඒ ෙගවන 8දeව�� තමR අෙ� 

ආදායH� Pයයට 82&ම ලැෙබ�ෙ�. අ	 ඍA ආදාය. බ#  

හැdයට ලබා ග�ෙ� Pයයට 18& IතරR. ෙ.ක ඉතාම 

අවාසනාව�ත 	;ගත ෙන/හැ� ත  වය&.  ඒ 2සා තමR 

ÕමÕමෙය� වÕබ�ද අÍ ��ම සඳහා, ÕමÕමෙය� VAT බ�ද 

අÍ ��ම සඳහා  අ	 ලබා ග�නා + ඍA බ# `මාණය  වැ½ කර 

ග�න ඕනෑ ව�ෙ�; ��e කර ග�න ඕනෑ ව�ෙ�. ඍA  බ# 

වැ½ කර ග�න  ඕනෑ හැම දාම බ# ෙගවන H2}�ට තල�ෙ� 

නැ�වR. බ# ෙගIය :4 ��ගලය�ට ඉතාම  සාධාරණ 2වැරa 

Õමය& අ	 ප}Lය වසෙ' ෙ. පා'�ෙ.�4ෙ76ම ස.මත කළා. 

එම 9�ය අෙ`Te මාසෙG 01 වන දා ඉඳලා £යා මක ෙවලා 

�ෙබනවා.  ෙ. රට 2දහP� ප}ව ෙ. ද&වාම -අද H�යන 21& 

Iතර ජනගහනය& ඉ�න රෙc- 8� ඍA බ# ෙග/S සංඛZාව -tax 

files- ��ෙt ල&ෂ 4& Iතර. න8 , අ	 ප}Lය අෙ`Te මාසෙG 

පළ8ෙව2 දා නව ෙ�¨ය ආදාය. බ# පනත ඉaXප  ��ම  

සමඟ බ# ෙගIය :4 ජනතාව Iශාල වශෙය� ස්ෙ70ඡාෙව� 

ඉaXප  ෙවලා  ඔ�� ෙගව�න �ෙබන }� බ�ද ෙහ� ෙගව�න 

අවශZ �	 ෙග/S ආර.භ කරලා �ෙබනවා.  

ෙ�¨ය ආදාය. ෙදපා'තෙ.�4ව අෙ`Te පළ8වැ2 දා Pට 

ප}Lය බදාදා වන4M මාස ෙදකහමාරක කාලය& 4ළ6 නව බ# 

�	 ෙග/S 69,000& Iවෘත කරලා �ෙබනවා. ඇ ත වශෙය�ම 

මාස ෙදකහමාර& 4ළ ෙ. ලබා ග  `ග�ය අ	 ඉaXයට 

ෙග20ෙච/ , ඒ momentum එක �යා ග ෙත/  අපට 2020 

ව'ෂය වන Iට පළ8වැ2 	යවර හැdයට VAT එක Pයයට 

2.5��ව  අÍ කර�න ��ව� ෙවR �යලා මම {තනවා. දැ� 

VAT එක �ෙබ�ෙ� Pයයට 15R. මම 	;ග�නවා ඒක වැ½R 

�යලා. න8 , අ	 බාර ග  රෙc  ��x මහා ණයබර 2සා 

ෙ.වා එකපාරට අÍ කර�න බැහැ. ලංකා ඉ�හාසෙG ෙ. ද&වා 

වැ½ම ණය ෙගව�ෙ� ෙ. අ�M�ෙ�R. ��යන ෙන/ෙවR, 

��යන 1.9& ෙ. අ�M�ෙ� අ	 ණය ෙගවනවා. ඒ ණයව�� 

Pයයට 83&ම �ෙබ�ෙ� 2015ට ක�� ලබා ග ත ණය බව අ	 

ෙමතැන6 �ය�න ඕනෑ. ඒ වාෙFම, එන අ�M# ෙදෙ&6 -

2019/2020- තමR ෙ. රෙc ණය ෙග-මට අමාMම කාලය 

එ�ෙ�. ඒ කාලය වන Iට ෙමම 8දල mature ෙවනවා; ණය 

mature ෙවනවා. ඒ 4;� ණය 8දල bunch ෙවනවා. 20146, 

20136, 20126 ග ත ණයවල maturity එක, එක සැෙ'ට එනවා. 

ඒ 2සා M	යe ��යන 4කට වැ½ `මාණය& 20196 සහ 20206 

අපට ෙගව�න ෙවනවා. එෙසT ��ය6  අද අ	 ණය 

කළමනාකරණය කරලා, ඒ ණයට කරගහලා, "ෙ.ක රාජප&ෂ 

රජෙG ණය, ෙ.ක අෙ� ණය& ෙන/ෙවR" �යලා මඟ හX�ෙ� 

නැ�ව, ෙ. රෙc ජනතාව ෙවSෙව� ඒ ණය   ෙගවාෙගන 

ජනතාවට සහන ලබා6ෙ. කට: ත   aL� aගටම කරෙගන 

ආවා. ෙ. තර. ණය �ෙය�6  අ	 2015 පළ8වැ2 aන 1006ම 

රජෙG ෙසTවකය�ෙF වැ�ප වසර 10කට Iතර පස්ෙසT Iශාල 

වශෙය� වැ½ කළ බව ත8�නා�ෙසTලාට මතකR. එදා අ	 

අතZවශZ ආහාරවල Hල අÍ කළා. ගM කථානායක4ම2, අද 

වන Iට -අ�M# 3& L{eලා - ෙප$e, âසe, ගෑස ්Hල අ	 වැ½ 

කළ , තවම එදා ��x Hලට වඩා අÍR. ඒ වාෙFම, අ�M# 3& 

L{eලා  අතZවශZ ආහාර භාtඩවල Hෙe �ෙබ�ෙ� }� 

ෙවනසR.  

මම ෙස/යා බැQවා. 2014 ෙදසැ.බ' මාසෙG පX�� Hලට 

වඩා අද පX��  Hල අÍR. සමහර ෙ�වල Hල වැ½ �ණ  වැ½ 

ෙවලා �ෙබ�ෙ�, M	යe 5�� ෙහ� 6��. අ	 	;ග�නවා 

ඇ ත වශෙය�ම `ශ්නය& හැdයට �ෙබ�ෙ�, පාලනය කර 

ග�නට බැX �ෙt ෙප/e Hල තමR. න8 , ෙ. PයQ  `ශ්න  

එ&ක අ	  IIධ පැ�ව�� ෙවන  සහන  ලබා 6ලා �ෙබනවා. 

ඒකR මම ස�ෙත�ෂ ෙව�ෙ�.  

අෙ� ගM හ'ෂ ද Peවා මැ�4මාෙF අදහස& අSව ලංකාවට 

හ¤�වා #� ඒ ambulance  ෙසTවය අද 9�ගත  ෙවනවා. ඒ 4;� 

883 884 



පා'�ෙ.�4ව 

ෙ. රටට Iශාල ෙසTවාව& �ණා. ඒ Iතර& ෙන/ෙවR,  ප}Lය 

කාලෙG ෙම/ක&ද ෙ. ආtÍව කෙළT �යලා අහන අයට මම 

�ය�නට කැමැ�R, කවදාව  �Pම රජය& ෙන/6� සහන අ	 

IෙශTෂෙය�ම ෙස|ඛZ ෙසTවය 4;� ලබා 6ලා �ෙබන බව. 

උදාහරණය& හැdයට �7ෙව/ , 2015� ප}ව හෘදය ෙර�è�ෙF 

ශලZ ක'ම සඳහා ''ස්ෙට�c'' ස.î'ණෙය�ම ෙන/HලෙGR 

ෙද�ෙ�; ශතය&ව  අය කර�ෙ� නැහැ. මම {ත�ෙ� ඒ 

කාලෙG ල&ෂ ගණන& වැය කර�න P�ධ �ණා ෙ. ''ස්ෙට�c'' 

ලබා ග�නට. ඒ වාෙFම අද  ෙවෙළඳ ෙප/ෙළT �ෙබන ෙහ/ඳම 

අ&� කාච පවා ෙන/Hෙe ලබා ෙදනවා. ෙ.වා ජනතාව 

ෙන/ද�නවා ෙන/ෙවR. න8  ෙබ/ෙහ� ෙදනා ෙ.වා ගැන කථා 

කර�ෙ� නැහැ. ඊට අමතරව තව  අ&� කාච ව'ග 38ක Hල 

2යාමනය කරලා �ෙබනවා. M	යe 30,000කට අෙළI �x 

අ&� කාචයක උපXම Hල අද M	යe 8,000R. අද ඒ සඳහා 

M	යe 8,000කට වඩා අය කර�න  බැහැ. එදා M	යe ල&ෂ 

15& ද&වා 	;කා ෙර�è�ෙF `�කාර �මා කරලා ��ණා. 

ල&ෂ 15ක `�කාර ලැ�ණාට ප}ව  	;කා ෙර�Lයා }ව ෙවලා 

නැ න., }ව ව�නට තව  කe යනවා න., තව  6'ඝ 

වශෙය� `�කාර ��ම අවශZ න., ඒ සඳහා එදා ඒ අ{ංසක 

H2}�ට සe� {ඟා ක�න P�ධ �ණා,  බැංWවට ණය ෙව�න  

P�ධ �ණා එෙහම නැ න. ෙප/� 8දලා�ෙග� ණය ග�න 

P�ධ �ණා. න8  අද PයQ 	;කා ෙර�è�ට �Iතා�තය ද&වා 

cancer treatment  ලබා ෙද�න  අ	 	යවර අරෙගන �ෙබනවා.  

ඒ වාෙFම, ෙසTනක ��ෙe ඖෂධ `�ප �ය අSව අතZවශZ 

ඖෂධ ව'ග 48ක Hල අÍ කළ 2සා ෙ. වන Iට ඖෂධ 400ක 

Hල අÍ ෙවලා �ෙබනවා. අද ෆාමPයකට L{eලා බල�න.  එදා 

��x Hල , අද �ෙබන Hල  අතර ෙවනස ෙම/ක&ද �යලා 

කMණාකරලා ආප} හැXලා බල�න. ජනතාවෙF `ශ්නවලට 

සංෙ76 රජය& හැdයට අ	 ෙ. මහා බැýM. `ශ්න ��ය6  ඒ 

`ශ්නවලට Iස¤. ෙස/යH� ජනතාවට ලබා  aය :4 සහන ලබා 

ෙදනවා. ඒ Iතර& ෙන/ෙවR. අ	 එදා ඉaXප  කර� පනෙ  ය. 

ය. අÍ පාÍ ��ණා. ඇ ත වශෙය�ම අQ  පනත& £යා මක 

ෙවන ෙක/ට IතරR දැන ග�න ��ව� ෙව�ෙ� ෙම/නවාද අÍ 

පාÍ �යලා. අෙ`Te මාසෙG 1වැ2 දා £යා මක �ණාR� 

පස්ෙසT තව  අÍ පාÍ හ¤නාෙගන �ෙබනවා. අ	 ෙ. පනත 

ෙගනාෙ7 PයQ ෙදනා එ&ක කථා කරලා. අෙ� ඒකාබ�ධ 

Iප&ෂෙG නායක aෙ�ෂ් ^ණව'ධන මැ�4මා, බ�#ල 

^ණව'ධන මැ�4මා ඒ අයෙF ෙය�ජනා අෙ� අමාතZාංශයට 

ඇIeලා #�නා. ඒවා අ	 සලකා බලලා සමහර ඒවා 	;ග තා. 

ජනතා I8&� ෙපර8ෙt අදහස් අ	 ලබා ග තා. ඒ වාෙFම 

IIධ &ෙෂTnවල අයෙF අදහස් ලබා ග තා. ඒ වාෙFම අද  ඒ 

අÍ පාÍ ෙප�Sවාම, සාධාරණ ඉe�ම& න. ඒවා 2වැ<a 

කර�න කට:4 කරලා �ෙබනවා. 

උදාහරණය& හැdයට ෙ. කාරණය �ය�න ��ව�. ෙ. 

රෙc කලාකMව� අපට �7වා ඒ අයෙF ක'තෘ භාගයට  - 

royalty - ෙ. අQ  පනත යටෙ  බ# අය කරනවා �යලා. අ	 

බලන ෙක/ට, ඒක ඇ ත. එ{ `ශ්නය& ��ණා. අ�න ඒ 2සා 

ෙගවS ලබන ක'තෘ භාග ත&ෙසTM ව'ෂය& සඳහා M	යe ප� 

ල&ෂයක උපXමයකට යට ව මසකට M	යe 50,000& 

ෙන/ඉ&මවනවා න. රඳවා ගැ9ෙ. බ�ද  අය ෙන/��මට අ	 

දැ� l�# කරලා �ෙබනවා. ඒ අයට මාසයකට royalty M	යe 

50,000කට වඩා වැ½ෙය� ලැෙබනවා න. IතරR ඒ අය 

ෙගව�න ඕනෑ. ඊට වඩා අÍ අය ෙගව�න ඕනෑ නැහැ. එම 

සංෙශ�ධනය අ	 කැ�නc මtඩලයට ඉaXප  කරලා �ෙබනවා. 

එම සංෙශ�ධනය කැ�නc මtඩලය අSමත කරලා �ෙබනවා. 

අ	 A� මාසෙG 1වැ2 දා ෙවන ෙක/ට එම සංෙශ�ධන Pයeල 

පා'�ෙ.�4වට ෙගනැeලා පා'�ෙ.�4ෙ7 ස.මත කර 

ග�නවා. ඊට අමතරව දැනටම  අ	 ඒ, ඒ ආයතනවලට �යලා 

�ෙබනවා, පා'�ෙ.�4ෙ7 ෙ. සංෙශ�ධන ස.මත කර ග�න 

කe  බ# අය කර�න එපා �යලා.  

ගM කථානායක4ම2,  ළමා Lx. සඳහා අය කරන බ# 

ස.බ�ධෙයS  `ශ්නය& ��ණා. අපට ෙප�වා #�නා, ෙ. 

සංෙශ�ධන යටෙ  ළමා Lx.ව�� Pයයට 5ක රඳවා ගැ9ෙ. 

බ�ද& -Withholding Tax එක&- අය වනවා �යා. අප කMx 

ෙස/යා බලනෙක/ට, රාජප&ෂ පාලන සමෙG Pයයට 2.5ක 

බ�ද& දMව�ෙF Lx.ව�� අය කර �ෙබනවා.  අ	 එම 

`මාණය Pයයට 5 ද&වා වැ½ කර ��ණා. න8  එය අසාධාරණ 

ෙදය& බව �යH� අප ෙවත කළ ඉe�ම අ	 	;ග තා. ඒ අSව 

අ	 දැ� ෙය�ජනා කර �ෙබනවා, ළමා Lx. -අ�M# 18ට අÍ 

ළමR�ෙF Lx.- Pයeලටම අදාළව බ# අය කර�ෙ� නැහැ 

�යා. අ	 ඒ සංෙශ�ධනය  ෙගෙනනවා. ෙ. වාෙF තව  

සංෙශ�ධන රාyය& අ	 ෙය�ජනා කළා. ෙ. අඟහMවාදා අ	 

තව  සංෙශ�ධනය& කැ�නc මtඩලෙG 6 ස.මත කර ග තා. 

ඒක තමR, ෙප|�ග�ක ෙර�හeව�� අය කරන channelling 

බ�ද ඉව  ��ම. ෙම/කද,  අද රජෙG ෙර�හeවල �ෙබන තද 

බදය 2සා සාමානZ ජනතාව  -යම& කම& නැ�, Iශාල 8දල& 

නැ� අය - හaPයකට channelling service එක& මා'ගෙය� 

ය�ෙ� ෙප|�ග�ක ෙර�හeවලට බව අපට ෙ Mණා.  ඒ 2සා  

channelling serviceව�� සහ  specialistsලාට ෙගවන 

8දeව�� අය කරන බ#  Pයeල අ	 ඉව  කරනවා. ෙප|�ග�ක 
ෙර�හeවල කාමර ගාස්4 ස.බ�ධෙය� Iතර& අ	 තවම  බ# 

අය කරනවා.  

 
ග/ තාරක බාල:@ය මහතා  (மா��மி� தார�க பால ாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ගM අමාතZ4ම2, -  

 

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

ගM තාරක බාල Xය මහතා. 
 

ග/ තාරක බාල:@ය මහතා  
(மா��மி� தார�க பால ாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ගM අමාතZ4ම2, ඔබ4මා ෙම/ක& ෙහ� ෙය�ජනාව& අය 

වැෙය� ඉaXප  කරලා එය සංෙශ�ධනය කෙළ/  ඔබ4මාෙF 

revenue targetsවලට ය�න බැහැ. ප} Lය අ�M�ෙ� අය වැය 

aහා බැQව ,  ඔබ4මා බලාෙප/ෙර/ 4 + revenue target එකට 

L{� නැහැ, ගM අමාතZ4ම2.  
 

ග/ මංගල සමරXර මහතා  (மா��மி� ம5கள சமரFர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගM ම�O4මා,  targetsවලට යන එක මෙF වග[ම. ඒක මා 

බලා ග�න.. ඔබ4මා බය ෙව�න එපා.  
 

ග/ තාරක බාල:@ය මහතා  (மா��மி� தார�க பால ாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

Lය අ�M�ෙ�  target එකට L{eලා නැහැ.  
 

ග/ මංගල සමරXර මහතා  (மா��மி� ம5கள சமரFர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මට target එක ෙන/ෙවR වැදග . ඔබ4ම�ලා වාෙF Iශාල 

වශෙය� සe� �ෙබන, ෙහ/ර සe�, ක� සe� �ෙබන 
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අයෙග� වැ½වැ½ෙය� බ# අරෙගන ඒ target එකට අදාළ 8දe 

මා ෙස/යා ග�න.. ගM ම�O4මා, target ගැන ඔබ4මා කලබල 

ෙව�න එපා. Target එක ගැන අ	 බලා ග�න.. අපට ෙ. 

ෙවලාෙ7 අවශZ ජනතාවට සහන ලබා 6මR. ෙම/කද, අෙ� 

ආtÍව ත8�නා�ෙසTලාෙF ආtÍවට වඩා ජනතාව aහා ඉතාම 

සංෙ76වR බල�ෙ�. ත8�නා�ෙසTලා ෙ. හැම ෙකනා ෙග�ම 

බ# ගැ¡වා. ඕනෑ න., ෙවනම Iවාදය& ෙදනවා න. බ# ගහ� 

I�ය  මා �ය�න.. බ# 2දහස් කර� අයෙF -යා�ව�ෙF, 

ඥා� {තHnය�ෙF, ෙහංචRයලාෙF- න. ලැRස්4ව  ෙද�න.. 

ඒ ඔ&ෙක�ම ලැRස්4 ගැන �ය�න.. ඒ කාලෙG target ගැන 

P4ෙ7 නැහැ. Target එක& ��ෙt නැ� 2සා තමR අ��මට -

20156- 8� රටම මහා ණය ක�දකට යට ෙවලා ��ෙt. Target 

එක ගැන ඔබ4මා බය ව�න එපා, ගM ම�O4මා.  

 
ග/ කථානායක.මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, you may go ahead. He can take that up 

during the Debate. 
 

ග/ මංගල සමරXර මහතා  (மா��மி� ம5கள சமரFர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Yes, he can speak then. මට ෙප/]ඩ& තරහා එ�ෙ� 
ෙ.කR, ගM කථානායක4ම2.  

 

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

තරහා ග�න එපා.    

 

ග/ මංගල සමරXර මහතා  (மா��மி� ம5கள சமரFர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අ�M# 10& ෙ. රට පාලනය කර� ප&ෂෙG අය අද කට:4 

කර�ෙ� ඊෙG ෙපෙ'දා මැXලා ඉප#x බ�� වාෙගR. ඔ�න 

ඕකR මට dක& තරහා එ�ෙ�.  
 

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

තරහා ග�න එපා. අ	 අද මාතෘකාවට ය8.   
 

ග/ මංගල සමරXර මහතා  (மா��மி� ம5கள சமரFர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ෙම4ම�ලා දැ� කතා කර�ෙ�, මහා 
�ධව�තය� 

වාෙගR.  ෙ. රට ඉතාම ආද'ශව ව පාලනය කර� 	Xස& 

වාෙගR කථා කර�ෙ�. ෙම4ම�ලා තමR ෙ. රට Iනාශ කෙළT. 

ආෙය   ෙ. රට Iනාශ කර�න අ	 ඉඩ තබ�ෙ� නැහැ �යන 

එක  මා �යනවා. ගM කථානායක4ම2, ෙප|�ග�ක 

ෙර�හeවල කාමර ෙවSෙව� අය කරන බ�ද හැර අෙනW  බ# 

අ	 ඉව  කර �ෙබනවා. ගM කථානායක4ම2, මා �ට වඩා 

6'ඝව කතා කර�ෙ� නැහැ. මා {තන I�යට මට 2යHත 

ෙවලාව අවසානR.  
 

ග/ ?�H හo�ෙනA� මහතා (மா��மி� 9னி) ஹ/��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 

නැ� bdෙxය. எ$%தா&. 
rose. 

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

ගM ම�O4මා, ඔබ4මාට ඊළඟ IවාදෙG 6 ඔය අවස්ථාව 

ග�න බැXද? තව  පන  ෙක�.පත& ෙගෙන�න �ෙබනවා, 

ගM ම�O4මා. එම IවාදෙG6 අ	 ඔය කාරණාව ග28.  
 

ග/ ?�H හo�ෙනA� මහතා (மா��மி� 9னி) ஹ/��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගM කථානායක4ම2, මා එක ෙදය& IතරR �ය�ෙ�. ගM 

අමාතZ4මා, }රාබ# ආඥාපනත 1912 ආඥාපනත&. 1912 

ආඥාපනත&  යටෙ  තමR- [බාධා ��ම&]  

දැ� ෙමය සංෙශ�ධනය කරලා, ආඥාපනත& ෙවSවට- 

[බාධා ��ම&] 
 

ග/ මංගල සමරXර මහතා  (மா��மி� ம5கள சமரFர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගM ම�O4මා, ඔබ4මා �යන එක හXයට හX. මා අය 

වැෙG6  ඒ ගැන �7වා. අෙ� රෙc �ෙබන පන ව�� සෑෙහන 

`මාණය& I&ෙට�Xයා <�නෙF කාලෙG පන .  

ෙ. රෙc �ෙබන Customs Ordinance එක එ&දහස ්

අටPයහැට ගණ�වල හද� එක&. ඔබ4මා �7වා වාෙF ෙ. 

�ෙබන Excise Ordinance එක 1912. අධZාපන පනතට 8��ම 

සංෙශ�ධන ෙගෙන�ෙ� 1940. අද ෙල�කය ස.î'ණෙය�ම 

ෙවනස්ෙවලා. ඒක 2සා තමR IෙශTෂෙය�ම  මෙF අමාතZාංශය 

යටෙ  �ෙබන ෙදපා'තෙ.�4 ෙදක& වන Excise එකටR, Sri 

Lanka Customs එකටR අQ  පන  සකස් කර�ෙ�. 

සංෙශ�ධන ෙන/ෙවR, ෙ. ෙම/ෙහ/ත වන Iට  ස.î'ණෙය�ම 

අQ  පන  ෙදක& සකස් කරH� �ෙබනවා. අෙ� ඉල&කය 

�ෙබ�ෙ� ෙන/වැ.බ' මාසෙG ඊළඟ අය වැය ෙeඛනය 

ඉaXප  කර�න ඉස්සරෙවලා ෙකෙසT ෙහ� ඒවා පා'�ෙ.�4වට 

ඉaXප  කර�නR.  
 

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

ෙහ/ඳR, ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R. ඊළඟට ඉaXප  කර�නට 

�ෙබ�ෙ� ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙ  

2ෙය�ග. ගM සංව'ධන උපාය මා'ග හා ජාතZ�තර ෙවෙළඳ 

අමාතZ4මා.  

ඊට `ථමෙය� ගM 2ෙය�ජZ කාරක සභාප�4මා ලාසනය 

ග�නවා ඇ�.  
 

අන./ව ග/ කථානායක.මා Sලාසනෙය� ඉවA �ෙය�, 
�ෙයJජ^ කාරක සභාප�.මා [ග/ ෙසHව6 අෛඩ!කලනාද�  
මහතා] lලාසනාTඪ Oය.  அத(பிற), மா�+மி) சபாநாயக& அவ&க  அகிராசன�தினி(- அகலேவ, )$களி( பிரதி� தவிசாள& அவ&க   [மா�+மி) ெச	வ� அைடகலநாத(]  தைலைம வகி�தா&க . 

 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 
 

ග/ �ෙයJජ^ කාරක සභාප�.මා (மா��மி� �H�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Malik Samarawickrama, please commence your 

speech.  
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[11.36a.m.] 
 
ග/ ම3! සමරOkම මහතා  (සංව&ධන උපාය මා&ග හා 
ජාත^�තර ෙවෙළඳ අමාත^.මා) (மா��மி� மD� சமரவி�ரம - அபிவி�%தி உபாய 
ைறக� ம,-� ச�வேதச வ�%தக அைம.ச�) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I would like to 

speak a few words to explain the Regulations under the 
Imports and Exports (Control) Act. 

Sri Lanka is a signatory body to the World Customs 
Organization - WCO -  since 1967 and hence it is 
obligatory to implement the International Convention on 
Harmonized Commodity Description and Coding System.  
As per  Article 3 of the Convention, the customs tariff and 
the statistical nomenclatures shall be in conformity with 
the Harmonized System. 

The Harmonized System is reformed once in every 
four years. The Customs Cooperation Council  of WCO 
has recommended certain amendments to the existing 
Harmonized Codes in six digit levels and introduced sixth 
amendment to the Harmonized System -2012. It is 
adopted as a new version - 2017 - to ensure that the 
Harmonized System is kept up-to-date in the light of 
changes in technology and patterns of international trade. 
These amendments have been done to cover the 
agricultural sector, chemical sector, wood sector, textile 
sector, base metal sector, machinery sector, transport 
sector and  a few other sectors. 

Sri Lanka made amendments to the existing National 
Harmonized System in eight digit level to comply with 
the obligations of the WCO. It is required to publish those 
amendments through the Revenue Protection Order as per 
Article 3 of the International Convention on Harmonized 
Commodity Description and Coding System. In this 
context, the  Gazette Extraordinary No.2044/41 dated 09th 
November, 2017 and the  Gazette Extraordinary No. 
2044/40 dated 09th November, 2017 have been published 
covering the abovementioned sectors. However, the 
unpublished amendments done according to the Revenue 
Protection Order covering those said sectors will be 
published through the new Gazette. At the same time, the 
Sri Lanka Standards have been revised to fall in line with 
the International Electronic Commission -IEC- Standards. 
According to the IEC Standards, electric kettles, hotplates 
and electric cables standards are revised.  I will table* the 
relevant table. 

Further, the standards of toffees, lozenges, hard-boiled 
sugar confectionery, gelatin-based products and pectin-

based products were cancelled and it has been replaced by 
the following two standards:  specification for hard candy 
and specification for soft candy. In addition, new standard 

has been published to cover instant noodles which is 
already covered under the specification for pasta products 
in the  previous Gazette. Therefore, it is necessary to 
amend the Import and Export Control Regulations  
(Standardization and Quality Control) published in the  
Gazette Extraordinary Notifications No. 1844/49 dated 
8th January, 2014 and No. 2032/10 dated 15th August, 
2017 to include amended HS Codes by using new RPO. 
Along with the new HS Codes introduced in RPO 2017 
version,  six Sri Lankan standards  have been revised and 
included in the new Gazette Notification. Sir, these items 
cover soft candy, hard candy, pasta products such as 
noodles, instant noodles, macaroni, spaghetti, vermicelli, 
electric hotplates, electric kettles and PVC insulated non-

armoured cables. So, according to that requirement,  
Gazette Extraordinary No. 1844/49 dated 8th January, 
2014,  Gazette Extraordinary No. 2032/10 dated 15th 
August, 2017 are repealed. We also presented  a Cabinet 
Memorandum and  Gazette Notifications for the above 
purpose. I can also submit them. 

Thank you very much.   

 
* සභාෙ6සය  මත තබන ලද 3යOHල :   சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட ஆவண�: 
  Document tabled: 
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* Produced at end of speech. 



2018 �2  21  

[�.ப. 11.41] 
 

ග/ එස්. �තර� මහතා    
(மா��மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) ெகௗரவ ��களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�கேள, இ�ைறய தின  நைடெப#கி�ற ம%வாி� க&டைள' ச&ட�தி�கீழான இர*+ அறிவி�த,க- ெதாட�பான விவாத�தி�ெபா�%, மிக ��கியமான ஒ/ விடய�ைத0 பதி1ெச2ய வி/ 3கிேற�. அதாவ% இ�# நா+ ��வ%  தபா, திைண�கள ஊழிய�க- ேபாரா&ட  நடா�தி� ெகா*6/�கிறா�க-. இ7த நா&6ேல உ-ள ப,ேவ#ப&ட தபா, நிைலய:க;�<டாக1  உதவிகைள0 ெபற ேவ*6ய ம�க- அ7த உதவிகைள0 ெப=#�ெகா-ள �6யாதவா# த+�க0ப&6/�கிறா�க-. இ7த� தபா, ஊழிய�களி� ேபாரா&ட  கி&ட�த&ட 12 நா&கைள� கட7% ெகா*6/�கிற%. றி0பாக, மாதா7த உதவி0 பண�ைத0 ெப#கி�ற 70 வய%� ேம=ப&ட ஏைழ ம�க-  ேபா�வர�%' ெசல1 ெச2% ெகா*+ த:க;� அ/கிB-ள தபா, நிைலய:க;�' ெச,கி�றேபாதிB  அ: அ7த உதவி0 பண�ைத0 ெபற �6யாம, தி/ பி வ/கி�ற ஒ/ %�0பா�கிய நிைல� த-ள0ப&6/�கிறா�க-. இ% மிக ேமாசமான ஒ/ காாியமா . ஏ�? இ7த நா&+ ம�க;� இDவள1  அ�தியாவசியமான தபா, ேசைவகைள' சாியாக ேம=ெகா-ள �6யாம, இ/0ப% , அைம'E அத=கான ஒ/ �6ைவ எ&டாம, இ/0ப%  ஒ/ பாரGரமான விடயமா .  

றி0பாக, வட�, கிழ�0 பதிகளிேல வா�கி�ற ஏைழ ம�க- H�த�ைத' ச7தி�தவ�க-. அவ�களிேல ெப/ பாலானவ�க- + ப அ:க�தவ�கைள இழ7த நிைலயி, காண0ப+கிறா�க-; அ�றாட  இ7த மானிய உதவிகைளH  மாதா7த உதவிகைளH  ந பிேய த:கள% வாI�ைகைய� ெகா*+ ெச,கிறா�க-. ஆனா,, இ�# பல தபாலக:க- அ7த மாதா7த உதவிைய�<ட வழ:க�6யாம, இ/�கி�றன. ஆகேவ, அ7த ஏைழ ம�க;ைடய வாI�ைகயிேல அ7த ஊழிய�க- த:க;ைடய ெதாழி=ச:க0 ேபாரா&ட�திKடாக ம* அ-ளி0ேபா+கி�ற நிைலைமைய இ�# நா:க- காண�<6யதாக இ/�கி�ற%.  இ7த நா&6ேல ஒ/ ஜனநாயக வழி0 ேபாரா&ட  நைடெப#கிற%. த:கள% நீதியான ேகாாி�ைககைள ��ைவ�% அ7த ஊழிய�க- ேபாரா+கி�றா�க- எ�றா,, இைறைமH-ள அரசா:க , அைம'E ம=#  அதிகாாிக- அ% ெதாட�பி, அவ�க;ட� ேநர6யாக0 ேபசி, அ7த0 பிர'சிைனைய� தீ��% ைவ�தி/�கேவ*+ . இ�# இ7த0 ேபாரா&ட 12 நா&கைள� கட7% 13ஆவ% நாளாக நைடெப#கி�ற% எ�றா,, ம�க- தபாலக:கNடாக0 ெபறேவ*6ய உதவிகைள� கி&ட�த&ட அைர மாத:க- ெபறவி,ைல. இ7த நா&6� பல பாக:கைள' ெச�றைடய ேவ*6ய எ�தைனேயா தபா, ெபாதிக- இ�# ேத:கி�  கிட�கி�றன; தபாலக:க- ம�க;ைடய அ�றாட� ேதைவகைள0 O��திெச2ய �6யாம, இ/�கி�றன. ஆகேவ, இ7த' சைபயிKடாக நா� மிக ��கியமாக ��ைவ�கி�ற விடய  எ�னெவனி,, இ7த ம�க;ைடய பிர'சிைனகைள� தீ��%ைவ�க�<6ய வைகயி,, உாிய அைம'E தபா, திைண�கள ஊழிய�களி� ேபாரா&ட�%� உட� தீ�1 காணேவ*+  எ�பதா .  இ�# நா&6ேல ப,ேவ#ப&ட பிர'சிைனக- இ/�கி�றன. றி0பாக வP7% காணாமலா�க0ப&டவ�க- ெதாட�பாக' ச ப7த0ப&டவ�க- கி&ட�த&ட ஐRறாவ% நாைள எ&+கி�ற வைகயி, கிளிெநா'சியிB  �,ைல�தீவிB  ம�னாாிB  தி/ேகாணமைலயிB  வ1னியாவிB  ேபரா&ட  நடா�தி வ/கி�றா�க-. அதி, ஈ+ப&ட ஒ/ ெதாதி� தா2மா� இ�# இற7தி/�கிறா�க-. அதாவ% நா&6ேல H�த  நட7தி/�கிற%; ப,லாயிர�கண�கான ம�க- ெகா,ல0ப&6/�கிறா�க-; அழி�க0ப&6/�கிறா�க-. இ7த நிைலயிB  இ7த அரசா:க  இ7த நா&+ ம�க;ைடய பிர'சிைனைய� தீ��% ைவ0பத=கான �ய=சிகைள இ%வைர ேம=ெகா-ளவி,ைல. இ7த0 ேபாரா&ட  ஐR# நா-களாக நட�கி�ற% எ�ப% ஒ/ சாதாரண விடயம,ல. அ7த வைகயி, இ7த ம*ணிேல ஒ/ ம�க- �ம  இழ7%ேபான தம% உற1க;�காக0 ேபாரா6� ெகா*6/�கி�ற%. அேதேநர  "ேபா�� =ற:க-, இன அழி03�க- ெதாட�பிலான கட0பா+கைள நிைறேவ=#வத= இ�U  இல:ைக �ய=சி�கவி,ைல" எ�ற ெச2திைய Amnesty International எ�ற ச�வேதச நி#வன  அறிவி�தி/�கி�ற%. இ�ைறய நிைலைமைய0 பா��கி�றேபா% உ*ைமH  அ%தா�! காணாமலா�க0ப&டவ�க- ப=றிய விடய:கைள� ைகயா-வத=' சாியான, ேநா்�தியான, ேநா்ைமயான வழி�- இ�U  இல:ைக வரவி,ைலெய�பைத�தா� இ% ெவளி�கா&+கி�ற%.  இ�# ஜனாதிபதி அவ�க- தா� இராXவ Y�கைள� கா&6�ெகா+�க மா&ேடென�# ஒ/ 3ற�திேல றி0பி+கி�றா�; பிரதம� அவ�க- ஒ/ க/�ைதH  
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පා'�ෙ.�4ව நா&6ேல இ/�கி�ற ஏைனய அைம'ச�க- இ�ெனா/ க/�ைதH  இ�ெனா/ 3ற�தி, ெசா,கி�றா�க-. அேதேநர  பி-ைளகைள இழ7தவ�களி� + ப�தின� ம=#  காணாமலா�க0ப&டவ�களி� + ப�தின� அகதிகளாக அவதி0ப+கி�ற நிைலயி, தகர� ெகா&டைககளி�கீI த:க;ைடய ேபாரா&ட:கைள ��ென+�%� ெகா*6/�கி�றா�க-.  இ0ெபா�% ஐ�கிய நா+க- மனித உாிைமக- ஆைண��வி� ஆனி - ஆ6 மாத�தி=கான அம�1க- நைடெப=#� ெகா*6/�கி�றன. ப,ேவ# நா+களி� மனித உாிைமகைள ேநசி�கி�ற அைம03�க- ம=#  மனித உாிைமக;�காக0 ேபEகி�றவ�க- ெஜனீவாவி, ஐ�கிய நா+க- மனித உாிைமக- ஆைண��� <&ட�தி, கல7% ெகா*6/�கி�றா�க-. காணாமலா�க0ப&டவ�க;ைடய + ப:களி� மன��ற,கைள, உ*ைமகைள ெவளி0ப+�%வத=காக இல:ைகயிP/7%  அ:ேக ெச�றி/�கி�றா�க-. மனித உாிைமக- ஆைண��வி� ஆ2வி� அ60பைடயி, றி�த 351 ேப� ெகா*ட ெபய�0 ப&6ய, இ�ைறய நா&களி, ெவளியிட0ப&6/�கி�ற%.  றி0பாக இ�ைறய பல இைணய�தள:க- ம=#  ப�திாிைககைள0 பா��கி�றேபா%, தமிழீழ வி+தைல0 3Pகளி� அரசிய, %ைறயி� பிர'சார0 பதி�0 ெபா#0பாக இ/7த இள பாிதி அவ�க- மைனவி, இர*+ ெப* பி-ைளக-, ஓ� ஆ* பி-ைள உ&பட த�Uைடய + ப�ேதா+ சரணைட7த பட  ெவளியி, வ7தி/�கி�ற%. இதைனவிட, வி+தைல0 3PகளிUைடய இராXவ0 ேப'சாள� இள7திைரய� ம=#  வி+தைல0 3Pக;ைடய வரலா=#�%ைற0 ெபா#0பாளராக இ/7த ேயாகர�தின  ேயாகி உ&பட பலாி� ெபய�க- ெவளி0ப+�த0ப&6/�கி�றன. அ7த வைகயி, பல ஊடக:களிேல பல சரணைட7த தளபதிக;ைடய ெபய�0ப&6ய,க-  ெவளிவ7தி/�கி�றன. ஆனா,, இ�# இ7த நா&6ேல இைவ எ%1ேம நட�காத மாதிாியான ஒ/ ேதாரைணயி, அ,ல% அைவ ம�:க6�க0ப&ட வைகயி, றி�த ெச2திக- பா��க0ப+கி�றன. ஆனா,, உலக நாகாீக  ெவ&கி� தைலனிய�<6ய அள1� இல:ைக நா&+�- தமிழ�க- எ�ற இன�தின� மிக� ெகா\ரமான �ைறயி, �-ளிவா2�கா, பதியிேல 2008 - 2009 களி, ெகா�ெறாழி�க0ப&டா�க-; ப,லாயிர�கண�கானவ�க- ப&6னியா, இற7தா�க-; பல ழ7ைதக- ெகா,ல0ப&டா�க-.  இ�#  ஆன7த EதாகரUைடய பி-ைளக- த7ைதயிUைடய வ/ைக�காக� கா�தி/�கி�றெபா�%, கிளிெநா'சி� வ7த ஜனாதிபதி அவ�க-, அவைர வி+தைல ெச2ய �6யாெத�ேற ெசா,Pவி&+' ெச,கிறா�. நாலாயிர  ழ7ைதக- ச ப7தமாக விழா எ+�க அ: வ7த ஜனாதிபதி அவ�க-, அ7த நா� வய%0 பி_E0 பாலக�க;ைடய மன:கைள0 3ாி7%ெகா-ள �6யாத ஒ/ சி:கள� தைலவராகேவ இ/�கி�றா�. ஆகேவ, ச ப7த0ப&டவ�க- ெபௗ�த ேமலாதி�க எ*ண:கேளா+  மகாவ ச சி7தைனகேளா+  இ/�கி�ற தைலவ�களாகேவ த:கைள அைடயாள0ப+�தி� ெகா-கி�றா�க-. அ0ப6யானா, இ7த நா&6ேல நீதிH  நியாய�  சாியான பாைதH  எDவா# ெகா*+ ெச,ல0பட0 ேபாகி�ற%? யா/� நீதி கிைட�க0 ேபாகி�ற%? நீதி�காக0 ேபாரா+கி�ற ம�க;� இ�U  சாியான விைட இ,ைல. 

அDவாறானா, இ7த நா&6� �610 பாைத எ:ேக அைமH ?  ெகௗரவ ��களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�கேள, வP7% காணாமலா�க0ப&டவ�களி� + ப:க- க*ணீ� வ6�கி�ற இ7த நிைலயி,, உ*ைமயி, பிர'சிைன� �க:ெகா+�%� ெகா*+, த:க;ைடய எதி�கால  ப=றிய எ*ண:கேளா+ அரசிய, ாீதியிலான ஒ/ தீ�ைவ எதி�பா��தி/�கி�ற தமிI� ேதசிய இன�தி� அைடயாள�ைத' சிைத0பதி,தா� <6ய கவன  ெசB�த0ப+கி�ற%. வட�, கிழ�0 பதிகளி, தி&டமி&ட வைகயி, ேம=ெகா-ள0ப+கி�ற நில அபகாி03�க- ெதாட�பாக அ*ைமய நா&களி,<ட எ:க;ைடய க&சியிUைடய பாரா;ம�ற உ#0பின�க- <6 ஆரா27தி/7தா�க-. றி0பாக, மகாவP ‘எ,’ வலய  எ�கி�ற ெபயாிேல �,ைல�தீ1 ம=#  வ1னியா வட�0 பதிகளிேல நில அபகாி03' ெசய=பா+க- மிக� %ாிதமா�க0ப&6/�கி�றன. கிளிெநா'சி மாவ&ட�தி, இரைணம+விUைடய ெத=0 பதியிேல ��னா- ஜனாதிபதி மஹி7த இராஜபcவி� கால�தி, பா%கா03 அைம'சி� ெசயலாளராக இ/7த ேகா�தாபய  இராஜபகஷ அவ�களா, 4,000 இராXவ� + ப:கைள� 6யி/�%வத=கான ஒ/ 6ேய=ற� தி&டெமா�# ேம=ெகா-ள0ப&ட%.  அ0ெபா�% சீன நா&6Uைடய ெபா/�%Y+க-eல  அ7த இட�திேல Y+க- அைம�க0ப&டைத� தமிI� ேதசிய� <&டைம03 எதி��தைமயினாB , ப,ேவ#ப&ட வைககளி, எதி�03 நடவ6�ைகக- ேம=ெகா-ள0ப&டைமயினாB , ச�வேதச அ��த:க- காரணமாக1  அ7த� 6ேய=ற� தி&ட விடய  த=காPகமாக நி#�த0ப&6/7த%. இ�# ந,Pண�க  ேபசி�ெகா*6/�கி�ற <&டரசா:க�தி, இ/�கி�ற அதிேமத ஜனாதிபதி ைம�திாிபால சிறிேசன அவ�க;  ெகௗரவ பிரதம ம7திாி ரணி, வி�கிரமசி:க அவ�க;  இைண7% மீ*+  அ:ேக 4,000 இராXவ� + ப:கைள இ/�தி� தமிழ�க;ைடய ெசறிைவ� ைற�  வைகயி, ெசய=ப+கி�றா�க-. அதாவ% தமிழ�க- வாIகி�ற வட�, கிழ�0 பிரேதச:களிேல அவ�கைள இர*டா7தர0 பிரைஜகளாக மா=#கி�ற நடவ6�ைகைய இ7த அரசா:க தா� மிக� க'சிதமாக ேம=ெகா-கி�ற% எ�ப% ெவளி0பைடயாக� ெதாிகி�ற%. வ1னியா வட�கிUைடய பதிகளிேல ெப/ பதி சி:களமய0ப+�த0ப+கி�ற% அ,ல% எ:கைள0ேபா, தமிI ேபEகி�ற சேகாதர�களாக� றி0பிட0ப+கி�ற �fP  ம�கைள ம�னாாிB  வ1னியாவிB  வB�க&டாயமாக� 6ேய=#கி�ற �ய=சிக;� அரசா:க  Gபமி+கி�ற%. அேதேபா�# அரசா:க  �,ைல�தீ1 மாவ&ட�தி, மகாவP ‘எ,’ வலய  என� றி0பி&+, ெவP ஓயா எ�கி�ற ஒ/ தனியான பிரேதச' ெசயலாள� பிாிைவ உ/வா�கி, அதKடாக1  பல ேவைல�தி&ட:கைள ேம=ெகா-கி�ற%. �,ைல�தீ1 மாவ&ட�தி=' ெசா7தமான நில:கைளH  வ1னியா மாவ&ட�தி=' ெசா7தமான நில:கைளH  அgராத3ர மாவ&ட ஆ;ைக�-;  ெபால�ன#ைவ மாவ&ட ஆ;ைக�-;  ெகா*+வ7%, அ7த மாவ&ட:க;�� ெதாியாமேலேய அ: ள:கைள அபிவி/�தி ெச2த,, தமிழ�களி� வய, நில:கைள அபகாி�த, ேபா�ற ெசய=பா+கைள அரசா:க  ெச2%வ/கி�ற%. ஆகேவ, தமிழ�க- வாIகி�ற பிரேதச:களி, அவ�க;ைடய இன0பர பைல இ,லாம= ெச2யேவ*+  எ�கி�ற வைகயி, 1940களிேலயி/7% இ7த நா&6ேல 
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[ගM එස.් çතර� මහතා] 



2018 �2  21  ேம=ெகா-ள0ப&+ வ7த தி&டமி&ட நடவ6�ைகயி�, இன' E�திகாி03 நடவ6�ைகயி� ஒ/ வ6வ�ைதேய இ�# நா:க- ெவளி0பைடயாக0 பா��க �6கி�ற%.  1960க- வைர அ பாைற மாவ&ட�திேல சி:கள0 பாரா;ம�ற உ#0பின� ஒ/வ�<ட இ/�கவி,ைல. ஏெனனி, அ: சி:கள ம�க;ைடய ெதாைக அDவள1தா� இ/7த%.  ஆனா,, இ�# இ/�கி�ற நிைலைமைய0 பா/:க-! அ:ேக ஒ/ தமிI0 பாரா;ம�ற உ#0பின�<ட வ/வ% மிக� க6னமாக இ/�கி�ற%. காரண , அ:ேகயி/7த தமிழ�க- விர&6ய6�க0ப&டா�க-; ப60ப6யாக இட ெபயர ைவ�க0ப&டா�க-. இேதேபா�#தா� �,ைல�தீ1 மாவ&ட�  வ1னியா மாவ&ட�  hைறயாட0ப+கி�ற%;  ம�னா� மாவ&ட  கபளீகர  ெச2ய0ப+கி�ற%. அேதேநர  கிளிெநா'சி மாவ&ட�தி, இரைணம+வி� ெத=0 பதியி, 6ேய=ற  ெச2ய0படவி/�கி�ற%. இ7த வைகயி, அரசா:க  வட� மாகாண�திேலயி/�கி�ற தமிI ம�க;ைடய ெசறிைவ� ைற0பத=ாிய �� �ய=சிகைளH  ெச2%வ/கி�ற% எ�ப%தா� ெவளி0பைடயாக� ெதாிய வ/கி�ற%. ஆகேவ, அரசா:க  தமிI ம�க- சா�பி, ஒ/ ந,ல �6ைவ எ+�கேவ*+ .  இ7த நா&6ேல தமிழ�க-மீ% க&டவிI�க0ப&ட இன வ��ைறக;�, தமிழ�க-மீ% ேம=ெகா-ள0ப&ட இன அழி03�க;� எதிராக அரசிய, தீ�ைவ அைட7%ெகா-வத=கான �ய=சிகைள ேம=ெகா-;  �கமாக, தமிI� ேதசிய� <&டைம03 அரசா:க�தி=0 பல தடைவக- ஒ�%ைழ03�கைள வழ:கியி/�கி�ற%. ஆனா,, அ7த ஒ�%ைழ03�கைள� தமிழ�க;ைடய பலYனமாக� க/தி இ7த அரசா:க  அ7த ம�கைள0 பலYன0ப+�%கி�ற �ய=சிகளி, ஈ+ப+கி�றதா? எ�கி�ற ச7ேதக  எ:க;� எ�கி�ற%. அதாவ% நீ:க- எ:கைள ஏமாளிகளாக மா=ற �ைனகி�றீ�க- எ�கி�ற எ*ண�ைத�தா� ேதா=#வி�கி�ற%. இ�# இைட�கால அறி�ைக வ7% எ�தைன நா&க-? ஓ� அரசியலைம030 ப=றி0 ேபEவத= இ7த அரசா:க�திட  இ�U  எ7த� தயா� நிைலH  இ,ைல. நா:க- அறி7த வைர அரசியலைம03 எ�கி�ற விடய  ேபச0ப+கி�ற ஒ/ ெபா/ளாக� ெத�படவி,ைல. இDவாறான hழP,, 3ைரேயா60ேபாயி/�கி�ற இன0 பிர'சிைனைய� தீ�0பத= அரசா:க�திட  எ�ன தி&ட  இ/�கி�ற%? ெவ#மேன தமிழ�கைள0 பய�ப+�தி� த:க;ைடய அரசிய, இலாப:கைள அைடவதி,தா� இ7த அரசா:க  இ�U  �ய=சி ெச2கிறதா? ஆகேவ, இ7த நிைலைமயி, ஒ/ மா=ற  ேவ*+ . இDவாறான ஒ/ நிைலைம ெதாடர �6யா%. நீ:க- H�த�தி, தமிழ�கைள அழி�தீ�க-. அ0ெபா�தி/7த  
 
[Sලාසනෙx අණ ප@] ඉවA කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப4 அக�ற�ப�� ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] ேகா�தாபய ராஜபc ேபா�ற இன0 ப+ெகாைலயாள�களா, சி:கள இராXவ  பய�ப+�த0ப&+� தமிழ�க- இன0ப+ெகாைல ெச2ய0ப&டா�க-. அDவா# இல&ச� கண�கான ம�க- இன0ப+ெகாைல ெச2ய0ப&டத� பி=பா+, இ�# இ/�கி�ற தமிI ம�களி� ெசறிைவ� ைற�%, அவ�க;ைடய நில:கைள0 பறி�%, அவ�கைள அ7நிய�களா�கி, இ7த ம*ணிேல அவ�க;ைடய ர,வைளகைள நE�கி�ற �� �ய=சிகைளH  இ7த 

அரE  ெச2%வ/கிற% எ�ப%தா� இ0ெபா�% ெவளி0பைடயாக� ெதாிகி�ற%. ஆகேவ, இ7த அரE ெவ#மேன ச&ட:கைள0 பாரா;ம�ற�தி, நிைறேவ=#வைத விட, அ,ல% ெவ#மேன "இேதா நாைள தீ�1 வ/கிற%, நாைள ம#தின  வ/கிற%. அ,ல%, 13இ�கீI தீ�1, 13 plus இ�eல  தீ�1" எ�ெற,லா  வா��ைதகைள' ெசா,வைதவிட, மானசீகமாக0 ேபEவத=  தீ�ைவ வழ:வத=  இ7த அரE ��வரேவ*+ . அDவா# ெச2ய� தவறினா,, இ7த நா+ மீ*+  ஒ/ H�த கள�%�- ெச,ல�<6ய வா20ைப�தா� இ7த அரசா:க  உ/வா� . அதாவ% தமிழ�க- நீதியான, நியாயமான ஒ/ தீ�ைவ0 ெப=#,  இ7த நா&6Uைடய Eேதசிகளாக இ7த ம*ணி, வாIவைத அரசா:க  வி/ பவி,ைல எ�ப%தா� ெதளிவாக� ெதாிகி�ற%. ஆகேவ,   
 

ග/ ම}�දාන�ද අgAගමෙr මහතා (மா��மி� மஹி/தான/த அ0%கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ග/ �ෙයJජ^ කාරක සභාප�.මා (மா��மி� �H�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 
 

ග/ ම}�දාන�ද අgAගමෙr මහතා (மா��மி� மஹி/தான/த அ0%கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) எ:கட <&டாளி எ7த நா;  ெசா,Bற%, "இ7த அரசா:க  ஒ�#ேம ெச2ததி,ல" எ�#. அ0ப6ேய ெசா,P&+ ெசா,P&+ அரசா:க�%� ஆதரவாக vote ெகா+�கிற%; அரசா:க�ேதா+ இ/�கிற%. 

  

ග/ �ෙයJජ^ කාරක සභාප�.මා (மா��மி� �H�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  

 

ග/ එස්. �තර� මහතා    
(மா��மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan)    
[Sලාසනෙx අණ ප@] ඉවA කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப4 அக�ற�ப�� ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] ஒ/ ந,ல மனித�. அேதேநர  கிளிெநா'சியி, ஒ/ விைளயா&+ ைமதான�ைத உ/வா�கி, ேகா6� கண�கி, ெகா-ைளய6�த ஓ� ஆ-. ��ைனய ஆ&சி� கால�தி, எ:கைள அழி�ததி, அவ/  ெப/  ப: வகி�தவ�. ஆகேவ, றி�த விடய�ைத0 ப=றி' ெசா,வத= அவ/� எ7த அ/கைதH  இ,ைல. அவ/  இன0 ப+ெகாைலயாள�களி, ஒ/வ�. [இைட��] நா� எ�Uைடய ேநர�தி, ேபEவத= அUமதி�க ேவ*+ .  
 

ග/ ම}�දාන�ද අgAගමෙr මහතා (மா��மி� மஹி/தான/த அ0%கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගM 2ෙය�ජZ කාරක සභාප�4ම2, ගM ම�O4මා මෙF 

නම �7වා. ගM 2ෙය�ජZ කාරක සභාප�4ම2, ෙම4මා �7වා 

ම{�දාන�ද අQ ගමෙF ඇම�4මා ��ෙන/01ෙG 
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පා'�ෙ.�4ව 

�ඩාංගනය& හැ#වා, එෙහම කරලා ඒ කcdය Iනාශ කළාය 

�යලා. උ4ෙ' දMව�ට �ඩා කර�න 	cට2ය� හද� එක 

Iනාශ ��ම&ද �යන එක මට ෙ ෙර�ෙ� නැහැ. ෙ. 

ම�O4ම�ලාට �ෙබ�ෙ�  උ4ෙ' `ශ්න IතරR.  අ	 උ4ෙ' 

�ඩා 	cට2 හද�න ඕනෑ; පාරවe හද�න ඕනෑ; H2}�ෙF 

`ශ්න Iසඳ�න ඕනෑ. න8  ෙම4මා �ඩා 	cට2 හදනවාට 

කැමැ� නැහැ.  

 
ග/ එස්. �තර� මහතා    
(மா��மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) ெகௗரவ ��களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�கேள, வட�கிேல ைமதான  அைம0பத�eல  பிர'சிைனைய� தீ��கவி,ைல. மஹி7த ராஜபc அரசா:க கால�திேல அைம'சராக இ/7% இன அழி03' ெச2தவ�களி, ��கியமானவ�    
[Sලාසනෙx අණ ප@] ඉවA කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப4 அக�ற�ப�� ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 அவ� ெகா_ச  ெகா_ச  தமிI ேபEவா�. அவ� அைம�த விைளயா&+ ைமதான�%� ஒ%�க0ப&ட ேகா6�கண�கான காE அவ/ைடய கால�திேலேய hைறயாட0ப&ட%. இ�#வைர அ7த ைமதான  O��தி ெச2ய0படவி,ைல. அ7த ம�க- கட7த ஒ�ப% வ/ட காலமாக அ7த  ெரா&ாிேகா ைமதான�தி, விைளயாட �6யாம, இ/�கி�றா�க-.   
ග/ ම}�දාන�ද අgAගමෙr මහතා (மா��மி� மஹி/தான/த அ0%கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ග/ �ෙයJජ^ කාරක සභාප�.මා (மா��மி� �H�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order?   
ග/ ම}�දාන�ද අgAගමෙr මහතා (மா��மி� மஹி/தான/த அ0%கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගM 2ෙය�ජZ කාරක සභාප�4ම2, ෙම4මා �7වා 

��ෙන/01ය �ඩාංගනය සඳහා ෙව� කළ 8දe වංචාවට ල& 

�ණා �යලා.  �ඩා අමාතZාංශයට ෙව� කළ �Pම 8දල& 

වංචාවට ල&ෙවලා නැහැ. ඒ ගැන පැHUeලW  නැහැ. හැබැR, 

එ�ඒ ම�O4ම�ලා ආtÍෙව� සe� අරෙගන-  

 
ග/ �ෙයJජ^ කාරක සභාප�.මා (மா��மி� �H�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.   

 
ග/ එස්. �තර� මහතා    
(மா��மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) ெகௗரவ ��களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�கேள, தய1ெச2% எ�ைன0 ேபச வி+:க-! நா� ெசா,லேவ*6ய விடய:க- நிைறய இ/�கி�றன.  

ග/ �ෙයJජ^ කාරක සභාප�.මා (மா��மி� �H�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) ெகௗரவ உ#0பின� அவ�கேள, நீ:க- ேபEகி�றேபா% அவ/�0 பதி, ெசா,P� ெகா*6/�காதீ�க-. நீ:க- உ:க;ைடய ேப'ைச0 ேபE:க-.     
ග/ එස්. �තර� මහතා    
(மா��மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) அவ� கைத�தா, நாU  அவ/ைடய ெபயைர' ெசா,ேவ�. அவ� ேபசாம, இ/�க ேவ*+ .   
 

ග/ ම}�දාන�ද අgAගමෙr මහතා (மா��மி� மஹி/தான/த அ0%கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) அ0பி6 இயலா. நீ:க ேபசினா நாU  ேபEேவ�. 
 

ග/ එස්. �තර� මහතා    
(மா��மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) அ0ப6 �6யா%. நீ:க- ேபசினா, நாU  ேபEேவ�. அ7த ைமதான  இ�#வைர O��தி ெச2ய0படவி,ைல. அ% இராXவ�தி� ைகயி, இ0ெபா�% ஒ0பைட�க0 ப&6/�கி�ற%.    
ග/ ම}�දාන�ද අgAගමෙr මහතා (மா��மி� மஹி/தான/த அ0%கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) அ7த 'கிர1*&' ஐ' ெச2ய' ெசா,P அரசா:க�%�' ெசா,B:க!  
ග/ එස්. �තර� මහතා    
(மா��மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) ச�த  ேபாடாதீ�! க�தாதீ�! ஆனா,, நா&6, அதைன' ெச2வத= எ�தைனேயா ஒ0ப7த�கார�க- இ/7%  வட�, கிழ� இராXவமய0ப+�த0பட ேவ*+ெம�பத=காக இ0ெபா�% அ7த இட  இராXவ�திட  ைகயளி�க0 ப&6/�கி�ற%. அ�%ட� வட�கிB  கிழ�கிB  இ/�கி�ற ஆயிர�%�  ேம=ப&ட ள:களி� 3னரைம03 ேவைலகைள�<ட இராXவ�திட  ஒ0பைட0 பத= இ7த அரE �ைன7தி/�கிற%. அ0ப6யானா, ெவளி0பைடயாக0 பா��கி�றெபா�% ��ைமயான இராXவ ஆ&சி�- தமிழ�க- இ/0ப% ெதாிகி�ற%. அரசா:க  வட�, கிழ�கிேல இர*+ இல&ச�%�  ேம=ப&ட இராXவ�தினைர வி�% ைவ�தி/�கி�ற%. ஆகேவ, தமிழ�கைள� ெதாட�7%  இராXவ �ைற�- ைவ�தி/0பதி,தா� இ7த அரசா:க  கவன  ெசB�%கி�ற%. அதைன�தா� இ7த இட�திேல நா� E&6�கா&ட வி/ 3கி�ேற�. ஏ=கனேவ மஹி7தான7த அB�கமேக அைம'சராக இ/7த கால�தி, மஹி7த அரE ெச2தைதேய இ7த அரE  ெச2கி�ற%. ஆனா,, நா:க- இ7த0 பிர'சிைனைய� தீ/:க-; அத= ஒ/ �6ைவ� தா/:க- எ�#தா� ேக&கி�ேறா . அதைனவி+�% அ7த� கால:கைள மற7% இ7த� கால�தி, மா=ற  ெச2யேவ*6ய அவசியமி,ைல.   இ�# அ7த ம�க;ைடய காணிகைள அபகாி�கிறா�க-; அ7த0 பிரேதச�தி, இராXவ�ைத� வி�% ைவ�தி/� 
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[ගM ම{�දාන�ද අQ ගමෙF මහතා] 



2018 �2  21  கிறா�க-. இ�# இராXவ  தமிழ�கைள இராXவ� திற7த ெவளி' சிைற'சாைலகளிேல இ/�திவி&+, ள:கைள0 3னரைம�த,, ைமதான:கைள0 3னரைம�த,, சj� நடா�%த,, ேஹா&ட, நடா�%த, எ�# எ,லாவ=ைறH   தாேம ெச2கி�ற%. ��ப-ளிகைள�<ட இராXவ  நடா�தி� ெகா*6/�கி�ற%. அ0ப6யானா, ஒ/ ��ைமயான இராXவ ஆ&சி�- அ7த ம�கைள ைவ�%�ெகா*+ அவ�களி� பிர'சிைனைய ேவ# திைசயி, ெகா*+ ெச,கி�றா�க-. இ�# காணாமலா� க0ப&ட ம�க- ச ப7த0ப&ட பிர'சிைன தீ��க0படவி,ைல. இ7த நிைலயி, தமிழ�க;ைடய நில:க- பறி�க0 ப+கி�றன. அ7த வைகயி, அவ�க- ெம,ல ெம,ல structural genocide - க&டைம�க0ப&ட இன அழி03�- ளா�க0ப+கி�றா�க-. இ7த நிைல மா=ற0பட ேவ*+ .  இ7த நா&6, நீதிH  நியாய�  இ/�க ேவ*+ெம�றா, உடன6யான ஓ� அரசிய, தீ�1� இ7த அரசா:க  ��வர ேவ*+ . ��வர� தவறினா, இ7த நா&6ேல வட�, கிழ�கி, வாIகி�ற ம�க- ெத� பதியிேல வாIகி�ற சி:கள ம�கேளா+ ேசா்7% வாழ �6Hமா? இ,ைலயா? எ�பத=கான பகிர:க வா�களி0ைப நட�%வத= நீ:க- தயாராக ேவ*+ெம�# நா� பகிர:கமாக� ேக&கி�ேற�. ஆகேவ, அ7த0 ெபா%சன வா�ெக+0ைப நட�%:க-! அதாவ% H�த�தா, பாதி�க0ப&ட, நில:கைள இழ7த, உயி�கைள இழ7த, த=ெபா�%  நில:கைள இழ7% ெகா*6/�கி�ற அ7த ம�க-, சி:கள ம�கேளா+ ேசா்7% வாழ �6Hமா? இ,ைலயா? எ�பைத� தீ�மானி0பத=கான ெபா%சன வா�ெக+03� இ7த அரசா:க  தயாராவ%தா� இ�ைறய நாளி, ந,லெதா/ ெச2தியாக அைமHெம�# றி0பி&+, என% உைரைய நிைற1 ெச2கி�ேற�.  
 

ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, this is a Bill moved by me today. Therefore, I 

would like to remind this to the Hon. Shritharan. Hon. 
Member, you did not speak even one word of the service 
that we are planning to provide.  By next month, every 
person in Jaffna, Kilinochchi, Mannar, Mullaitivu and 
Vavuniya Districts in the Northern Province will have 
access to free pre-hospital care ambulance facility. But, 
you did not have the courtesy to at least acknowledge that 
fact. -[Interruption.] You made a very extremist speech. 
The topic under discussion was this. Sir, I waited till he 
finished. You criticized a lot and we listened. A lot of 
what you said was not accurate. You know that the Army 
has been giving lands back to the people. That is a fact. 
Hon. Member, you did not have the courtesy to appreciate 
this. That is all what I have to say.  

 

ග/ එස්. �තර� මහතා    
(மா��மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ග/ �ෙයJජ^ කාරක සභාප�.මා (மா��மி� �H�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order?  
 

ග/ එස්. �තර� මහතා    
(மா��மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) ெகௗரவ இராஜா:க அைம'ச� அவ�கேள, நீ:க- 

றி0பி+கி�ற சBைகக-, உ:கைள நா:க- வாI�%வதா, ெவ=றி ெப=றதாக� க/த�<டா%. பிர'சிைன ஏ=ப&+ இ�ைற� எ�தைன வ/ட:க-? 70 வ/ட:க-! இ7த ம*ணிேல ஒ/ ேபாாிய, வரலா# ஏ=ப&+, இDவள1 ம�க;  %�ப:கைள' Eம7% வாழ �6யாம, திண#கி�றேபா%, அ7த0 பிர'சிைனைய� தீ��% ைவ0பத=கான ஒ/ வா��ைதைய�<ட உ:களா, ெசா,ல �6யவி,ைலேய! நீ:க- ெவ#மேன -     
ග/ �ෙයJජ^ කාරක සභාප�.මා (மா��மி� �H�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  
 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, I moved this Bill today. Therefore, I must be able 

to reply. Please give me the microphone. 
 
ග/ �ෙයJජ^ කාරක සභාප�.මා (மா��மி� �H�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. (Dr.) Harsha De Silva. 
 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Hon. Shritharan, we are referring to a particular 

subject today. We are talking about free pre-hospital care 
ambulances to 1,061,315 people in the Northern Province. 
On the one hand we have entered into a reconciliation 
programme and the land is being given back. The issue 
under discussion is not that. You made all kinds of 
allegations. You could have said one sentence to 
appreciate what we are trying to do. It goes both ways.  

 
ග/ �ෙයJජ^ කාරක සභාප�.මා (மா��மி� �H�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) ெகளரவ உ#0பின� அவ�கேள, நீ:க- இ�# சைபயி, எ+�க0ப&+-ள subject ச ப7தமாக0 ேபசியி/�கலா  எ�# இராஜா:க அைம'ச� அவ�க- ெசா,கி�றா�.  
 
ග/ එස්. �තර� මහතා    
(மா��மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ග/ �ෙයJජ^ කාරක සභාප�.මා (மா��மி� �H�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. S. Shritharan, what is your point of Order?  

 
ග/ එස්. �තර� මහතා    
(மா��மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) நா:க- நீ:க- ெச2கி�ற பணிகைள நிராகாி�கவி,ைல. ஆனா,, நீ:க- இ7த� கால�திேல ெச2% வ/கி�ற பணிக- "யாைன0 பசி� அ,வா ெகா+�த," மாதிாியா . நீ:க- அ:கி/�கி�ற ம�க;ைடய ேதைவகைள0 O��தி ெச2யாம, ெவ#மேன கி-ளி� ெதளி�கி�ற விடய:கைள0 
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පා'�ෙ.�4ව ப=றி நா:க- ெசா,லேவ*+ெம�# ெசா,கி�றீ�க-. ஆனா,, 3ைரேயா60 ேபாயி/�கி�ற மிக ��கியமான பிர'சிைனைய �தP, தீ/:க-! [இைட��] நா:க- ெசா,வத= வி+:க-! நீ:க- ெவறி�தனமாக� கைத�கி�றேபா% அைத நா:க- ேக&+� ெகா*6/�க ேவ*+  எ�# நிைன�காதீ�க-!  
ග/ �ෙයJජ^ කාරක සභාප�.මා (மா��மி� �H�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  
 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Is the Hon. Member saying that he does not want this 

service? ෙ.ක අ��ට කඩල ෙදන කථාව& ෙන/ෙවR.  ෙ.ක 

�Iත ෙ�රා ගැ9ම 	;බඳ  කථාව&.  ඔබ4ම�ලාෙF 

aස්w&කයට ambulance ඕනෑ නැ න. �ය�න; එපා න. එපා 

�ය�න.  අ	 ෙ.වා උ4M පළාෙ    PයQ `ෙ�ශවලට ලබා 

ෙදනවා.  

 
ග/ �ෙයJජ^ කාරක සභාප�.මා (மா��மி� �H�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is, the Hon. Eran Wickramaratne.  
 

[12.05 p.m.] 
 

ග/ ඉරා� OkමරAන මහතා (lදH රාජ^ අමාත^.මා) (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன - நிதி இராஜா5க அைம.ச�) 
The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  
Thank you, Sir. On the 08th of March, 2018, there was 

a Debate in this House and during that Debate, the Hon. 
Mavai S. Senathirajah expressed some concerns about the 
industries in the North and I had to point out on that day 
that in a tavern, at the end of the day if there is residue, it 
is normally destroyed in the rest of the country.  But in 
the Northern Peninsula in particular, we allow the residue 
to be used either for a distillery or for a bottling plant. The 
reason I had to say that is, I must make it absolutely clear 
that our Government does not discriminate between the 
Northern Province and the rest of the country.  

There were also some requests made in terms of 
reducing some of the fees that we had imposed and we are 
moving those things in the House today. Because, in 2002 
- 2004 period, according to a WHO study, Sri Lanka’s 
pure alcohol consumption was about 2.2 litres per 
individual, which, today, is more than double of that. So, 
the intention is basically to regulate the industry. The 
illicit liquor industry has also grown and we need to 
basically put this in check. Therefore, some of the things 
that we have proposed today will apply to the whole 
country.  

අද "}වසැXය" Lල� රථ ෙසTවය ගැන කථා කරන අවස්ථාෙ7 

ගM (ආචා'ය) හ'ෂ ද Peවා රාජZ අමාතZ4මාට මම ස්4�ව�ත 

ෙව�නට ඕනෑ. බස්නා{ර පළාත 4ළ Iතර& ෙන/ෙවR, 

අනාගතෙය6 8� රටටම "}වසැXය" Lල� රථ ෙසTවාව ලබා 6මට 

ඔ¡ෙF �වමනාව මත Iශාල කා'ය භාරය& කරලා �ෙබනවා. ඒ 

වාෙFම ඉ�aයාS රජයට , ඉ�aයාS ජනතාවට  අ	 

ස්4�ව�ත ෙව�නට ඕනෑ. ෙම/කද, ඔ��ෙF ලZ ආධාරය 

කරණෙක/ටෙගන තමR අපට ෙ. කා'යය ආර.භ කර�න 

��ව� ෙවලා �ෙබ�ෙ�. ෙමම "}වසැXය" Lල� රථ ෙසTවාව 

4ළ ෙසTවය කරන ෛවදZ 2ලධාX�ට, ෙහද ෙසTවාෙ7 කට:4 

කරන ෙහද ෙහaය� ඇ4� PයQම 2ලධාX�ට, ඒ වාෙFම එ{ 

ෙසTවය කරන PයQම ෙදනාට ෙ. අවස්ථාෙ76 අෙ� 

කෘතෙ76භාවය පළ කර�න අවශZR. 

අෙ� රජය ය. �P `�ප � මාලාව& උඩ තමR £යා 

කර�ෙ�. එම `�ප � මාලාෙ7 එ& ලධ'මය& තමR, 

ක�M� ෙහ� ෙකෙන& ෙ. රෙc උපත ලබා, ෙ. රෙc 

�රවැPෙය& ෙවලා �ෙබනවා න., ඒ හැෙම�ම 9�ය ඉaXෙG6 

එක හා සමාන ෙලස සැල[ම. එම 2සා අද ගM çතර� 

ම�O4මා කර� කථාෙ7 ෙබ/ෙහ� ෙක/ටස් සමඟ මට එකඟ 

ෙව�න බැX බව  `කාශ කර�න අවශZR. ෙම/කද, උ4ෙ' 

Pdන ජතාවෙF PයQම අෙ�&ෂාව� අපට එක Iටම ස.î'ණ 

කර�න බැX - �ෙබන බව මම ද�නවා. ඒ වාෙFම දWෙt 

Pdන ජනතාවෙF  සෑම අෙ�&ෂාව&ම අපට එකIටම ස.î'ණ 

කර�න බැහැ �යන එක  මම �ය�නට ඕනෑ. රජය& �ණාම 

අ	 ÕමාSªල වැඩ 	;ෙවළක තමR Pd�ෙ�. මම ක�� 

�7වා වාෙF, අද සාක0ඡා කළ }රාබ# ආඥාපනත 	;බඳව 

පමණ& ෙන/ෙවR, ආ'~කෙG අෙනW  ෙ�වe ගැන කථා 

කරන ෙක/ට  අ	 උ4රද, දWණද �යා බල�ෙ� නැහැ, අ	 එක 

I�යටම ෙසTවාව කරෙගන යනවා. 

ෙ. රෙc :�ධය& ඇ� �ණා �යලා අ	 PයQ ෙදනාම 

ද�නවා. එම :�ධය ඇ� �x ෙවලාෙ7 ආර&ෂක ෙහT4 2සා 

උ4ෙ' ඉඩ. පවරාග�න P�ධ �ණා. න8 , ÕමÕමෙය� එම 

ෙප|�ග�ක ඉඩ. නැවත  උ4ෙ' �ව  වන ජනතාවට ලබා 

ෙදනවා. තව  ඉඩ. 2දහස් ��ම 	;බඳව 8දe ඇම�4මා , 

හ8දාෙ7 `ධා9S  එක4 ෙවලා ෙ. ස�ෙG6  සාක0ඡාව& 

පැවැ 4වා.  ෙ.ක අෙ� රජෙG අෙ�&ෂාව& Iතර& ෙන/ෙවR, 

අ	 ඒක £යා මක කරෙගන යනවා. අ	 සං{Éයාවට 8e තැන 

6ලා �ෙබනවා. අ	 ෙ. රට 4ළ සං{Éයාව ෙග/ඩ නඟාෙගන 

යනවා. අR�වාPක. ගැන කථා කරන ෙක/ට අ	 එක `ෙ�ශයක 

ජනතාවෙF අR�වාPක. ගැන පමණ& කථා කර�ෙ� නැහැ. 

අ	 අR�වාPක. ගැන කථා කරන ෙක/ට ෙ. රෙc �ව  වන 

හැම ජන ෙක/ටසකෙFම අR�වාPක. ගැන කථා කරනවා. අ	 

ආර&ෂා කර�න ඕනෑ උ4ෙ' Pdන ෙදමළ H2}�ෙF 

අR�වාPක. Iතර& ෙන/ෙවR. අ	 දWෙt Pdන ෙදමළ 

H2}�ෙF අR�වාPක. ආර&ෂා කර�නට  ඕනෑ. ඒ වාෙFම 

දWෙt Pdන අ2& }� ජාl�ෙF අR�වාPක. ආර&ෂා 

කර�නට  අෙ� රජය ෙප9 Pdනවාය �යන එක  මම සඳහ� 

කර�නට ඕනෑ. ඒෙක� අ	 අ½ය&ව  පස්සට ග�ෙ� නැහැ. 

ගM (ආචා'ය) හ'ෂ ද Peවා රාජZ ඇම�4මා අහ� `ශ්නය  

එ&ක මම එකඟ නැහැ. ගM හ'ෂ ද Peවා රාජZ අමාතZ4මා 

ගM çතර� ම�O4මාෙග� ඇ¡වා, "උ4රට ෙ. ෙසTවය 

අවශZද, නැ�ද" �යලා. ඒක අහ�න ඕනෑ `ශ්නය& ෙන/ෙවR. 

çතර� ම�O4මා ලබාෙදන 	;4ර අSව ෙන/ෙවR අෙ� රජය 

ෙසTවාව& කර�ෙ�. ç ලංකාෙ7 �රවැPය� PයQ ෙදනාටම අ	  

"}වසැXය" Lල� රථ ෙසTවාව ලබාaය :4මR. ෙ.ක අෙ� 

අ�ෂ්ඨානය, ෙ.ක අෙ� `�ප �ය. ෙ. රෙc �ෙබන සෑම 

ෙසTවාව&ම සෑම �රවැPෙයWටම ලබා ෙද�න අෙ� රජය £යා 

කරනවාය �යන එක  මම ෙ. අවස්ථාෙ7 සඳහ� කර�නට 

ඕනෑ. 

අ	 අධZාපනය `H�යකට ලබා ෙද�න ඕනෑ. 2දහස් 

අධZාපනය ෙවSෙව� අ ෙ� රජය කැප - Pdනවා. 2දහස ්

901 902 

[ගM එස.් çතර� මහතා] 
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ෙස|ඛZ ෙසTවය ෙවSෙව� අෙ� රජය කැප - Pdනවා. න8  අ	 

2දහස් අධZාපනයට, 2දහස් ෙස|ඛZ ෙසTවයට කැප - Pdය , අද 

�ෙබන ඉeQම අපට ස.î'ණ කර�න බැහැR �යන එක අ	 

PයQ ෙදනාම ද�නවා. ඒ 2සා තමR අද `H�ය& �ෙබන 

අධZාපනය& ෙදම7	ය� ඉeල�ෙ�. `H�ය& �ෙබන 

අධZාපනය රජයකට ලබා ෙද�න බැහැ. ඒ 2සා තමR අද ෙ. 

රෙc d:ෂ� Õමෙ7දය& ඇ�ෙවලා �ෙබ�ෙ�. න8  අෙ� 

`�ප �ය ෙ.කR. yෂZය�ටR, ෙදම7	ය�ටR `H�ෙය� 

:&ත අධZාපනය& ලබාග�නට �ෙබන අR�ය ආර&ෂා කරන 

අතර, ෙප|�ග�ක අංශෙය� ෙහ� රාජZ ෙන/වන අංශය�� ඒ 

අධZාපනය ලබා ග�න ��ව� න. ඒකට අ	 �Pම බාධාව& 

ඇ�ෙව�න ඉඩ �ය�ෙ� නැහැ. ඒ `�ප �යමR ෙස|ඛZයට 

�ෙබ�ෙ� . 2දහස් ෙස|ඛZ ෙසTවාව& �ෙය�න ඕනෑ. ෙ. 

"}වසැXය" ෙසTවාව ගැන අද �ෙබන ද ත ඔබ4ම�ලා බල�න. 

අද 1990ට telephone call  එක& ගැ9ෙම� Iනා½ 13කට අÍ 

කාලය& 4ළ 6 Lල� රථයක ෙසTවය ලබා ග�න ��ව�. එදා 

ෙ. ෙසTවාව ��ෙt ෙ. රෙc  ධනප� ප��යට පමණR. අද 

සාමානZ ��ගලයWට  ෙ. ෙසTවාව ලබා ග�න ��ව�. 

IෙශTෂෙය�ම අÍ ආදාය.ලා��ට  එක හා සමානව ෙ. 

ෙසTවාව� ලබා ෙද�නට තර. අෙ� රජය ෙබ/ෙහ/ම සංෙ76 

රජය&.  අද රජෙG ෙස|ඛZ ෙසTවාෙව� හැම ෙදය&ම ෙන/HලෙG 

ලබා ග�නට බැX �ණ , අ	 ඒ ෙවSෙව� �Pම බාධාවකට ඉඩ 

�ය�ෙ� නැහැ. ෙප|�ග�ක අංශෙය� ෙස|ඛZ ෙසTවාව� ලබා 

ග�න ඕනෑ අයට ෙප|�ග�ක අංශෙය� ඒ ෙස|ඛZ ෙසTවාව� 

ලබා ග�න ��ව�ය �යන එක  ෙ. අවස්ථාෙ7 සඳහ� කළ 

:4R.  

`H�ය�� :4 අධZාපනය& පමණ& ෙන/ෙවR, `H�ය�� 
:4 ෙස|ඛZ ෙසTවාවW  ෙ. රෙc Pdන ජනතාවට ලබා ෙද�නට 
ඕනෑ.  

අද ෙස|ඛZ ෙසTවාව ගැන කථා කරන 2සා, ඖෂධ 48ක Hල 
අප අÍ කළ බව �ය�නට ඕනෑ. අද ඒවා රජෙG ඔ}සeව�� 
ලබා ග�නට ��ව�. ෙප|�ග�ක  ෆාමPව�S  ලබා ග�නට 
��ව�. ෙ. ඖෂධවල Hල Iශාල ෙලස අÍ කර �ෙබනවා. අ&� 
කාචවල Hල Pයයට 37 , Pයයට 77  අතර `මාණය�� Iශාල 
ෙලස පහත දමා �ෙබනවා. අ	 උ4ර ද, දWණ ද, නැ ෙඟන{ර ද, 
බස්නා{ර ද �යලා බල�ෙ� නැහැ. සෑම �රවැPෙයWටම ෙ.වා 
ලබා ගැ9මට සමාන අR�ය& �ෙබනවා. ඒ වාෙFම, හෘදය 
වස්4ෙ7 අමාMව& හැ#ෙණ/ , රජෙG ෙර�හල�� stent  එක& 
ෙන/Hෙe ලබා ග�නට ��ව�. යාපනෙG, ව�2යාෙ7, 
��ෙන/01ෙG, මාතර, ගාeල, ෙක/ළඹ, ක�තර, බ#eල වැ2 
ඕනෑම තැනක අÍ පාÍව& �ෙබනවා න., ඒ අÍ පාÍව �ය�න. 
ඒ අÍ පාÍව ස.î'ණ කර�න අ	 රජය& හැdයට 
අ2වා'යෙය�ම £යා කරනවා; අ	 ඒකට බැ¢ Pdනවා. ඒ ඇR? 
ෙ. රජය සෑම �රවැPෙයWටම එක හා සමානව සලකන රජය& 
2සාR.  

මෙF ෙ7ලාව අවස� බැI�, කථා ��මට මට කාලය ලබා 
6ම ස.බ�ධෙය� ස්4�ව�ත ෙවH� මම 2හඬ වනවා. ස්4�R. 
 

[අ.භා. 12.13] 
 

ග/ ?�H හo�ෙනA� මහතා (மா��மி� 9னி) ஹ/��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගM 2ෙය�ජZ කාරක සභාප�4ම2, අද aන Iවාදයට ග�නා 

ගැසc 2ෙ7දන 4න 	;බඳව සහ }ව සැXය පදනම පන  

ෙක�.පත 	;බඳව  ය. අදහස& ඉaXප  කර�නට කැමැ�R.  

ඊට ෙපර මා ෙමම කාරණය සඳහ� කර�න කැමැ�R. වා1ක 

`ශ්නවලට 	;4M ෙදන අවස්ථාෙ7, තැපැe, තැපැe ෙසTවා හා 

8ස්�. ආගHක කට:4 ඇම�4මා, දැනට £යා මක වන 

තැපැe උ�ෙඝ�ෂණය 	;බඳව ය. පැහැa� ��ම& කළා. එ4මා 

අවසානෙG6 �7ෙ7, ''ෙ.ක ෙ. ආtÍ ෙපරළ�න හදන 

වෑයම&'' �යලාR. මම {ත�ෙ� නැහැ තැපැe 

ෙදපා'තෙ.�4ෙ7 Pdන 26,000කට ෙ. ආtÍව ෙපරළ�න 

��ව� �යලා. ෙ. ආtÍව ඒ තර.ම #'වල න., ඒක  ෙවනම 

සලකා බැ�ය :4 කාරණය&. ඇම�4මා {තනවා න. තැපැe 

ෙසTවකෙය� 26,000කට ෙ. ආtÍව ෙපරළ�න උ සාහ 

කර�න ��ව� �යලා, ඒකට ඊට  වඩා ආයතන �ෙබන බව 

අ	 කeපනා කර�න ඕනෑ. ඒක ෙවනම කාරණාව&. න8 , 

එ4මාට �වමනාව& �ෙබනවා න. තැපැe ෙසTවක ව'ජනය 

2සා ආtÍව වැෙටන එක වළ&වා ග�න, -එ4මා {තනවා න. 

වcටR �යලා, වැෙටන එක වළ&වා ග�න- ෙබ/ෙහ/ම සරල 

ෙදයR කර�න �ෙබ�ෙ�.  

එ4මා ඒ අදාළ `ශ්නයට 	;4M ෙදන අවස්ථාෙ76 �7වා, 

''III වන ෙÝTUය ඉව  කර�න කට:4 කරලා �ෙබනවා. ඒ 

වාෙFම ෙසTවා වZවස්ථාව& හද�න කට:4 කරලා �ෙබනවා'' 

�යලා. තැපැe ෙසTවකR� ෙ. වන Iට පා'�ෙ.�4 පාෙ' 

උ�ෙඝ�ෂණය& කරනවා. දැ� එ4මාට ��ව� ඒ කාරණාව 

	;බඳව �äත සහ�කය& ෙද�න. ෙ. තැපැe ව'ජනෙG �ක 

එකඟතාව�ට එකඟ වනවා න.; ඒක තැපැe වැඩ ව'ජනෙG 

ෙය6 Pdන අයෙF ඉe�ම& න., ල&ෂ ගණනක ජනතාව& 

�ඩාවට ප  ෙන/කර එය කර�නට ��ව�. ෙ. වන Iට පළ8 

වසරට ළ8� ඇ4ළ  ��ෙ. ඉeQ. පn ඉaXප  කර�න 

ෙදම7	ෙය� බලා ෙගන ඉ�නවා. �2 මාසෙG පාසeවලට 

ඉeQ. පn කැඳවා �ෙබනවා. ඒ ඉeQ. පn register කරලා 

තැපෑෙල� යව�න ඕනෑ. ඒ කට: ත අඩාළ ෙවලා �ෙබනවා. ඒ 

2සා, ජන �Iතය අඩාළ කර�ෙ� නැ�ව, ඔබ4ම�ලාට 

�ෙබ�ෙ� වෘ lය සH� එ&ක සාක0ඡා කරලා, එකඟතාවකට 

එන ෙ� �äතව, පැහැa�ව ලබා ෙද�නR.  

මම ඒ වැඩ ව'ජනය කරන වෘ lය සH� නායකR�ට කථා 

කළා. ඔ�� �ය�ෙ�, ''එකඟතාව වා1ක වශෙය� අපට වැදග  

නැහැ. අපට Iශ්වාස කර�න ��ව� I�යට �äතව ඒ එකඟතාව 

ෙද�න'' �යලා. ඒවා හX සරල ෙ�වe. එවැ2 �äත එකඟතාව& 

ලබා ෙද�න ඇම�වරයා කට:4 ෙන/කර Pම 2සා අපට 

{ෙතනවා, ෙ. ආtÍව ෙපරළ�න Wම�nණය කර�ෙ� 

ඇම�වරයාද �යලා. �äත එකඟතාව& 6ලා ඉවර කර�න 

��ව� ෙදය& ඉවර කර�ෙ� නැ�ව, වැඩ ව'ජනය පව වා 

ෙගන ය�න එක I�යකට ඇම�වරයා  සහාය ෙදනවා ෙ�. මට 

ඒ ගැන �ය�න �ෙබ�ෙ� ඒ කාරණයR. 

ගM 2ෙය�ජZ කාරක සභාප�4ම2, හ'ෂ ද Peවා රාජZ 

ඇම�4මා ඉaXප  කළ ''1990 }වසැXය වZාපෘ�ය'' 	;බඳව 

අදහස& ඉaXප  කර�නට කැමැ�R. ෙ. වZාපෘ�ය දWx 

පළාෙ , මාතර aස්w&කෙය� ආර.භ �x අතර, දැනට ඒ 

පළාෙ  ෙ. වZාපෘ�ය £යා මක ෙවනවා. ඒ ස.බ�ධෙය� 

ගM රාජZ ඇම�4මාට මම ස්4�ව�ත වනවා. ඒක ෙහ/ඳ 

වZාපෘ�ය&.  

ගM රාජZ ඇම�4ම2, ඔබ4මා �7ව ආකාරයටම 

ෙර�Lෙය& ෙර�හලට ෙගන යන î'ව අවශZතාව& ස.î'ණ 

කරන ෙස|ඛZ ෙසTවය& හැdයට එය සලක�න ��ව�. අෙ� 

රෙc එවැ2 අ  දැ[. අÍR; අෙ� රෙc එවැ2 අ  දැ[. නැහැ 

වාෙFR. එවැ2 වZාපෘ�ය& ඇ තටම ෙහ/ඳ එක&. මම 

2ෙය�ජනය කරන මාතර aස්w&කෙG ෙද2යාය වැ2 ඈත 

ක¤කර `ෙ�ශවල , ෙවන  #ෂ්කර `ෙ�ශවල  ෙ. ෙසTවාව 

£යා මක වනවා. `ෙ�ශෙG ෙප/�ස් ස්ථානෙG ඒ Lල� රථය 

නවතා ��ම 2සා ජනතාවට ඒ ෙකෙර{ ය. Iශ්වාසය& ඇ� 

ෙවලා �ෙබනවා.  

903 904 



පා'�ෙ.�4ව 

ඒ පහ}කම ජනතාවට ලැ�ම ඉතාම ෙහ/ඳ ෙදය&. ඒක අගය 
කර�න ඕනෑ. ගM රාජZ ඇම�4ම2, ඔබ4මා �ය� ආකාරයටම 
ඒක අ�Iyෂ්ට ෙසTවය&. හැබැR, ඒ අ�Iyෂ්ට ෙසTවය 	;බඳව 
ඔබ4මාෙF අවධානයට ෙය/8 කර�න ඕනෑ කාරණය& 
�ෙබනවා. ඔබ4මා �7වා වාෙFම ඒ ෙසTවය සපයන කා'ය 
මtඩලය කැප ��ම& කරනවා. ඒ වාෙFම, ඔ��ට ගැටQ  
�ෙබනවා. ඔබ4මා ඒ ගැන ෙහ/යලා බලනවා න. ෙහ/ඳR. 
ඔ��ෙF වැ�� 	;බඳ `ශ්න �ෙබනවා; 6මනා 	;බඳ `ශ්න 
�ෙබනවා. ඒ වාෙFම, අෙනW  අයට �ෙබන වෘ �මය 
අR�වාPක. ඔ��ට  ලබා ෙදනවා න., දැනට �ෙබනවාට වඩා 
ය. `මාණය�� ෙහ� ඒවා වැ½ කර�න ��ව� න. ෙහ/ඳR. ඒ 
ස.බ�ධෙය� ඔ��ෙF ය. `මාණයක #&ගැනIeලW  
�ෙබනවාය �යලා මා ද�නවා. ඒ 2සා ඒ අය කැඳවලා, ඒ අයෙF 
2ෙය��තය� කැඳවලා ඔ��ෙග� Iම�ම& කර�න ඔබ4මාට 
��ව� න., ෙ. ෙසTවය සපය�6 ඔ�� 8¡ණ ෙදන `ාෙය�Lක 
#ෂ්කරතා ෙම/නවාද �යලා ෙස/යා බල�න ��ව� න., ෙ. 
ෙසTවය �ට වඩා තව  ��e කර�න ��ව�කම �ෙබනවාය 
�යා මා {තනවා. ඔබ4මා �ය� ආකාරයට ලංකාව �රාම ෙ. 
Lල� රථ ෙසTවය වZා�ත ��ම ඉතාම ෙහ/ඳ ෙදය&.  දWx 
පළාෙ  මා 2ෙය�ජනය කරන aස්w&කෙG  ෙ. ෙසTවය 
£යා මක ෙවනවා. එ{ �ෙබන වැදග කම තමR ෙර�è�ට, 
හaP අන4Mවලට ල& වන අයට, හaP ෙර�ගාබාධවලට ල& වන 
අයට, ප�ෙ7 අමාMව& හැ#x ෙකෙනWට ඉ&ම2� ෙර�හලකට 
ය�න ��ව� -ම. ඒ අයට Iශ්වාසය& �ෙබනවා, ෙමවැ2 
වාහනය& ළඟ පාතක �ෙබනවාය �යලා. ඒක තමR වැදග  
ෙව�ෙ�. ඈත ග. පළා  ග ෙත/ , ෙක/ළඹ නගරයට  වඩා ඒ 
පළා වල වාහන අÍR. රාwයට හaPයකට වාහනය& ෙහ/යා 
ග�න බැහැ. උද7ව& ඉeලා ග�න {තවෙතWට �ණ  කථා 
කර�න අමාM අවස්ථා �ෙබනවා. එවැ2 ෙවලාවට ෙක/ෙහ/ම 
හX ෙප/�Pයට ෙක�e එක& #�ෙන/ , නැ න. ෙ. 
ෙන/.මරයට කථා කෙළ/ , ෙප/�PෙG ෙ. වාහනය �ෙබනවාය 
�යන Iශ්වාසය �ණ  ගමක H2}�ට වැදග . දWx පළාත 
4ළ ඉ�න ෙකෙනW I�යට මට ඒ අ දැ[ම ෙප|�ග�කව 
�ෙබනවා. ඒ 2සා ෙමය වැදග  ෙසTවය&. ඒ 2සා ඒ 	;බඳව මා 
ඔබ4මාට ස්4�ව�ත ෙවනවා. ඒ ෙසTවය ලංකාව �රාම 
£යා මක -ම ඉතාම ෙහ/ඳR. කා'ය මtඩලය හැdයට ෙ. 
ෙසTවය සඳහා තව 	Xස& එක4 ෙවනවා න. ෙහ/ඳR. ඒ වාෙFම 
ඒ ෙසTවකය�ෙF `ශ්නවලට ය. Iස¤ම& ලබා ෙදන 
Õමෙ7දයකට යන එක  වඩා ෙහ/ඳR �යා මා {තනවා.  

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගM 2ෙය�ජZ කාරක සභාප�4ම2, මට Iනා½යක කාලය& 

ෙද�න.  

ගM }2e හ¤�ෙන � ම�O4ම2, ඔබ4මා ඉaXප  කළ 

ෙය�ජනාව අ	 £යා මක කර�න..  ෙන/ෙයW  ගැටQ එ&ක 

තමR අ	 ෙ. කට: ත පට� ග ෙ . ඔබ4මා ඒක ද�නවා. 

 
ග/ ?�H හo�ෙනA� මහතා (மா��மி� 9னி) ஹ/��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මම ද�නවා. 

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඇ ත වශෙය�ම �ක `ශ්නය තමR ඒ ෙප/�ස් ස්ථානවල 

ඔ��ට කා'යාල පහ}ක. ෙන/මැ� -ම. කා'යාල පහ}ක. ලබා 

6ම ස.බ�ධෙය� මම  ජනා�ප�4මා සමඟ  කථා කළා.  ෙ. 

අ�M�ද අවස� ෙව�න ක�� අ	 ෙප/�ස් ස්ථාන 4�Pය 

ගණනක ෙ. }වසැXය Lල� රථ නව වනවා. රජෙG 8දe 

ෙව� කරලා, ඔ��ට අවශZ කා'යාල පහ}ක., toilet පහ}ක. 

ආaය ලබා ෙද�න අ	 උ සාහ කරනවා. මම තව ෙදය& 

�ය�න ඕනෑ. ෙබ/ෙහ� ෙප/�Pව�� දැනට අපට ඒ උද7 ලබා 

ෙදනවා. ඒ ෙසTවකය�ට ෙප/�PෙG Iෙ7කාගාරවල ඉ�න, 

ඔ��ෙF නවාතැ�වල නව��න පවා අවස්ථාව ලබා 6ලා 

�ෙබනවා. 

 
ග/ ?�H හo�ෙනA� මහතා (மா��மி� 9னி) ஹ/��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගM ඇම�4ම2, න8  ඒ ෙසTවකය� ෙප/�PෙG  

ෙන/ෙවR, ෙස|ඛZ ෙසTවෙG  ෙන/ෙවR. ඔ�� අතරමැද 
තැනකR ඉ�ෙ�. ඒ 2සා තමR ඔ��ට වෘ lයමය 
}ර&�තභාවය 	;බඳව ය. �P වැඩ 	;ෙවළක අවශZතාව 
�ෙබ�ෙ�.  

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඒක වැදග . ඒක තමR අ	 අද ෙ. කෙළT. 1990 }වසැXය 

පදනම පන  ෙක�.පත හරහා අ	 ඒ ෙසTවය කවදාව  නැ� 
ෙන/වන ත  වයකට ෙගන ය�නR හද�ෙ�. රජය මාM 
�ණ  ෙ. ෙසTවය ඉaXයට ය�න ��ව� I�යට.  

මට එක ෙදය& �ය�න අමතක �ණා. මට Iනා½යක 

කාලයක ෙද�න. ෙ. ෙසTවෙG පාලක මtඩලය ප  කර�ෙ�, 

ගM ජනා�ප�වරයා. ඒ මtඩලෙG ෙස|ඛZ අමාතZාංශෙG 

ෙeක.වරයා, 8දe අමාතZාංශෙG ෙeක.වරයා, IGP සහ තව  

හතර ෙදෙන& ඉ�නවා. එතෙක/ට, ෙම/න ජනා�ප�වරයා 

බලෙG {dය , ෙම/න ආtÍව බලෙG {dය  ෙ. වැඩ 

	;ෙවළ ෙන/කඩවාම ඉස්සරහට ෙගන ය�න ��ව� ෙවR 

�යලා අ	 Iශ්වාස කරනවා.  

 
ග/ ?�H හo�ෙනA� මහතා (மா��மி� 9னி) ஹ/��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

IPවන ආtÍÕම වZවස්ථා සංෙශ�ධනෙයS  "1990 
}වසැXය පදනම" ජනා�ප�වරයා යටෙ  �යා ග�න ��ව� 
ෙවR �යලා අ	 බලාෙප/ෙර/ 4 ෙවනවා. [බාධා ��ම&] 
ෙහ/ඳR.  

ගM 2ෙය�ජZ කාරක සභාප�4ම2, ආ'~කය 	;බඳව 
තමR  අද අෙනW  ගැසc 2ෙ7දන ඉaXප  කර �ෙබ�ෙ�. 
මම 8��ම �7වා, ෙ. }රාබ# ආඥා පනත 1912 ආඥා පනත& 
�යලා. හැබැR, දැ� }රාබ# ආඥා පනත පාI01 ෙකෙර�ෙ�, 
1912 වසරට ගැළෙප�නව , ව'තමානයට ගළපා ග�නව  
ෙන/ෙවR, ආtÍවට ආදායම& ඕනෑ �ණාම බ�ද& අයකර 
ග�නR. රා මaන මSස්සයාෙගS  �යාපaං1 -ෙ. බ�ද 
වශෙය� M	යe ල&ෂ පහ& අයකර ග�නවාය �ය�ෙ� 
ගැටQව&. ෙ.කට රා ෙබ�තe  ��ෙ. වZාපෘ�ය �යලා 
�7වාට, 9තZSªලව, අර&W මcටෙම� රා ෙබ�තe 
ෙකෙර�ෙ� නැහැ. අර&W, එෙහම නැ න. Iස්�, Bැ�½ 
මcටෙම� රා ෙබ�තe  ��ම& ෙව�ෙ� නැහැ. එෙහම කරන 
මහා පXමාණ රා ෙ'�දකMව� �{ප ෙදෙන& ඉ�න ��ව�. 
න8 , අෙ� රා ක'මා�තය ²ා�ය, #�ප  �Iත ගත කරන 
ජනතාවෙF <�යාව එ&ක බැ¤x එක& බව අ	 ද�නවා.  

මා ද�නා තරමට රා ක'මා�තය ක�තර aස්w&කෙG ය. 
`මාණයක �ෙබනවා; � තලම aස්w&කෙG �ෙබනවා; උ4M 

905 906 
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පළාෙ  �ෙබනවා; නැ ෙඟන{ර පළාෙ  �ෙබනවා. ඒක සාමානZ 
ජනතාවෙF �Iත  සමඟ බැ¤x එක&. ඒ ක'මා�තය තව 
#රට  ඔබ4ම�ලාෙF බ# ලැRස්4ෙ7 �යා ග�නවාද, නැ�ද 
�යන එක ගැන {ත�න ඕනෑ. බ# අයකර ගැ9මට ඕනෑ තර. 
ෙ�වe ��ය6, ��යන, H�යන ගණ�ව�� බ# අය කර ග�ෙ� 
නැ�ව බ# දැෙල�  ෙහ/M පැනලා ය�6  අ	 තවම රා මaන 
ෙකනා පස්ෙසT යනවා.  

අෙන& එක තමR ගස ්මැ6ෙ. බලපnය. ඒ �ය�ෙ� ෙප/e 

රා, �4e රා, තe රා මaන අයෙF බලපnය. ගස් මaන අය 

�ය�ෙ� ක�ද? ගස් 100&, 200& �ෙබන මහා පXමාණ 

වZාපාXකයාද? නැහැ. උ4 M පළාෙ  තe රා ක'මා�තය කරන 

H2}� �ය�ෙ� ක�ද? ඒ අය අ{ංසක සාමානZ ජනතාව. 

19126 ෙගනා�  }රාබ# ආඥා පනෙ  රා සඳහ� ෙවලා 

�ෙබනවා; ගස් මැ6ම �ෙබනවා. ආtÍවට බ# 8දල& අය කර 

ග�න �වමනා �ණාම ඒ ආඥා පනත තවම  පාI01 කරනවා. 

ආtÍව දැ� කර�ෙ� රා මැ6ම ෙන/ෙවR,  ''බ# මැ6ම.'' 

ආtÍව ගස් මැ6ෙම� කර�ෙ� බ# මැ6ම; බ# උර01 කරනවා; 

බ# උරගා බලනවා. ෙම/නවා හX කරලා ෙ.ෙක� තව ෙප/]ඩ& 

ග�න ��ව�ද �යලා බලනවා.  ඒ H2}�ට ෙ. ක'මා�තය 

අතහX�න බැහැ ෙ�. රා බලපn ෙG ගාස්4ව වැ½ කළා �යලා 

ෙහ� ගස් මැ6ෙ. බලපnෙG ගාස4්ව වැ½ කළා �යලා ඒ �Iතය 

ගත කරන H2}�ට -තe රා, ෙප/e රා, �4e රා ෙපරන අයට- 

ෙ. රස්සාව අතහX�න ��ව�ද? ඒ රස්සාව අතහැරලා ඒ අයෙF 

දMව�ට ක�න ෙද�න ෙව�ෙ� වහ! ෙම/කද, අද �ෙබන �වන 

Iයදම  එ&ක ඒ අයට �ව  ෙව�න බැහැ. ඒ 2සා තමR මම 

�ය�ෙ� එ&ෙක� ෙ. }රාබ# ආඥා පනත ෙවනස් ෙව�න ඕනෑ, 

එෙහම නැ න. ආtÍෙ7 ෙ. `�ප � ෙවනස් ෙව�න ඕනෑ 

�යලා. ෙ. අ{ංසක H2}�ෙග� බ# අය ෙන/කර ඉ�න ඕනෑ.  

ගM 2ෙය�ජZ කාරක සභාප�4ම2, මට ලැ� �ෙබන 

ෙ7ලාව �Hත 2සා අවසාන වශෙය� එක කMණ&  �ය�න 

ඕනෑ. ආtÍව දැ� �යනවා බ# 2දහස �ෙබනවා; බ# සහන 

�ෙබනවා; අQ  බ# ආදාය. ෙග/S ඇරලා �ෙබනවා; අ	 

ෙග/ඩ& වැඩ කරලා �ෙබනවා �යලා. ඒ ආtÍව {තන I�ය. 

න8  �. මcටමට බැහැලා බල�න ඕනෑ ඇ තටම ජනතාව 

කන  ෙබ/න I�ය ෙක/ෙහ/මද �යලා. අෙ� 8දe ඇම�4මා දැ� 

ෙප/e Hල ගැන �7වා. 2017.12.06වැ2 aන Pට ෙප/eවලට 

M	යe 75ක උපXම Hල& පැෙන7වා මට මතකR. මම ඊෙG 

නාරාෙහT�	ට ආ'~ක මධZස්ථානයට L{� බැQවා. ආ'~ක 

මධZස්ථානය �ය�ෙ� සාමානZෙය� dක& අÍවට භාtඩ Hල 

�ෙබන තැන& ෙ�. එතැන  ෙප/e ෙග½යක අවම Hල M	යe 

75R. ඒ ෙප/e ෙග½ය {රමනයට දම�න ��ව� එක& 

ෙන/ෙවR. {රමනය අRෙන� �යාෙගන උර01 කර�න ��ව� 

එක&. එතැන ෙප/e ෙග½ය& M	යe 100R. M	යe 75ට 

 ෙප/e නැහැ. ෙ. තමR ඇ ත ත  වය. අද එළවQ  Hල ගණ� 

බල�නෙක�. අද එළවQ ²ෑ. 250& M	යe 60R, 70R, 80R.  

ව.බ� ²ෑ. 250W  ඒ ගණන. ෙ.කට ෙහT4ව වැස්ස �යලා 

�ය�න ��ව�. ඒ I�යට එක එක ෙහT4 �ය�න ��ව�. 

න8  අද ජනතාවට ක�න බැහැ. සාමානZ ජනතාවෙF �වන 

ත  වය ග ෙත/ , ෙ. ආtÍව ඉaXප  කරන ත'කව�� 

�ව ෙව�න ��ව�ද �යලා මම ද�ෙ� නැහැ. ඒක තමR 

ඇ ත යථා'ථය. 2017 ව'ෂෙG 8e කාලෙG  �2, හාeමැස්ස�, 

පX��, අ'තාපeවලට උපXම Hල& 2යම කළා. න8  ඇ ත 

යථා'ථය ග ෙත/  අද එළවQ Hල, සහe Hල [යද? අද හාe 

�ෙල�වක Hල M	යe Pයයට එහා. ෙප/e ෙග½ය& M	යe 

100ට එහා. එළවQ ²ෑ. 250 M	යe 60R, 70R. ෙ.ක තමR 

ඇ ත යථා'ථය. දMෙව& ෙදෙදෙන& ඉ�න, සාමානZ ස්ථාවර 

මාPක වැ�ප& ලබන රජෙG ෙසTවකයාට, ෙප|�ග�ක අංශෙG 

ෙසTවකයාට, ෙග/I ජනතාවට, සාමානZ H2}�ට ෙ. ත  වය 

යටෙ  �ව  ෙව�න ��ව�ද  බැXද �යන එක තමR දැ� 

ආtÍව {ත�න ඕනෑ. ආtÍවට පා'�ෙ.�4ව <ස්ෙවලා 

බ�ද&  පනවා ග�න එක ෙePR. ආtÍෙ7 Pdන ම�OවM 

ගණන වැ½ 2සා, ඔ� ෙග½ ගණන වැ½ 2සා ඒ ෙය�ජනාව 

අSමත කරR. න8   යථා'ථය ග ෙත/  අද �වන බර, �වන 

Iයදම උ¡ල�නම බැහැ. ඒක 2017 මහ බැංW වා'තාෙ7  ඒ 

I�යටම �යලා �ෙබනවා. Lය අ�M�ද �රා Hල ගණ� ඉහළ 

LෙG ෙක/ෙහ/මද, පාXෙභ�Lක Hල ද'ශකය වැ½ �ෙt 

ෙක/ෙහ/මද, �වන Iයදම වැ½ �ෙt ෙක/ෙහ/මද �යලා ඒ 

සංඛZාෙeඛනව��ම, ඒ ඉල&ක.ව��ම මහ බැංW වා'තාෙ7 

�යලා �ෙබනවා. �වන බර වැ½ ෙවලා �ෙබන ෙ. ආ'~කය 

ඇ4ෙළTම අද ෙඩ/ල' එකක වdනාකම ඓ�හාPක වශෙය� 

M	යe 161R.  

අද ෙඩ/ලරෙG වdනාකම M	යe 161R. ෙඩ/ලරෙG  අගය 

��ෙt M	යe [යටද �යලා අ	 කeපනා කර බල8. 19506 

ෙඩ/ලරෙG වdනාකම M	යe 4.56R. 19946 ෙඩ/ලරෙG 

වdනාකම M	යe 54R. 2017 ජනවාX 01වන දා වනෙක/ට 

ෙඩ/ලරෙG වdනාකම M	යe 149R. 2018 ඊෙG-ෙපෙ'දා 

වනෙක/ට ෙඩ/ලරෙG වdනාකම M	යe 162R. මහ බැංW 

වා'තාෙ7 ෙ. ගැන �ය�ෙ� ෙක/ෙහ/මද? 2017 ව'ෂය ගැන 

මහ බැංW වා'තාෙ7 221 	�ෙ7 �යනවා, "`ධාන Iෙ�ශ 

වZවහාර 8දeවලට සාෙ�&ෂව ç ලංකා M	යෙe අගය 

අව`මාණය -ම ෙහT4ෙව� 2017 වසර අවසාන වනIට සමස්ත 

ණය `මාණය M	යe ��යන 225.2�� වැ½ Iය." �යලා. ණය 

අරග ත 2සා ෙන/ෙවR; ණය ෙප/� ෙගව� 2සා  ෙන/ෙවR; 

M	යල අව`මාණය -ම 2සා Iතර& සමස්ත ණය `මාණය වැ½ 

ෙවලා.  

දැ� අෙ� 8දe ඇම�4මා �7වා, "අ	 ණය ෙප/� ෙග7වා. 

ණය වාXක ෙග7වා" �යලා. මම {තන I�යට M	යල 

අව`මාණය -ම 2සා ලංකාෙ7 සමස්ත ණය `මාණය වැ½ම �x 

අ�M�ද තමR, 2018. සමස්ත ණය `මාණය M	යe �ලයන 

225�� වැ½ �ණා. ඒ �ය�ෙ�, Iෙ�ශ ණය ෙග-ෙ. 6  

M	යල අව`මාණය -ෙ. බාධාව; ෙගව� `මාණය. M	යල 

අව`මාණය �ණ  ෙඩ/ල' ෙගව�ෙ� ෙඩ/ල'ව��මR, 

ෙඩ/ල'වලට බාධාව& නැහැ �යලා ඔබ4ම�ලා ත'ක කරR. 

මහ බැංW වා'තාෙ7  ඒක �ෙබනවා. න8 , අෙ� රෙc ජනතාව 

ෙඩ/ලරය M	යeව�� උපය�න ඕනෑ. ඒ 2සා M	යeවල 

බලපෑම, M	යල අව`මාණය -ම 2සා සමස්ත ණය `මාණයට 

වන බලපෑම මහ බැංWව �යනවා, Iෙ�ශ ණයවලට Iතර& 

M	යe ��යන 211& �යලා. M	යල අව`මාණය -ම 

ෙහT4ෙව� Iෙ�ශ ණය `මාණය M	යe ��යන 211R. සමස්ත 

ණය `මාණය M	යe ��යන 225R. ෙ.ක තමR ඇ ත; 

යථා'ථය.  

ඊළඟට, ෙඩ/ලරයට ෙගIය :4 Hල වැ½ -ම IP� ආනයනය 

කරන භාtඩවලට ෙගIය :4 M	යe `මාණය වැ½  ෙවනවා. 

ෙඩ/ල'ව�� භාtඩ ආනයනය කරනෙක/ට ෙවෙළඳ ෙප/ෙළT 

¡වමාM වන M	යෙe වdනාකම ෙවනස් �ණාට පස්ෙසT අෙ� 

සාමානZ ජනතාවට Iෙ�ශව�� ආනයනය කරන භාtඩ Hල6 

ග�න Iශාල M	යe `මාණය& ෙගව�න වනවා. ෙම/කද, අ	 

කැමැ� �ණ , අකැමැ� �ණ  අෙ� රට ඒ අ� පාXෙභ�ජනෙG, 

ඒ #ෂ්ට පXෙභ�ජන සංස්කෘ�ෙG ෙග/#M බවට ප  ෙවලා ෙ� 

�ෙබ�ෙ�. දැ� මම සරල උදාහරණය& �ය�න.. 	ට රd� 

ෙග�වන ද  ෙබෙහතකට ¡M �x ෙකෙනWට  "දැ� ෙඩ/ලරය 

අව`මාණය ෙවලා �ෙබ�ෙ�. ද�ත8&තව�� ද  මැදප�" 

�යලා අ	 �7ෙව/ , ද�ත8&තව�� ම6Iද? දැහැdය�� 

මa�න �7ෙව/ , ම6Iද? නැහැ ෙ�. මම ෙ. සරලව �ය�ෙ�. 

ඒ �ය�ෙ�, WM¤ ෙක��ෙව� දැ� ද  මa�න බැහැ. 

907 908 



පා'�ෙ.�4ව 

ද�ත8&තව�� ද  මa�න බැහැ. අ	 දැ� ඒ පාXෙභ�ජන 

සංස්කෘ�ෙG ෙග/#M ෙවලා ඉවරR. මම ඒෙක� �ය�ෙ� නැහැ, 

දැ�  �ෙබන ද  ෙබෙහ වලට වඩා ද�ත8&ත ෙහ/ඳR �යලා. 

මම ඒක ෙන/ෙවR �ය�ෙ�. M	යල අව`මාණය -ම 2සා 

ආනය2ක භාtඩවල Hල වැ½ වනෙක/ට රෙc H2ස්} තව 

බංෙක/ෙළ/  වනවා. එතෙක/ට ෙව�ෙ� ෙම/ක&ද? එළවQ 

²ෑ. 250& ග�න M	යe 60& Iයද. කරනෙක/ට, M	යල 

අව`මාණය -ම 2සා තව 8දල& ෙහ/ය�න ඕනෑ. ඉ�� 

ඔබ4ම�ලා �යනවා, අපරාධ වැ½ ෙවලා; මංෙක/eල කෑ. වැ½ 

ෙවලා �යලා. H2ස්} ෙවන ෙම/නවා කර�නද? මංෙක/eල 

ක�නම ෙවනවා තමR. අපරාධ වැ½ ෙවනවා තමR. ෙම/නවා 

කර�නද? H2ස්} �ව  ෙව�න එපායෑ. පා'�ෙ.�4ව <ස ්

�ණා �යලා H2}�ෙF බඩ 	ෙර�ෙ� නැහැ ෙ�. H2ස්}�ට 

�ව  ෙව�න Õමය&ම නැ න. මංෙක/eල කන එක තමR 

කර�න ෙව�ෙ�. ඒ ත  වයට ෙ. ආ'~කය ප  ෙවලා 

�ෙබන එක ගැන කනගා� ෙවH�, මෙF අදහස ්දැ&-ම අවස� 

කරනවා. 

 
ග/ �ෙයJජ^ කාරක සභාප�.මා (மா��மி� �H�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R. The Sitting is suspended for lunch till 

1.30 p.m. 

 
 

Nස්Oම ඊට අ5�ලව තාවකා3කව අA }Bවන ල]�, අ.භා. 
1.30ට නැවත පවAවන ල7. அத(ப4 அம&5 இைடநி-�த�ப��,  பி.ப. 1.30 மணி) மீ��� ஆர�பமாயி�-.     

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m.  and then resumed. 

 
[අ.භා. 1.30] 

 
ග/ පා3ත රංෙග බ	ඩාර මහතා (වා@මා&ග සහ ජල 
ස6පA හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ^ අමාත^.මා) (மா��மி� பாDத ர5ேக ப�டார - நீ�1பாசன, நீ� வள5க� ம,-� அன�%த 
காைம%�வ இராஜா5க அைம.ச�) 
(The Hon. Palitha Range Bandara - State Minister of 
Irrigation and Water Resources and Disaster Management) 

ගM 2ෙය�ජZ කාරක සභාප�4ම2, වැදග  + පන  

ෙක�.පත&, 2ෙ7දන �{පය& හා 2ෙය�ග 	;බඳව සාක0ඡා 

කරන ෙ. ෙම/ෙහ/ෙ , ෙමම Iවාදයට ස.බ�ධ-මට ලැ�ම 

	;බඳව මම අ�ශR�ම ස�ෙත�ෂ ෙවනවා. IෙශTෂෙය�ම 

}වසැXය වැඩසටහන ෙ. රට 4ළ කවදාව  £යා මක ෙවR 

�යා ක�Mව  {4ෙ7 නැහැ. }වසැXය වැඩසටහන 4;� අද ෙ. 

රෙc ජනතාවට මහ  + ෙසTවාව& P�ධ ෙවලා �ෙබනවා. 

තම�ෙF �Iතය අන4රකට ල& �x අවස්ථාවක ලබාෙදන එක 

#රකථන පU�ඩය& 4;� තම�ට අවශZ ෛවදZ පහ}ක. 

සපයා ගැ9මට, Lල� රථ ෙසTවාෙ7 පහ}කම සපයා ගැ9මට 

ෙමම වැඩසටහන 4;� ජනතාවට අවස්ථාව උදා ෙවලා 

�ෙබනවා. යහ පාලන රජය 4ළ ෙම/නවාද කෙළT �යා සමහර 

උදIය `ශ්න කරනවා. ෙ.වා  යහ පාලනය 4ළ කළ ෙ�වe. 

ජනතාව යහප  I�යට �ව  කර-ම සඳහා, ඔ��ෙF �Iත 

ආර&ෂා කර 6ම සඳහා ග�නා ලද මහ� £යාදාමය& තමR 

}වසැXය වැඩසටහන �ය�ෙ�. ෙමම }වසැXය වැඩසටහන 4ළ 

�PවWට Lල� රථයට 8දe ෙග-මට, ෙවන  ගාස්4 ෙග-මට 

P# ව�ෙ� නැහැ. ෙමම වැඩසටහන හ¤�වා #� 8e 

අවස්ථාෙ76, ෛවදZ 2ලධාX මහ වM� පවා එය Iෙ7චනය 

කළා; ෙද�ෂාෙර�පණයට ල& කළා. "ෙ. }වසැXය Lල� 

රථෙය� <ෙගන එන ෙර�Lයාට `�කාර කර�ෙ� නැහැ" 

�යන අ�දෙ. `කාශ  P# කළා. හැබැR, අද ජනතාව �ව  

කර-ෙ. මහ� වZාපාරය& බවට ෙමය පXව'තනය ෙවලා 

�ෙබනවා. ෙ. ෙසTවාව රට �රා වZා�ත ��ම අෙ� ආtÍෙ7 

පරමා'ථය ෙවලා �ෙබනවා. 

ගM 2ෙය�ජZ කාරක සභාප�4ම2, }රාබ# ආඥාපනෙ  

ය. ය. කMx  අද ෙමතැන6 සාක0ඡාවට භාජන කරනවා. 

IෙශTෂෙය�ම }රාබ# ආඥාපනතට වඩා මහ  භයානකම 

වරදවe පැටෙවන එක& තමR ම ìවZ ස.බ�ධෙය� �ෙබන 

ආඥාපනත. }රාව, එෙහම නැ න. ම  ව4ර භාIතය වැ½ 

ෙවලා �ෙබනවා, රට 4ළ ඒවා Hල6 ග�නා `මාණය  ෙවනදාට 

වඩා වැ½ ෙවලා �ෙබනවාය �යා �ට ක�� කථා කළ ක~ක 

මහ ම-මහ �� �7වා. ෙ. 	;බඳව සංඛZා මකව 

බලනෙක/ට, රට �රා �ෙබන ම පැ�හe `මාණය  වැ½ ෙවලා 

ඇ�. ඊට  වඩා, රෙc ඉ�නා ජනගහනය වැ½ ෙවලා �ෙබනවා. 

ඒ වාෙFම සංචාරක වZාපාරය a:x ෙවලා �ෙබනවා. ෙ. රටට 

එන සංචාරකය� ම පැ� පාI01 කරනවා. ඒ වාෙFම රෙc 

ජනතාව  ම පැ� පාI01 කරනවා. හැබැR, ගM 2ෙය�ජZ 

කාරක සභාප�4ම2, ෙ. ම පැ�වලට වඩා භයානකම අංශය 

තමR ම  ìවZ. ම පැ� සහ ම  ìවZ �යලා තමR අ	 ඒවා 

හ¤නාෙගන �ෙබ�ෙ�. ය. ෙකෙන& ම පැ� පාI01 කළ  
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ඔ¡ �7වා, ග.ෙප/ල IදාෙනලාෙF සම�ත Wමාර 
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පව වාෙගන Lය Iම'ශනවලට Wම&ද �ෙt �යා ෙස/යා 

බලන එක ෙ. පා'�ෙ.�4ෙ7 වග[ම& �යා මා Iශ්වාස 

කරනවා. ඒ 2සා තමR අද ෙ. කMx ඔබ4මා ෙවත ඉaXප  

කර�ෙ�. 

ඒ Iතර& ෙන/ෙවR, ගM 2ෙය�ජZ කාරක සභාප�4ම2. 

අ4MLXය `ෙ�ශෙG {ට� "WÍ ල� " ෙන/ෙහ/  ල�ත 

ෙක|ශලZය �යන තැනැ තා ෙ. වනIට Hය L{� �ෙබනවා. 

ෙ. තැනැ තා  WÍ ජාවාරෙම� උපයාග  8දe අMමා#ර 

 ෙල�ර�ස් ෙර/ෙමෙල� #H�ද Peවා �යන තැනැ තාට ලබා 6 

�ෙබනවාය �යන එක අ�  ෙර�හණ 2ෙය�ජZ ෙප/�ස්ප�4මා 

එදා ෙප/�ස් මාධZ `කාශකවරයා I�යට `කාශ කළා. 

ෙප/�Pයට අසතZය `කාශ කර�න අවශZතාව& නැහැ. 

ෙප/�Pය අ�කරණයට සතZය වා'තා කරලා ඇ�. ෙ.වා 

ස.බ�ධෙය� Iම'ශනය කළ :4R. ෙ. රට Iනාශ කර�ෙ� 

ක�ද? Pයeලට ඉහ;�, Pයeල ද�H�, පැ ත Lය  ඇ ත 

�යනවාය �යන අය තම�ෙF ප�ෙe P�ධවන ෙ�වe, 

තම�ෙF සෙහ�දරයා කරන H9 මැM. ද��ෙ� නැහැ; 

තම�ෙF සෙහ�දරයා කරන WÍ ජාවාරම ද��ෙ� නැහැ.  

 
ග/ �ෙයJජ^ කාරක සභාප�.මා (மா��மி� �H�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබ4මාට තව Iනා½යක කාලය& �ෙබනවා. 

 
ග/ පා3ත රංෙග බ	ඩාර මහතා  (மா��மி� பாDத  ர5ேக  ப�டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 

ෙහ/ඳR, ගM 2ෙය�ජZ කාරක සභාප�4ම2. 

තම�ෙF භා'යාව කරන ෙ�වe ද�ෙ� නැහැ. 4� 

ඉXය7ෙව� කැ� ෙපෙනන ෙ. රෙc £කc �ඩකෙය& 

තම�ෙF භා'යාව ෙගන L{� හැම ඉXය7ව��ම කැ� 

ෙපෙනන අ�දH�  

 
[Sලාසනෙx අණ ප@] ඉවA කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப4 அக�ற�ப�� ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

-ෙයෙදනෙක/ට, Pයeලට ඉහ;�, Pයeල ද�H� ඉ�න, 

පැ ත Lය  ඇ ත �යන අයට ඒවා ෙපෙන�ෙ� නැහැ, ගM 

2ෙය�ජZ කාරක සභාප�4ම2. ෙ. සමාජයට වZසනය& කළ 

උදIය ෙ. සමාජය Iෙ7චනය කර�න, ෙ. සමාජයට පහර 

ගහ�න වැඩ කට:4 කරන කtඩායම& බවට ප ෙවලා 

�ෙබනවා. ම  ìවZ 4;�, H2ස් ජාවාරම 4;� උපයන 8දe 

රාජ ස�තක ��මට ෙ. රෙc 9�ය අSව බලය& �ෙබනවා, 

ගM 2ෙය�ජZ කාරක සභාප�4ම2. ෙ. සඳහා ෙමම 

පා'�ෙ.�4ව මැaහ  ෙව�නට ඕනෑ. ෙ. පා'� ෙ.�4ව 

2වැ<aව කට:4 කර�නට ඕනෑ.  

ගM 2ෙය�ජZ කාරක සභාප�4ම2, ෙබ/#බල ෙසTනා 

සංIධානෙG මහ ෙeක. ෙග|රව9ය ගලෙග/ඩඅ ෙ  ඥානසාර 

හා8#Mව� වහ�ෙසT 	;බඳව මා ඉ4M Iනා½ෙG6 කථා 

කර�න කැම�R. අ�කරණ £යාව�යකට Lය කා�තාව& 

ස.බ�ධව උ� වහ�ෙසT  යම& කථා කළා �යන කාරණය මත 

අ�කරණයට අපහාස කළා �යා අ�කරණය උ� වහ�ෙසTට 

2ෙය�ගය& ලබා #�නා. මා  ඒ 2ෙය�ගය 	;බඳව කථා 

කර�ෙ� නැහැ. අ�කරණයට අපහාස ��ම �යන එක 	;බඳව 

911 912 



පා'�ෙ.�4ව 

9�ය අ'ථ කථනය කරලා නැහැ. ෙකෙසT න8  අ�කරණ 

£යාව�යට Wමන අ�දම�� ෙහ� බලපෑම& වනවා න., එය 

Iෙ7චනය කරනවා න., ඒක අ�කරණ £යාව�යට කරන 

බාධාව& -හා2ය&- I�යටR අ	 ද��ෙ�.  

 
ග/ �ෙයJජ^ කාරක සභාප�.මා (மா��மி� �H�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ඔබ4මා දැ� කථාව අවස� කර�න. 

 
ග/ පා3ත රංෙග බ	ඩාර මහතා  (மா��மி� பாDத  ர5ேக  ப�டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මට තව Iනා½ය& ලබා ෙද�න, ගM 2ෙය�ජZ කාරක 

සභාප�4ම2. මා ෙ. කාරණය  �යා මෙF කථාව අවස� 

කර�න.. ඔබ4මාෙF යා�ඔය වZාපෘ�ය ගැන  කථා කර�න 

�ෙබනවා.  

ෙ. රෙc අන'ක� ආක'ශා �යලා අනLභව9ය 2;ය& 

{dයා. ෙ. 2;යට 2008 A2 මාසෙG 18 වැ2දා 1nපටය& 

සඳහා LI}ම අ ස� කර�න වැeලව ෙ  ස්ථානයකට එ�න 

�7වා.  

ෙ. 2;ය ඇයෙF මව  එ&ක එම ස්ථානයට Lයා. අMමා#ර 

ෙර/ෙ. ෙල� #H�ද Peවා �යන තැනැ තා 25ක පමණ නඩය& 

එ&ක අI ආ:ධ ස{තව එතැනට Lයා. ඔ�� ෙ. මවට සහ #වට 

ත'ජනය කළා. L2 අI කටට දැ.මා. ෙ. ෙදපළම SෙFෙග/ඩට 

පැහැර ෙගන Lයා. SෙFෙග/ඩට පැහැර ෙගන L{eලා, 

SෙFෙග/ඩ ෙගදර6 ෙ. #H�ද Peවා �යන තැනැ තා , 

ඔ¡ෙF වැ½මහe සෙහ�දරයා වන ෙරෙන� Peවා �යන 

තැනැ තා  ඊට ෙපර දවෙසT අ�කරණෙය� #�S 2ෙය�ගය 

ෙවනස් ��මට කට:4 කර�න �යලා ඔ��ට දැ½ ෙලස 

බලපෑ. කළා. එෙහන. ෙ. කාරණය  අ�කරණයට කරන ලද 

බලපෑම&. එක පැ ත�� පැහැර ෙගන යාම �ෙබනවා; 

අ�කරණයට අපහාස ��ම �ෙබනවා; අ:4 Pර කර ගැ9ම 

�ෙබනවා. ඒ I�යට ෙමතැන බරපතළ I�ෙG අපරාධ රාyය& 

�ෙබනවා. 20086 ෙ. කාරණය ස.බ�ධව ෙක/eQ	dය 

ෙප/�PෙG රාO 10.30ට - පැය 22.30ට- }� පැHU� සටහ� 

ෙප/ෙ   	� අංක 137, ෙVද අංක 20 වශෙය� සටහ�ෙවලා 

�ෙබනවා. ෙ. ආකාරයට අ�කරණයට අපහාස ��ම බරපතළ 

කාරණය&, ගM 2ෙය�ජZ කාරක සභාප�4ම2.   

ෙග|රව9ය සංඝ ර නයට  එෙර{ව අ�කරණය කට:4 කළා 

වාෙFම ෙප/�Pය 2යත වශෙය�ම ෙ. කාරණය ස.බ�ධව  

කට:4 කර�න ඕනෑ. ෙ. 	;බඳව  මා ෙප/�ස්ප�වරයාෙග� 

කMx Iමසලා �	ය& යවා �ෙබනවා.  

ගM 2ෙය�ජZ කාරක සභාප�4ම2,  මම ෙ. අවස්ථාෙ76 

ෙ. �	 ෙදකම සභාගත* කරනවා. පා'�ෙ.�4ව හරහා ෙ. �	 
ෙප/�ස්ප�වරයාට ෙය/8 කර ෙ. ස.බ�ධව 9�ය £යා මක 

කරන ෙලස මා ෙග|රවෙය� ඉeලනවා. ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R. 
 

[பி.ப. 1.43]  
ග/ ඩrලස් ෙ1වාන�දා මහතා (மா��மி� ட�ள@ ேதவான/தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ெகௗரவ ��களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�கேள, ம%வாி� க&டைள'ச&ட�தி�கீழான அறிவி�த,க- ம=#  ேநாயாள� வ*6' ேசைவ அ,ல% Eப பயண  ெதாட�பான 1990 Eவெசாிய ம�ற  ச&டeல  ச ப7தமான இ7த விவாத�தி, கல7%ெகா*+ என% க/�%�கைளH  பதி1 ெச2ய வி/ 3கி�ேற�.  இல:ைக ம�களி� வாI�ைக� தர�ைத ேம ப+�%வதி, Eகாதார, ைவ�திய ேசைவக- அ�தியாவசியமானதாக உ-ளன. 22 மி,Pய� ம�கைள� ெகா*ட நம% நா&6, 70 சதYதமான ம�க- கிராம0 3ற:களிேலேய வாIகி�றா�க-.  

 

ග/ �ෙයJජ^ කාරක සභාප�.මා (மா��மி� �H�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Heshan Withanage to the Chair? 

 

ග/ පා3ත රංෙග බ	ඩාර මහතා  (மா��மி� பாDத ர5ேக ப�டார) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara) 
I propose that the Hon. Heshan Withanage do now 

take the Chair. 

 

ග/ `මH රAනායක මහතා (மா��மி� பிம) ர%நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

 

Ob� ස්nර කරන ල7. ஆேமாதி�தா&. 
Seconded. 

 
(ශ්නය Oමසන ල]�, සභා ස6මත Oය. வினா வி�க�ப��  ஏ�-ெகா ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
අන./ව ග/ �ෙයJජ^ කාරක සභාප�.මා Sලාසනෙය� 

ඉවA �ෙය�, ග/ ග/ ෙහqෂා� Oතානෙr මහතා lලාසනාTඪ Oය. அத( பிற), மா�+மி) )$களி( பிரதி� தவிசாள& அவ&க  அகிராசன�தினி(- அகலேவ, மா�+மி)  ேஹசா( விதானேக அவ&க   தைலைம வகி�தா&க . 
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  

left the Chair, and  THE HON. HESHAN WITHANAGE took the Chair. 

 

ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගM ම�O4මා කථා කර�න. 
 

ග/ ඩrලස් ෙ1වාන�දා මහතා (மா��மி� ட�ள@ ேதவான/தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ந�றி. அவ�க;ைடய Eகாதார� ேதைவகைள உாிய கால�திB  உயாிய தர�திB  வழ:வத=� ேதைவயான நடவ6�ைககைள ��ென+0ப% அரசா:க�தி� கடைமயா . 
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[ගM පා�ත රංෙග බtඩාර මහතා] 

————————— 
*  eස්තකාලෙx තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவக�ப�� ள�. 
*  Placed in the Library. 



2018 �2  21  இல:ைக ம�க- அவ�க;ைடய நாளா7த வாI�ைகயி, எதி�பாராத விதமாக ேநா2வா20ப+ ேபா%  ஆப�%�களி�ேபா%  விப�%�களி�ேபா%  அவ�க;� உடன6யான �தBதவி' ேசைவH  ைவ�திய வசதிH  அவசர� ேதைவகளாக  இ/�கி�றன. ேநாயாள�க;� உடன6 �தBதவிகைள' ெச2வத=  பாதி�க0ப&ட இட�திP/7% மிக�%ாிதமாக அ*ைமயிB-ள ைவ�தியசாைல�� ெகா*+ெச,ல1  ேபா%மான வசதிகைள ஏ=ப+�%வ% எம% கடைமயா .   அன��த:க- அ,ல% விப�%�க- நைடெப=ற இட�திP/7% ேநாயாளிைய ைவ�தியசாைல� எ+�%' ெச,வதி, சாதாரண0 ேபா�வர�% ஏ=பா+க- காலதாமதமாக அைமவ%ட�, பல சிரம:கைளH  எதி�ெகா-ள ேவ*6H-ள%. அ7த� ைறபா&ைட நிவ��தி�  ெபா/&+ பாதி�க0ப&ட ேநாயாளிைய உடன6யாக எ+�%' ெச,வத=� %ாிதமான ேபா�வர�% ஏ=பா+கைள ஏ=ப+�த0ப+வ% அவசியமா . எனேவ, அவசர ம/�%வ உதவி ேதைவயாக இ/0பவ�கைளH  எதி�பாராத அன��த  அ,ல% விப�தி, காய0ப&டவ�கைளH  %ாித கதியி, ைவ�தியசாைல�� ெகா*+ ெச,வத= ந ப�த7த ேநாயாள� கா1 வ*6' ேசைவெயா�# அ�தியாவசியமா .  நம% நா&6, ஏற�தாழ 15,000 கிராம:க- உ-ளன. அ0பிரேதச:களிP/7% ேநாயாளிகைள சிகி'ைச�காக அ,ல% ேமலதிக சிகி'ைச�காக ஆதார ைவ�தியசாைல�ேகா அ,ல% மாவ&ட ைவ�தியசாைல�ேகா அ,ல% ேபாதனா ைவ�தியசாைல�ேகா ெகா*+ ெச,Bவத=0 ேபா%மானள1 ேநாயாள� கா1 வ*6க- நம% நா&6, இ,ைல எ�பைத நா  அைனவ/  அறிேவா .  இ�ைறபா&ைட நிவ��தி ெச2வத= அரசா:க  ��Uாிைமயளி�% நடவ6�ைக எ+�தி/0ப% கால�தி� க&டாய� ேதைவயா . இ7த �ய=சிைய நா  வரேவ=கி�ேறா .   இ7தியாவி,, றி0பாக ெச�ைன மாநகர�தி� ��கிய Yதி' ச7திகளி,, அ பிHல�f வ*6க-, ைவ�திய�, தாதி' ேசைவயின�, �தBதவியாள�க;ட� நி#�தி ைவ�க0ப&6/� .  இ7த அ பிHல�f வ*6க- ஒ/ விப�% ம=#  ஆப�% நட7த1ட�, அதனா, பாதி�க0ப&டவ�கைள உடன6யாக ைவ�தியசாைல� எ+�%' ெச,கி�றன. இதனா, விப�தி, காயமைட7தவ� அ,ல% தன% உயி/�காக0 ேபாரா6� ெகா*6/0பவ� உடன6யாக ைவ�திய வசதிகைள0 ெப=#� கா0பா=ற0ப+கி�றா�.  இதைன ��மாதிாியாக� ெகா*+ ெகௗரவ பிரதம ம7திாி ரணி, வி�கிரமசி:க அவ�க- இ7திய அரசா:க�%ட� ேப'Eவா��ைதகைள நடா�தி இ�தி&ட�ைத நம% நா&6, நைட�ைற0ப+�த எ+�%-ள நடவ6�ைக வரேவ=க�த�கதா . இேதேபா�# கிராம03ற:களி, மக0ேப=ைற எதி�பா��தி/�  தா2மா/�  ெதா=# ேநாயா, பாதி�க0ப&6/0பவ�க;�  உாிய ேநர�தி, சிகி'ைச அளி�க0ப+வத= இ7த� %ாித ேநாயாள� வ*6' ேசைவ உத1  வைகயி, ஏ=பா+க- ெச2ய0பட ேவ*+ .   அ*ைமயி, தாமைர� ேகா3ர�தி, மி�Uய��தியி, ெபா/�%  ேவைலகைள' ெச2% ெகா*6/7த 

கிளிெநா'சிைய' ேச�7த 19 வய%� க&6ட� ெதாழிலாளி தவறிவி�7% அகால மரணமைட7தா�. அவாி� சடல�ைத� கிளிெநா'சியிB-ள அவர% Y&6B-ள ெப=ேறாாிட  ைகயளி0பத=, அரச சா�ப=ற நி#வனெமா�றிP/7% ெபற0ப&ட பிேரத� கா1 வ*6 ஒ�# ஏ=பா+ ெச2ய0ப+வதாக அ7த� + ப�தி=� <ற0ப&டேபா% , பி�ன� மரணி�தவாி� சடல�ைத� ெகா� பிP/7% கிளிெநா'சி�� ெகா*+ ெச,வத=காக 30,000 lபா2 வாகன' ெசலவாக� ேகார0ப&டதாக இற7தவாி� + ப�தின� ெதாிவி�தி/7தன�. வ#ைமயி, வா�  அ7த� + ப�தினைர அDவா# ஏமா=றிய% வட� மாகாண சைபயி� உ#0பின� ஒ/வ� எ�# பாதி�க0ப&டவ�க- =ற_சா&6H-ளன�. ெகௗரவ பிரதம� ரணி, வி�ரமசி:க அவ�களா, பாி7%ைர�க0ப&6/�  இ7த� %ாித ேநாயாள� கா1  வாகன' ேசைவயான% நக�03ற:களி, �ட:கிவிடாம,, கிராம0 3ற:களி, வா�  ம�க;�  உதவ�<6யவா# ெசய=ப+�த0பட ேவ*+ . நக�0 3ற:களி, வா�  தமிI ம�களி, கணிசமானவ�க- வாகன வசதிகேளா+ வாIவதா,, அவ�க- ஏேதா ஒ/ வாகன ஏ=பா&+ட� ைவ�தியசாைல� வ7% ேச�7%விட�<+ . ஆனா,, கிராம:களி, வா�  ம�க-, இDவாறான ேசைவகைள எDவா# ெப=#�ெகா-வ% எ�ப% ெதாியாமB , இDவிதமான ேசைவக- எDவா# ஒ�:ப+�த0ப+கி�றன எ�ப% 3ாியாமB  ெப/  சிரம:க;� �க:ெகா+�% வாIகி�றன�. எனேவ, எம% நா&+ ம�க;� ந,ல தி&ட:கைள அரசா:க  நைட�ைற0ப+�த �ய=சி�கி�றேபா% , இ7த� தி&ட:க;� அரசா:க  h&+  தி&ட0ெபய�க;  அ7த� தி&ட:களி� அறி1#�த,, வழிகா&ட,க- ம=#  வசதிக- எ�பன நா&6B-ள அைன�% ம�க;  3ாி7% ெகா-; ப6யானதாக இ/0பதி,ைல எ�பைத  பல தடைவக- நா� இ7த உயாிய சைபயி, E&6�கா&6H-ேள�. நா� E&6�கா&6ய பல 3ாியாத தி&ட0 ெபய�க- பி�ன� 3ாிH ப6யாக� தமிழி, தி/�த0ப&+-ளன. அத=காக அதிேமத ஜனாதிபதி ைம�திபால சிறிேசன அவ�க;�  ெகௗரவ பிரதம� ரணி, வி�கிரமசி:க அவ�க;�  என% ந�றிகைள� ெதாிவி�%� ெகா-கி�ேற�.   அ%ேபாலேவ இ�# நா  விவாதி�  'Eவெசாிய' எ�ற தி&ட�  சாதாரண ம�க;�, றி0பாக� தமிI ெமாழி ேபE  ம�க;�0 3ாிH ப6யாக இ,ைல. அதாவ% இ7த� தி&ட  எ�ன? எ�பைதேயா, இ7த' ெசா, எ�ன அ��த�ைத� றி�கி�ற% எ�பைதேயா இலவாக0 3ாி7% ெகா-ள �6யவி,ைல. எனேவ 'Eவெசாிய' எU  ெசா,P� அ��த�ைத� தமிI ேபE  ம�க;  இலவாக0 3ாி7% ெகா-;  வைகயி, றி0பி+மா# ேக&+� ெகா-கி�ேற�. அதாவ%, இ'ேசைவ� ‘ேநாயாள� வ*6' ேசைவ’ அ,ல% ‘Eக பயண' ேசைவ’ என0 ெபயாி+வத=� ெகௗரவ அைம'ச� அவ�க- உாிய தர0பின/ட� கைத�% நடவ6�ைக எ+�மா# ேக&+�ெகா-கி�ேற�.   அ%ேபாலேவ இ7த� %ாித ேநாயாள� கா1 வ*6' ேசைவைய மைலயக  ம=#  வட�� கிழ�கி, ெசய=ப+�% ேபா%, சாரதிகளாக1  ேநாயாள� உதவியாள�களாக1  கடைமயா=#ேவா� அ7த7த மாவ&ட:கைள0 பிரதிநிதி�%வ  ெச2கி�ற வைகயி, பணியி, அம��த0பட ேவ*+ . ஏென�றா,, அ7த ம�க- 
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පා'�ෙ.�4ව இலவாக� ெதாட�3 ெகா-ள�<6ய வைகயிB , அவ�களி� பிர'சிைனக-, ேதைவகைள0 3ாி7% ெகா-ள�<6ய வைகயிB  இ7த' ேசைவயி, ஈ+ப+ேவா� இ/�கேவ*+ . அ0ேபா%தா� இ7த� %ாித ேசைவmடாக இ7த நா&+ ம�க- பய�ெப#வா�க- எ�# க/%  பிரதம� ரணி, வி�கிரமசி:க அவ�களி� எ*ண  நிைறேவ# . ஏ�, இDவிடய�ைத� றி0பி+கி�ேற� எ�றா,, றி0பாக வட� மாகாண�தி, ேநாயாள� கா1 வ*6' சாரதி அUமதி0ப�திர  ெப=றவ�க; , �தBதவி' சிகி'ைக அளி0பத=கான சா�றிதI தைகைமைய0 ெப=ற தாதிய�க;  ஏராளமான ெதாைகயின� வட மாகாண�தி, இ/�கி�றேபா%  அ,ல% அ7த7த மாவ&ட:களி, இ/�கி�றேபா%  அ:ேக ெவளி மாகாண:கைள' ேச�7தவ�க- சாரதிகளாக1  ெசௗ�கிய ஊழிய�களாக1  நியமி�க0ப+வதா, அ:-ள ததியானவ�க- பாதி�க0ப+வதாக �ைறயி+கி�றன�.  
 

ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගM ම�O4මා, ඔබ4මාෙF කථාව දැ� අවසාන කර�න. 
 

ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 

නැ� bdෙxය. எ$%தா&. 
rose. 
 

ග/ ඩrලස් ෙ1වාන�දා මහතා (மா��மி� ட�ள@ ேதவான/தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Sir, it is my time.  

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Hon. Member, the first thing is we are not hiring from 

various other places and bringing them to the Northern 
Province. We are hiring from the Northern Province.  In 
the Northern Province, we will start the service before the 
end of next month in Jaffna, Kilinochchi, Mannar, 
Mullaitivu and Vavuniya. We have hired 60 Emergency 
Medical Technicians and 60 pilots. 

 
ග/ ඩrලස් ෙ1වාන�දා මහතා (மா��மி� ட�ள@ ேதவான/தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Are all from that area? 

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Yes. We have hired 120 people from that area and if I 

am correct, they have already been trained. All the EMTs 
are trained in Hyderabad for a number of weeks and then, 
they come back. As I was telling earlier, we are going to 
be serving over a million people in the Northern Province 
before the end of next month.  

ග/ ඩrලස් ෙ1වාන�දා මහතා (மா��மி� ட�ள@ ேதவான/தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
What about the Eastern Province, Hon. State 

Minister? 
 

ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
We have still not hired from the Eastern Province. But 

let me assure you that the Eastern Province will also be 
completed before the end of this year.  

 

ග/ ඩrලස් ෙ1වාන�දා මහතා (மா��மி� ட�ள@ ேதவான/தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Okay. Thank you.  ஊழிய� நியமன:களி, இDவா# நைடெப#  ைறபா+க;� , ேசைவகைள ம�க- ெப=#�ெகா-வதி, ஏ=ப+  கவைலnன:க;� , அதிகார� %oபிரேயாக:க;�  வட� மாகாண�தி, ேந��தியான அரசிய, வழிகா&ட, இ,லாைமH , வட� மாகாண சைபயி� ெசய=றிற� இ�ைமH  பிரதான காரண:களாக இ/0பைத நா  ம#0பத=கி,ைல. வட� மாகாண சைபைய0 ெபா#0ேப=# நி�வகி0ேபா� அ7த மாகாண�தி� க,வி YI'சி� , ச&ட  ஒ�: சீ�ெக&+0ேபாயி/0பத=  காரணமாக இ/0பைத0ேபா�#, Eகாதார வசதிக- உாியவா# ம�க;�� கிைட�காம, அ7த ம�க- ெதாட�7% %யர:கைள அUபவி0பத=  காரணமாக இ/�கி�றா�க-. 30 வ/ட:க;� ேமலான H�த�தி= �க ெகா+�த ம�க- வட மாகாண�தி, விேஷடமான ம/�%வ உதவிகைள நா6 நி=பவ�களாக வாI7% வ/கி�றா�க-. அவ�க;�� ேதைவயான ம/�%வ உதவிகைள0 ெப=#�ெகா+�கேவா, அவ�க;� இDவாறான %ாித ேநாயாள� வ*6' ேசைவகைள ஏ=ப+�தி�ெகா+�கேவா மாகாண சைபைய0 ெபா#0ேப=றவ�க- இ%வைர எதைனH  ெச2யவி,ைல. �தலைம'ச� வி�கிேனfவர�, தாேன Eகாதார அைம'சராக நியமி�தவ� அதிகார� %oபிரேயாக�ைத' ெச2தி/0பதாக1 , Eகாதார அைம'E ெசய=றிறேனா+ ெசயலா=றவி,ைல எ�# , ைவ�திய உபகரண:க- ெகா-வன1 ம=#  ஆளணி உ-வா:க, நைட�ைறயிB  ேமாச6க- இட ெப=றி/0பதாக1  =ற'சா&ைட ��ைவ�%-ளா�. 
 

ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  
 

ග/ ඩrලස් ෙ1වාන�දා මහතා (மா��மி� ட�ள@ ேதவான/தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Please give me two more minutes because the Hon. 

State Minister replied during my time. Anyway, I thank 
him for that clarification.  

 

ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Hon. Member, one other thing I want to clarify is that  

“1990” is common to every language.  
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ග/ ඩrලස් ෙ1වාන�දා මහතා (மா��மி� ட�ள@ ேதவான/தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
I understand that.  
 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
"Suwaseriya" may not be the word in Tamil 

translation. But the main thing is “1990”. 
 
ග/ ඩrලස් ෙ1වාන�දා මහතා (மா��மி� ட�ள@ ேதவான/தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Yes, I appreciate that. Shall I continue with my speech 

now, Sir? 
 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
Yes. Wind up your speech within one minute.  

 
ග/ ඩrලස් ෙ1වාන�දා මහතා (மா��மி� ட�ள@ ேதவான/தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) அ�=ற'சா&+�க- மீதான விசாரைணகைள நட�%வதாக1  <றியி/7தா�. அ7த விசாரைணகளி� �6வாக வட� மாகாண Eகாதார அைம'சைர0 பதவிநீ�க  ெச2வதாக1  <றியி/7தா�. ஆனா,, நைடெப=றதாக <ற0ப&ட அதிகார� %oபிரேயாக:க;�  ேமாச6க;�  �தலைம'ச� வி�கிேனfவரனா, பாிகார  காண0ப&டதாகேவா, தவ#� உாியவாறான ச&ட நடவ6�ைகக- எ+�க0ப&டதாகேவா இ%வைர வட� ம�க- எைதH  அறியவி,ைல. இDவா# �தலைம'ச/  மாகாண அைம'ச�க;  ெபா#0ப=#' ெசய=ப+வதா, அைத ஒ/ வா20பாக எ+�%�ெகா*+ சில Eகாதார� %ைறசா� அதிகாாிக- ம�க;�' Eகாதார வசதிகைள வழ:வதி, அசம7தமாக' ெசய=ப+வதா, பல� பாதி�க0ப+வதாக1  <#கி�றன�.  கட7த ஐ7% வ/ட காலமாக, வட� மாகாண சைபைய0 ெபா#0ேப=# ம�க- நல� சா�7% ஆ�கO�வமாக' ெசய=படாத �தலைம'ச� வி�கிேனfவர�, எதி�வ/  ஒ�ேராப� மாத�%ட� நிைறவைடH  வட� மாகாண சைபயி� பதவி�கால�ைத ேமB  நீ6�%� தம% ஆ;ைம��கீI தரேவ*+ெம�# ேகாாி�ைக வி+�தி/0ப% ேவ6�ைகயானதா . அவ� ஒ/ ��னா- நீதியரச� எ�றேபா%  13 ஆவ% தி/�த' ச&ட�ைத ��ைமயாக அறி7%ெகா-ளாம,, பதவி�கால  �67த பி�ன/  கால நீ603' ெச2% தம� �தலைம'சராக0 பதவி நீ603' ெச2Hமா# ேகாாி�ைக வி+�தி/0ப% வட� ம�களிைடேய எாி'சைல ஏ=ப+�திH-ள%. மாகாண சைபகளி, ம�களா, ெதாி1 ெச2ய0ப+  உ#0பின�களி� பதவி�கால  நிைறவைட7த% , அ+�த ேத�த, நட�த0ப&+ ம�க- பிரதிநிதிக- ெபா#0ேப= வைர அ% மாகாண ஆ;நாி� க&+0பா&6�கீI  நி�வகி�க0ப+  எ�ப% நியதியா . இ7நிைலயி, பதவி ஆைசயினாB , அ7த0 பதவியி� Eகேபாக:க;�- இ/7%ெகா*+ Eயநல அரசியP, ஈ+ப+வத= வசதியாக1  தன% பதவி� கால நிைற1�0 பிற  தன� பதவி நீ603� ேதைவெய�# அவ� ேக&கி�றாேர தவிர ேவறி,ைல. H�த வ+�கேளா+  ெபா/ளாதார வ#ைமேயா+  வட 

மாகாண�தி, வாI7% ெகா*6/�  எம% ம�க;�� கட7த ஐ7% வ/ட:களி, அ��தO�வமாக எைதH  ெச2யாத �தலைம'ச/  அவர% சகா�க;  எதி�கால�தி, எைதH  ெச2வா�கெள�# வட மாகாண ம�க- ந பவி,ைல.  எனேவ, இ7த' ச7த�0ப�தி, ஜனாதிபதி ைம�திாிபால சிறிேசன அவ�க;�  பிரதம� ரணி, வி�ரமசி:க அவ�க;�  வட� மாகாண ம�க- சா�பாக நா� வி+�  ேவ*+ேகாளான%, வட� மாகாண சைப�கான பதவி�கால  நிைறவைட7த% , கால தாமதமி�றி உடன6யாக வட� மாகாண சைப�� ேத�தைல நட�தேவ*+  எ�பதா . 3திய ேத�த, �ைறயி, மாகாண சைப� ேத�தைல நட�%வத=� காலதாமத  எ+�மாக இ/7தா,, பைழய ேத�த, �ைறயி, ேதைவயான சி# தி/�த:கைள' ெச2% ெகா*+ உாிய கால�தி, ேத�தைல நட�த ேவ*+ . கட7த ஐ7% வ/ட:களாக வட� மாகாண சைபயினா, ெப=#�ெகா-ள ேவ*6ய பலாபல�கைள வட� ம�க- ெப=#�ெகா-ளவி,ைல. அ7த� ைறபா&ைட நிவ��தி ெச2% ம�க;�' ேசைவ ெச2ய�<6யவ�கைள� ெதாி1 ெச2வத= ம�க;� இ/�  ஜனநாயக வி/0ப�ைத நிைறேவ=ற உதவி ெச2ய ேவ*+ெம�#  ேக&+� ெகா*+ விைடெப#கி�ேற�. ந�றி. வண�க .  
Hon. State Minister, please look into that matter. 
 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

�ළඟට, ගM ආ'.එ.. ප�ම උදයශා�ත ^ණෙසTකර 

ම�O4මා. ඔබ4මාට Iනා½ 15ක කාලය& �ෙබනවා. 

ඊට ෙපර ක�M ෙහ� ගM ම�Oවරෙය&, ලාසනය සඳහා 

ගM ෙශහා� ෙසTමPංහ ම�O4මාෙF නම ෙය�ජනා කර�න. 

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, " ගM ෙශහා� ෙසTමPංහ 

ම�O4මා දැ� ලාසනය ගත :4ය"R මා ෙය�ජනා කරනවා. 

 
ග/ ආ&. එ6. ප1ම උදයශා�ත sණෙසqකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப%ம உதயசா/த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

 

 

Ob� ස්nර කරන ල7. ஆேமாதி�தா&. 
Seconded. 

 
(ශ්නය Oමසන ල]�, සභා ස6මත Oය. வினா வி�க�ப��  ஏ�-ெகா ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
අන./ව  ග/ ෙහqෂා� Oතානෙr මහතා Sලාසනෙය� ඉවA 

�ෙය�, ග/ ෙශහා� ෙසqමbංහ මහතා SලාසනාTඪ Oය. அத(பிற), மா�+மி) ேஹசா( விதானேக அவ&க  அகிரா சன�தினி(- அகலேவ, மா�+மி) ெசஹா( ேசமசி9க  அவ&க  தைலைம வகி�தா&க . 
Whereupon THE HON. HESHAN WITHANAGE left the Chair and 

THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 
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ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගM ම�O4මා කථා කර�න. 

 

[අ.භා. 2.01] 

 
ග/ ආ&. එ6. ප1ම උදයශා�ත sණෙසqකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப%ம உதயசா/த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

අද දවෙසT අSමත ��මට 2යHතව �ෙබන 1990 }වසැXය 

පදනම පන  ෙක�.පත 	;බඳව කථාබහ කරන ෙ. IවාදෙG6 

ආtÍ ප&ෂෙG ම�OවM�ෙF කථාබහ ඇ¡වාට පස්ෙසT මට 

{ෙතන ෙ�, දැෙනන ෙ� ෙමතැන �ය�න අවසර ලාසනාêඪ 

ගM ම�O4ම2. ෙම4ම�ලා මවන ආකාරයට බස්නා{ර ඇ4� 

ෙ. රෙc තදාස�න `ෙ�ශවල ෙසTවාව& හැdයට පව�න ෙ. 

ඉ�aයාS Lල� රථ ෙසTවාව - ambulance service  එක- 

ලංකාෙ7 සතර වෙc ඇ� කර�න යනවා �යන එක තමR ෙ. 

පදනම හරහා ත8�නා�ෙසTලා බලාෙප/ෙර/ 4 ෙවලා 

�ෙබ�ෙ�. අපට ෙ. කාරණාව පැහැa� කර�6, අෙ� රෙc 

ෙර�è� ෙර�හe කරා <ෙගන ඒෙ. පහ}කම& හැdයට රට 

�රාම ෙ. වZාපෘ�ය <ෙගන යාම අවශZR �යන කාරණය 

ඔබ4ම�ලා ෙප�වනවා.  }වසැXය ෙදෙව2 අaයර යටෙ  8� 

aවRනම ආවරණය වන පXa ෙ. ෙසTවාව ��e  කරන බව , 

ඇෙමXකාS ෙඩ/ල' H�යන 15.2ක ඉ�aයාS ආධාර යටෙ  ෙ. 

වැඩසටහන £යා මක ෙවන බව  ෙම4ම�ලා �යනවා. ඒ 

සඳහා ත8�නා�ෙසTලා Lල� රථ සංඛZාව 209 ද&වා වැ½ කරන 

බව , ෙසTවකය� 1782& ෙයද-මට අෙ�&ෂා කරන බව , ෙමය 

ස්වාzන ආයතනය& බව , 1990 }වසැXය පදනම පන  

ෙක�.පත ඉaXප  කරන ෙ. ෙම/ෙහ/ෙ  පා'�ෙ.�4වට 

කMx ද&වා �ෙබනවා. 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, ç ලංකාෙ7 ෙස|ඛZ ෙසTවාව 

ගැන ෙහ/යලා බැQවාම එ& කාරණාව& හX වැදග  ෙවනවා. 

අෙ� රට ව'ග �ෙල��ටර 65,110ක Iශාල වය�� :&ත 

වනවා. ඒ ව'ග �ෙල��ටර `මාණෙG අෙ� රෙc ෙස|ඛZ ෙසTවාව 

	;බඳව අපට ය. මැ9ම& �ෙබනවාද �යන එක 	;බඳව 

ෙහ/යලා බල�න ඕනෑ. ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, ලංකාෙ7 

�ෙල��ටර 5& ඇ4ළත රජෙG ෙස|ඛZ ෙසTවාව සපයන 

ආයතනය& අ2වා'යෙය� �ෙබනවා. ෙ. ත  වය ෙල�කෙG 

ෙවන  රටක ද��න ��ව�කම& නැහැ. ඉ�aයාව ගැන 

බැQෙව/ , H2ෙහWට අස9පය& �ෙණ/ , ෙර�ගා4ර �ෙණ/  

ළඟම �ෙබන රජෙG ෛවදZ මධZස්ථානය, රජෙG මධZම 

ෙර�හල, එ&ෙක� `ධාන ෙර�හලකට - general hospital එකකට-  

ය�න සැත�. 200ක #ර ෙගවා ෙගන ය�න ඕනෑකම �ෙබනවා. 

ෙල�කෙG ෙස|ඛZ ෙසTවාව ග ෙත/ , �ෙල��ටර 5ක #ර�� 

ෛවදZ මධZස්ථානය& �ෙබන `ධාන රට& බවට අෙ� රට ප  

ෙවලා �ෙබනවා. ඒ තරමට ෙර�හල  එ&ක ස.බ�ධය&, 

ෙර�LෙයWට ෛවදZ මධZස්ථානය  එ&ක ස.බ�ධය& ඇ� 

කරගත හැ� මcටමට �ෙල��ටර 5& වැ2 #රක අෙ� රෙc 

අ2වා'යෙය� ෙස|ඛZ මධZස්ථානය& �ෙබනවා. 

Lයාට පස්ෙසT ඒවාෙG පහ}ක. නැ�ද, ගැටQ �ෙබනවාද, 

ඇස�්� ෙප තව  නැ�ද,  කා'ය මtඩලය නැ�ද �යන ෙ. 

ෙම/න කාරණා ��ණ  අ2වා'යෙය�ම �ෙල��ට' 5& වැ2 

#රක ෙස|ඛZ මධZස්ථානය& �ෙබනවා.  

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, ත8�නා�ෙසTලා ෙස|ඛZ 

ෙසTවාව a:x කරනවා න. කළ :4ව ��x කMx ෙම/නවාද? 

කeපනා කරලා බල�න. හ  ෙදRයෙ�! 1950 වන ෙක/ට අෙ� 

රෙc ෙස|ඛZ ෙසTවෙG ��ෙt ෙර�හe 263R. මහ බැංW 

වා'�ක වා'තාෙ7 සඳහ� වන I�යට 2017 වන ෙක/ට  අෙ� 

රෙc �ෙබ�ෙ� ෙර�හe 612R. 19506 ��x ෙර�හe  263 

4ළ ��x ඇඳ� සංඛZාව 19,959R �යලා වා'තා ෙවනවා. 

න8 , දැ� 21වන PයවෙසT එ;ප ෙ  ඉ�න අෙ� රෙc, 

ෙර�LයWට ෙසTවාව& සපයා ග�න ��ව� රජෙG ෛවදZ 

මධZස්ථානය& -එවැ2 ස.පත&- ව'ග �ෙල��ට' 5ක #ර�� 

�ෙබන අෙ� රෙc ඒ ඇඳ� සංඛZාව වැ½ ෙවලා �ෙබ�ෙ�, 

19,959 Pට 76,774R ද&වාR.  ත8�නා�ෙසTලා මධZම 

නගරෙG Pට ඈත ග. දන7 කරා -ෙම/නරාගල ෙව�න ��ව�; 

��ෙන/01ය, යාපනය ෙව�න ��ව�; wWණාමලය ෙව�න 

��ව�; මඩකල�ව ෙව�න ��ව�; හ.බ�ෙත/ට ෙව�න 

��ව�; ඈත LMවාප 4ෙ7 ෙව�න ��ව�- ඒ #& IÉන 

H2}�ෙF ෙස|ඛZය පැ ෙත� �ෙබන අෙ�කIධ ගැටQ, දහස් 

ගණ� ගැටQ, ෙක�d-`ෙක�d ගණ� ගැටQවලට Iස¤. 

ෙහ/යනවා ෙවSවට, ෙමවැ2 service එක& ඇ� ��ම IතරR  

කරලා �ෙබ�ෙ�.  
 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, - 
 

ග/ ආ&. එ6. ප1ම උදයශා�ත sණෙසqකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப%ம உதயசா/த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

මට කථා කර�න ෙද�න, ගM රාජZ ඇම�4ම2. මෙF 

ෙ7ලාෙව� ඔබ4මාට අවස්ථාව ෙද�න ��ව�කම& නැහැ. මට 

�ෙබ�ෙ� Iනා½ 15ක කාලය&. ඒ 2සා ඔබ4මාෙF ෙවලාෙ76 

�ය�න ��ව� න. ෙහ/ඳR. ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, 

ඔබ4මාෙF අවසරය මත අවස්ථාව ෙදනවා න. මෙF ෙ7ලාෙව� 

ග�ෙ� නැ�ව ෙද�න.  
 

ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Hon. Presiding Member, I have to have time, because I 

am the one who presented this Bill. මට අවස්ථාව ලැ�ය 

:4මR. ෙම/කද, මමR ෙ.ෙ&- 
 

ග/ ආ&. එ6. ප1ම උදයශා�ත sණෙසqකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப%ம உதயசா/த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

මෙF ෙ7ලාෙව� ෙද�න බැහැ. ඔබ4මා කථා කර�න. මෙF 

ෙ7ලාව මට ෙද�න. 
 

ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. State Minister, are you trying to make a 

clarification? How long do you want? 

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Just give me one minute and let me make a 

clarification. 

ගM ප�ම උදයශා�ත ^ණෙසTකර ම�O4ම2, ඔබ4මාෙF 

ත'කෙG ගැටQව& �ෙබනවා. අ	 ෙ. ෙසTවාව LMවාප 4ෙව� 

තමR පට� ග ෙ . ඔබ4මා �7වා, ෙ. ෙසTවාව බස්නා{ර 

පළාෙ  නගරබද �ෙබන ෙදය& �යලා. එෙහම ෙන/ෙවR.  
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ග/ ආ&. එ6. ප1ම උදයශා�ත sණෙසqකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப%ம உதயசா/த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

නැහැ, නැහැ. මෙF ත'කය ඒක ෙන/ෙවR.  

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මම �යන ෙ� ෙප/]ඩ& අහ�නෙක�. ෙ. ෙසTවාව 

LMවාප 4ෙව� පට� ග ෙ . 8�� පට� ග ෙ  

හ.බ�ෙත/ට, මාතර, ගාeල aස්w&කවල. ඊට පස්ෙසT තමR 

ක�තර, ග.පහ, ෙක/ළඹ යන aස්w&කවල පට� ග ෙ . අද 

වන ෙක/ට 79,944ෙදනWෙF අවශZතාව� ඉ� කර �ෙබනවා. 

ඈත 	dසර ග.වල ඉඳලා පවා ෙර�è� ෙගන ෙග/ස් �ෙබනවා. 

ඒක පළ8වැ2 කාරණය. 

ඊළඟට, ඔබ4මාෙF logic එක 	 ;බඳ ම4 �x  අෙන& 

ගැටQ සහගත කාරණාව  මා �ය�න..  ගM ම�O4ම2, 

ෙ.කට ෙර�හe ස.බ�ධ නැහැ. ෙ.ක î'ව ෙර�හe Lල� රථ 

ෙසTවය&. ෙ.ක ෙර�හල  එ&ක ස.බ�ධ �x ෙසTවාව& 

ෙන/ෙවR. Three-wheeler එෙ& ෙගන යනවා ෙවSවට,  කාෙF 

ෙහ� වාහනය& ෙහ/යනවා ෙවSවට, ෙ. 79,944 ෙදනාට Iනා½ 

12W  ත�පර 58& ඇ4 ළත ඒ ෙසTවාව ලබා ෙද�න අපට ��ව� 

ෙවලා �ෙබනවා.  

 
ග/ ආ&. එ6. ප1ම උදයශා�ත sණෙසqකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப%ம உதயசா/த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ෙහ/ඳR. ගM රාජZ ඇම�4ම2, ඔබ4මා කළ පැහැa� 

��ෙම�ම මෙF ත'ක dක ඉaXප  කර�න පහ} කරලාR 

�ෙබ�ෙ�. ඔබ4මා IP�ම ෙ. පා'�ෙ.�4වට වග [ෙම� 

:4ව ෙදන උ තර මත සහ ෙ. රෙc ෙස|ඛZ බලධාX� ෙදන 

උ තර මත මෙF ත'ක ඉaXප  කර�න ත8�නා�ෙසT මට 

ෙබ/ෙහ/ම ෙහ/ඳ අවසථ්ාව& ලබා#�නා. ඇ තටම මම ෙ. වන 

ෙත& batting කෙළT. ත8�නා�ෙසT දැ� මට ෙබ�ලය දාලR 

�ෙබ�ෙ�. මම දැ� මෙF `ශ්න dක අහනවා. ඔබ4මා වග 

[ෙම� :4ව උ තර ලබා ෙද�න. 
 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඕනෑම `ශ්නය& අහ�න. [බාධා ��ම&] 

 
ග/ ආ&. එ6. ප1ම උදයශා�ත sණෙසqකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப%ம உதயசா/த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

පැහැa�R, පැහැa�R. ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, 

ඉ�aයාෙ7 bike ambulances �ෙබනවා. ඊළඟට, සැත�. 200& 

#ර L{eලා ව  ෙස|ඛZ මධZස්ථානයක ෙසTවය& ලබා ග�න ඒ 

රෙc බැහැ. ඉ�� bike ambulances �ෙබන, සැත�. 200& #ර 

L{eලා ව  ෙස|ඛZ මධZස්ථානයක ෙසTවය& ලබා ග�න බැX 

ඉ�aයාව වැ2 රට& තමR - ත8�නා�ෙසTලා �යන I�යට ෙ. 

ෙදවැ2 අaයෙ'  ඇෙමXකාS ෙඩ/ල' H�යන 15.2ක ආධාර 

ෙදනවා. සමස්තය ග තාම ඇෙමXකාS ෙඩ/ල' H�යන 22R - 

අපට ෙ. service එක සඳහා ආධාර ලබා ෙද�ෙ�. 

ඒක පැ ත�� �ය8. මම අහන `ශ්නය ෙ.කR ගM 

ඇම�4ම2.  ෙ.  ෙසTවාව හරහා අෙ� රෙc ෙර�è�ට ෙසTවය& 

ලැෙබනවා තමR. ඔබ4මා �යන I�යට ෙ.ක ෙහ/ඳ ෙසTවාව&. 

ඔබ4මා �යන I�යට ෙ. ෙසTවාව ලංකාෙ7 ෙස|ඛZ ප�ධ�ය  

එ&ක ස.බ�ධවන ෙදය& ෙන/ෙවR, î'ව ෙර�හe Õමෙ7දය&.  

ඒ අSව, ෙලඩා ෙර�හෙe ෙද/ර ළඟට <ෙගන යෑම තමR 

ත8�නා�ෙසTලා ෙ. කර�ෙ�. ෙර�Lයා ෙගදර Pට -ෙර�L 

ෙවන තැන Pට- ෙර�හෙe ෙද/ර ළඟට <ෙගන යෑම තමR 

ත8�නා�ෙසTලා ෙ. ෙසTවය හරහා කර�ෙ�. එදා අෙ� රෙc 

ෙම/කද �ෙt? අෙ� රෙc ෙම0චර කාලය& -1948 Pට- H2}� 

ෙර�හලට LෙG බRPකලෙය�, බස් එෙක�, wෙර�ද රථව�� 

ෙහ� කර තෙය�. ඒ Õම ෙවSවට î'ව ෙර�හe Õමෙ7දය& 

�යලා ත8�නා�ෙසTලා ambulance service එක&  ෙගෙනනවා. 

ත8�නා�ෙසTලා ඒෙක�  කර�ෙ� ෙර�Lයා  ෙගදර  Pට 

ෙර�හෙe ෙද/ර ළඟට අරෙගන යන එකR. ෙල�කෙG ෙමම 

ambulance service එක අදට  �ෙබ�ෙ� ෙර�Lයා ෙර�හල 

කරා ආවාට ප}ව, ඒ ෙර�හෙe6 කරන ෙර�ග 2ශ්චය�� ප}ව 

තව  �Pය. `ධාන ෙර�හලකට ඒ ෙර�Lයා <ෙගන යෑම 

සඳහාR.  ඒ I�යටR අෙ� රෙc  ෙම0චර කාලය& ambulance 

service එක& ��ෙt.  හ'ෂ ද Peවා ඇම�4ම2, ෙල�කෙG 

a:x රටවල H2}�ෙF අවශZතාව ෙමවැ2 Õමය�� ඉ� 

කරH� �ෙබ�ෙ�, පළා  පාලන ෙහ� නගර සභා -town 

council- IP� කරන ෙසTවාව& හැdයටR.  ත8�නා�ෙසTලා  

එවැ2  ෙදය& තමR ෙ. කරලා �ෙබ�ෙ�. මම �ෙබන `ශ්නය 

ඒක ෙන/ෙවR, හ'ෂ ද Peවා අමාතZ4ම2. a^ කා�නව ෙ. 

ෙසTවාව ෙද�න ත8�නා�ෙසTලාට ��ව� න. ෙහ/ඳR. 

ඇ�මෙe, ෙක/dයාගල, Pයඹලා�Íව, මහක�ගeල, ලා¡ගල, 

ක�දකැdය, ��ෙන/01ය, මැදව01ය, LMවාප 4ව යනා6 

වශෙය� ෙ. රෙc හතර වෙc ඉ�නා H2}�ට ෙමම ෙසTවාව a^ 
කා�නව ෙන/Hෙe ෙද�න ��ව� න., ඒක ෙ. රටට වැදග  

වන ෙල/W ෙස|ඛZමය 	යවර& ෙවR. ඒක අ2වා'යයR. මම 

අහන `ශ්නය ඒක ෙන/ෙවR.  P�පාෙද� පට� ග�නා ගංගා 

ස්වාභාIකව 8¡දට වැෙටනවා වාෙF  ෙ. ෙසTවාව ෙකෙරනවාය 

�යා අ	 Iශ්වාස කර�ෙ� නැහැ. ත8�නා�ෙසTලා ෙමය 

කර�ෙ�  2දහස් ෙස|ඛZ ෙසTවාවට බලපාන, 6'ඝ කා�නව  

කපන පාර& හැdයටද �යන `ශ්නය අපට �ෙබනවා. මම අහන 

`ශ්නයට ඊළඟට ත8�නා�ෙසT උ තර ෙද�න. 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, මම අහන `ශ්නයට ගM හ'ෂ 

ද Peවා මැ�4මාට උ තරය& ෙද�න ��ව�. ම ම නඟන 

පළ8වන `ශ්නය ෙ.කR. ෙ. ෙසTවාව සඳහා අනාගතෙG කවදා 

ෙහ� දවසක ෙර�LෙයWෙග� 8දe අය ��ම& ෙකෙරනවාද? 

ෙදවැ2 `ශ්නය ෙ.කR. ත8�නා�ෙසT �7වා වාෙF ෙ. ෙසTවාව  

î'ව ෙර�හe ෙසTවය&.   ෙ. î'ව ෙර�හe ෙසTවය ෙ. රෙc 

ෙර�හe ෙසTවාව  එ&ක ඒකාබ�ධ ෙකෙරනවාද? එෙහම 

ඒකාබ�ධ  කෙළ/  ඊට පස්ෙසT,  ඒ ෙර�Lයා ෙවSෙව� 

අනාගතෙG 6 �ල& 2'මාණය ෙවනවාද, නැ�ද? අනාගතෙG 6 

ෙ. Iයද. දර�ෙ� ඉ�aයාවම ද? අනාගතෙG 6 ෙහ� කවදා ෙහ� 

දවසක ත8�නා�ෙසTලාෙF අය වැය ප�ධ�ෙය� ෙ. ෙසTවාව 

සඳහා Iයදම& දරලා, ෙ. රෙc ෙක�d ගණ� වන ජනතාව ලබන 

2දහස් ෙස|ඛZ ෙසTවයට බාධාව& ෙන/වන, ඒක ර�න ආකාරයට 

ෙ. ෙසTවාව ලබා ෙදනවාද �යන `ශ්නයට ත8�නා�ෙසT 

උ තරය& ෙද�න.  

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

එ4මා වැදග  `ශ්න �{පය& ම4 කළා.  මා ඒ `ශ්න හතරට 

උ තර ෙද�න.. පළ8ෙව2 `ශ්නය- 

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගM රාජZ අමාතZ4ම2, ඉතා ෙකdෙය� උ තර ෙද�න. 
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ග/ ආ&. එ6. ප1ම උදයශා�ත sණෙසqකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப%ம உதயசா/த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, මෙF කාලය එ4මාට ෙද�න 

බැහැ.  

 

ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගM ම�O4ම2, ඔබ4මාෙF කාලෙය� තමR ය�ෙ�. 

ඔබ4මාට තව H2 4 ෙදකක කාලය& පමණR ඉ�X ෙවලා 

�ෙබ�ෙ� .  

 
ග/ ආ&. එ6. ප1ම උදයශා�ත sණෙසqකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப%ம உதயசா/த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, මෙF කාලය එ4මාට ෙද�න 

බැහැ.  
 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගM ම�O4ම2, ඔබ4මා දැ� ගM රාජZ ඇම�4මාට 

උ තර ලබා 6මට අවස්ථාව 6ලා �ෙබනවා. 

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ෙම4මා ඉaXප  කළ Iෙ7චනවලට උ තර ෙද�න ඕනෑ  ෙ� 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2. 

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගM රාජZ ඇම�4ම2, ඒ Iෙ7චනවලට 	;4M  ෙද�න 

එ4මාෙF කාලෙය� ඔබ4මාට ෙ7ලාව  ෙද�න බැහැ.  

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

නැහැ, මම  ඒ Iෙ7චනවලට 	;4M ෙද�න ඕනෑ.  

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගM රාජZ ඇම�4මා,  එ4මාෙF කථාව අවසාන �ණාට ප}ව 

ඔබ4මා 	;4M ෙද�න. 

 
ග/ ආ&. එ6. ප1ම උදයශා�ත sණෙසqකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப%ம உதயசா/த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

රාජZ ඇම�4ම2, මෙF කථාව අවස� �ණාට ප}ව ඔබ4මා 

	;4M ෙද�න.  

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, මට කාලය ලබා ෙද�න. මම 

එ4මාෙF `ශ්නවලට 	;4M ෙද�නම ඕනෑ.  

ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගM ඇම�4ම2, ඔබ4මාෙF කථාෙ76 	;4M ෙද�න. ගM 

ප�ම උදයශා�ත ^ණෙසTකර ම�O4මා කථා  කර�න.  

ඔබ4මාට H2 4 ෙදකක කාලය& පමණR �ෙබ�ෙ�.  
 

ග/ ආ&. එ6. ප1ම උදයශා�ත sණෙසqකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப%ம உதயசா/த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, මම නඟන `ශ්නය ෙ.කR. 

ෙ. ෙපෙන�ෙ� අනාගතෙG  ෙප|�ග�කකරණය  එන aශාවR.  

ඒකR මෙF ත'කය. ෙ. එ�ෙ� අනාගත  ෙප|�ග�කරණයR. 

ෙ. රෙc 2දහස් ෙස|ඛZ ෙසTවය Iනාශ ��ෙ. මා'ගයද ෙ. 

හරහා එ�ෙ� �යන එකR අපට නැ ෙඟන ත'කය.  

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, ඉ�aයාව  එ&ක අ ස� 
��මට 2යHතව �ෙබන ETCA LI}ම හරහා ෙ. රෙc 2දහස් 
ෙස|ඛZ ෙසTවයට Iශාල ත'ජනය& ඇ� ෙවH� �ෙබනවාය 
�යන කාරණාව  මම ෙ. ෙවලාෙ7 අවධාරණය කරනවා. ඒ 
Iතර& ෙන/ෙවR, රා�ත ෙසTනාර න ෙස|ඛZ මැ�4මා ෙ. වන 
Iට  අෙ� රෙc ෙ�¨ය ෛවදZ Õම ඉ�aයාවට ��ෙද�න 
ඉ�aයාව සමඟ ෙ�¨ය ෛවදZ Õමය ස.බ�ධෙය� IෙශTෂ 
LI}ම& අ ස� කර�න යනවා.  

ඒ හරහා ෙම/ක&ද කර�න හද�ෙ�? ඉ�aයාS අSගත 
ෙබෙහ , ඉ�aයාS ෛවදZ Õම, ඉ�aයාS ෛවදZවM 
ලංකාෙ7 	;ගැ9මට ල&වන ෙලස ෙ. LI}ම අ ස� කෙළ/  
අෙ� රෙc පාර.පXක ආ:'ෙ7ද ෛවදZ IදZාවට ෙම/ක&ද 
ෙව�ෙ�? ආ:'ෙ7ද ෛවදZ IදZාෙ7 වැදග  �යමන& 
�ෙබනවා, ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2. 

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගM ම�O4ම2, ඔබ4මාට තව H2 4වක කාලය& 

�ෙබ�ෙ�. 
 

ග/ ආ&. එ6. ප1ම උදයශා�ත sණෙසqකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப%ம உதயசா/த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ෙ. ඉ�aයාS LI}ම අ ස� කෙළ/  අෙ� රෙc ෙ�¨ය 

ෛවදZ ÕමෙG අනාගතය ඉවරR. සාමානZෙය� ෙ�¨ය ෙවදකම 

ස.බ�ධෙය� අෙ� පාර.පXක ෛවදZවM �7ෙ7 ෙමෙහමR, 

අෙ� හ'ෂ ද Peවා රාජZ ඇම�4ම2. 

"අෙ� PMර මනහර Sවර& න. &øì �-� එම Sවරට 
කඩා වaන ආÕමUක හ8දාව& වැ�න. එම හ8දාව Sවරට 
ඇ4�-ෙම� ප}ව `�ෛජව ඖෂධ නැමැ� ෙබ�.බව�� දැ½ 
`හාරය& එeලෙක/ට }S I}S ��ම පහ}ය. එෙහ  එR� 
PMර නමැ� Sවරටද බරපතළ හා2 P# වන බව අමතක 
ෙන/කළ :4R."  

 

ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

දැ� කථාව අවස� කර�න, ගM ම�O4මා. 
 

ග/ ආ&. එ6. ප1ම උදයශා�ත sණෙසqකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப%ம உதயசா/த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

මට ෙ. �යමන �යවා අවස� කර�න ෙද�න, 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4මා.  

925 926 
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"ෙපරaග ෙවදකෙ. &øì �- හ8දා මැ�මට ෙබ�.බ භාIතා 

ෙන/කරR. PMර නැමැ� Sවරට �P# ස4ෙරWට ඇ4� Iය 

ෙන/හැ� ෙසT PMර PයQ අ�� සIම  ��ම ෙපරaග 

ෙවදකෙම� P# ෙ7. ශ&�ය සහ බලය තමR අෙ� ෙපරaග 

ෙවද කෙ. 9ෙර�Lභාවය �යා සලක�ෙ�." 

අෙ� රටට ෙන/වdනා ෙ�වQ  ෙ.ෙග/eල� ෙගනැeලා 

අවසානR. ඒ 2සා 2දහස් ෙස|ඛZ ෙසTවය Iනාශ ��මට යන ෙ. 

Õමෙ7දය පරාජය කර�න ෙ. රෙc ජනතාව ෙපළ ගැෙහනවාය 

�යන කාරණය සහ�ක කරH�, මට කථා කර�න කාලය ලබා 

6ම ස.බ�ධෙය� ඔබ4මාට  ස්4�ව�ත ෙවH� මා 2හඬ 

වනවා.   

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, මට කාලය ලබා ෙද�න 

එ4මාට  respond කර�න.  

ගM ප�ම උදයශා�ත ^ණෙසTකර ම�O4මා ඉaXප  කර� 

`ශ්න හතරට මා  	;4M ෙද�න කැම�R. ෙ.ක î'ව ෙර�හe 

`�කාර Õමය&. ඒක තමR �කම ෙ�.  

දැනට ෙස|ඛZ අමාතZාංශය හරහා £යා මක වන 

ambulance �ෙබ�ෙ� එක ඉස්	Xතාෙලක ඉඳලා තව 

ඉස්	Xතාලයකට ෙලෙඩ& අරෙගන ය�නR. ඔබ4මා �යන 

I�යට ඒ ෙසTවයR, ෙ. ෙසTවයR ඒකාබ�ධ -ම& P�ධ ෙව�ෙ� 

නැහැ, ගM ම�O4මා. ඒ ෙසTවා ෙදක&. [බාධා ��ම&]- ඔබ4මා 

ෙප/]ඩ& ඉ�න, මම ඉවර කර�න..  ය. ෙර�Lෙය& three-

wheeler එෙක�, කර තෙය�, බRPකෙල� ෙර�හලකට 

ෙගෙනවාට වඩා -ෙක/¤  නාරdෙG `ශ්නය& ෙහ� ෙවන ෙම/ක& 

හX `ශ්නය& �ෙබනවා න.-  හX Õමයට ෙර�හලකට ෙගන ඒම 

තමR කර�න ඕනෑ. ඒ I�යට ආර&ෂාකා�ව තමR ෙ. ෙසTවය 

aස්w&ක 6ක £යා මක ෙව�ෙ�. මම ක�� �7වා වාෙF 

දWx පළාෙ  සහ බස්නා{ර පළාෙ  පමණ& ෙ. ආකාරයට 

ෙර�è� හැ තෑනවදහස් ගණන& ෙර�හeවලට ෙග2{eලා 

�ෙබනවා. ෙදවැ2 කාරණාව I�යට ඔබ4මා ඇ¡වා, ෙ. ෙසTවාව 

��ෙන/01යට ෙග2යනවා ද, ඌMෙබ/&කට ෙග2යනවා ද, 

LMවාප 4වට ෙග2යනවා ද �යලා. ඔ7. අ	 ෙ. උ සාහ 

කර�ෙ� ෙ. රෙc H�යන 21& වන PයQ  ජනතාවට ෙ. 

ෙසTවාව ලබා ෙද�නR. අද වන Iට හ.බ�ෙත/ට ඇ4� ඈත 

	dසර ග.මානවලට  අ	 ඒ ෙසTවාව ලබා 6ලා �ෙබනවා. ඒ 

ෙසTවාෙ7a  සාමානZ response time එක Iනා½ ෙද/ළහමාරR.  

4�වැ2 කාරණාව I�යට ඔබ4මා ඇ¡වා, ෙ.ක ඉ�aය� 

ආධාරය& යටෙ  ද ලබා ග ෙ   �යලා. ඔ7, ෙඩ/ල' H�යන 

22& ලැ�ලා �ෙබනවා. ඒක ණය& ෙන/ෙවR. ඒක තෑFග&, gift 

එක&. ඉ�aය� ජනතාව ç ලංකාෙ7 ජනතාවට 6� තෑFග&. ෙ. 

ෙවSෙව� නැවත ශත පහ& ව  අ	 ෙගව�න ඕනෑ නැහැ. ඒ 

පළ8වැ2 ෙඩ/ල' H�යන 7.6� තමR අ	 දWx පළාෙ R, 

බස්නා{ර පළාෙ R ෙ. ෙසTවාව පට� ග ෙ . අ�M�ද& සඳහා 

තමR අපට ඒ සහනය ලැ�ෙt. ඒ හරහා අ	 ambulances 88& 

ෙගනාවා. ෙ. ෙසTවාෙ7 ඉ�ෙ� ç ලංකාෙ7 ෙසTවකය� පමණR; 

500& Iතර වැඩ කරනවා. ඒ PයQෙදනා ç ලාං�ක ෙසTවකෙය�. 

අපට  තා&ෂUක උපෙදස් ලබා ෙද�න ඉ�aය� ��ගලෙය& 

ඇIeලා ඉ�නවා. එ0චරR, ෙවන ක�Mව  නැහැ. ෙ. ෙසTවෙG 

වැඩ කරන PයQෙදනා ç ලාං�ක ෙසTවකෙය�. ඔ�� ඒ ෙසTවාව 

ෙහ/É� ලබා 6ලා �ෙබනවා. අ�M�ද& ඉවර �ණාට පස්ෙසT ç 

ලංකාෙ7 රජය ෙ.  Iයදම ස.î'ණෙය� අරෙගන �ෙබනවා. 

2017 අෙග�ස්4 මාසෙG තමR ඒ පළ8වැ2 අ�M�ද ඉවර �ෙt. 

2017 අෙග�ස්4 මස Pට 2018 අෙග�ස්4 මස ෙවනෙත& ෙ. 

ෙසTවය සඳහා M	යe H�යන 680& ෙව�  කරලා �ෙබනවා. ඒ 

වාෙFම තමR, ෙදවැ2 අaයෙ' ලැෙබන ෙඩ/ල' H�යන 15.2 

Iයද. කරලා අ	 ambulances 209& ෙගෙනනවා. එතෙක/ට 

ඔ&ෙක�ම ambulances 4�Pය ගණන& �ෙබනවා. ඒ ෙඩ/ල' 

H�යන 15 ඉවර �ණාට පස්ෙසT ç ලංකාෙ7 රජය IP�, අෙ� 

Budget එක හරහා අ	 ආtÍෙ7 {dය , ඔබ4ම�ලා ආtÍෙ7 

{dය  ඒ ෙ� කරෙගන යා :4R. ඒ ෙසTවය ෙන/Hෙe ලබා 6ම 

තමR P�ධ ෙව�ෙ�. ෙ.  පදනමට ç ලංකාෙ7 ජනා�ප�වරයා 

තමR සාමා�කය� ප  කර�ෙ�.  මම 8��ම ඒ කMණ 

පැහැa� කළාට ඔබ4මා ඒක අහෙගන {dෙG නැහැ. ෙස|ඛZ 

ෙeක.4මා, 8දe ෙeක.4මා, Inspector General of Police 

ඇ4� 4ෙදෙන& තමR ෙ. පදනමට ප  කරලා �ෙබ�ෙ�. අ	 

අද ෙ. ෙසTවය  සඳහා පනත& ෙගෙනනවා. අනාගතෙG6 අ	 

ආtÍෙ7 {dෙG නැ� �ණ , ඔබ4ම�ලා  ෙ. I�යටම ෙ. 

ෙසTවය ඉaXයට කරෙගන ය�න �යලා ඉeලනවා.  

හතරවැ2 කාරණය හැdයට ඔබ4මා ෙප|�ග�කරණය& 

ගැන සඳහ� කළා. අෙ� 2දහස් ෙස|ඛZ ෙසTවාව 

ෙප|�ග�කරණය කර�න �Pම අදහස& ෙමතැන නැහැ. ෙ. 

ෙසTවාවට  ෙක/ෙහ/ම  8දe අය කර�ෙ� නැහැ. ෙ.ක රජෙG 

ෙසTවාව&. "1990 }වසැXය" ෙසTවාව ස.î'ණෙය�ම ç ලංකා 

රජයට අR� වැඩ කට: ත&. අ	 ෙ. කරෙගන ය�ෙ� 2දහස් 

ෙස|ඛZ <ක6ම පමණ& ෙන/ෙවR, අෙ� රෙc එදා ��0ච නැ�, 

a:x රටවeවල �ෙබන ෙසTවාව& අෙ� රටට  ලබා 6මR. 

ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R.  [பி.ப. 2.20] 
 

ග/ එ�.එ6.එ6. හ[ස් මහතා (රාජ^ ව^වසාය හා 
මහ5වර නගර සංව&ධන �ෙයJජ^ අමාත^.මා) (மா��மி� எ..எ�.எ�. ஹாீ@ - அரச ெதாழி) 
ய,சி ம,-� க�� நகர அபிவி�%தி பிரதி அைம.ச�) 
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Public 
Enterprise and Kandy City Development) பி�மி�லாஹி	  ர�மானி	  ரஹீ�. ெகௗரவ சைப�� தைலைமதா:  உ#0பின� அவ�கேள, இ�# இ7த' சைபயி, நைடெப#  ெகௗரவ பிரதம� அவ�களி� ெபா#0பிB-ள அைம'சி� கீIவ/  Eவெசாிய ம�ற  ச&டeல  ெதாட�பான விவாத�தி, கல7% ெகா-வைதயி&+ நா� மகிI'சியைடகி�ேற�.   இ7த ம�ற�தி�கீI இ7த நா&6, ேநாயாளிக;� ambulance ேசைவயிைன வழ:வத=கான ஏ=பா+க- ெச2ய0படவி/�கி�றன. ெகௗரவ இராஜா:க அைம'ச� ஹ�ஷ த சி,வா அவ�க- றி0பி&ட%ேபா�# ஆர ப�தி, இ7திய நா&6� நிதிHதவிHட� ெத� மாகாண�திB  ேம, மாகாண�திB  இ7த ambulance ேசைவ ெசய=ப&6/7 தாB , இ�# நா+ Oராக1  உ-ள ேநாயாளிக;ைடய நல� க/தி இ7த' ேசைவ அவசிய  ேதைவ0ப+கி�ற%.  நா� பிரதிநிதி�%வ0ப+�%கி�ற கிழ� மாகாண�தி� அ பாைற மாவ&ட�தி, இ7த' ேசைவ எ0ெபா�% ஆர பி�க0ப+ ? எ�# நா� ச=# ேநர�தி= ��3 ெகௗரவ இராஜா:க அைம'ச� ஹ�ஷ த சி,வா அவ�களிட  ேக&டேபா%, இ7த' ேசைவ அ பாைற மாவ&ட  ம=#  கிழ� மாகாண�தி� ஏைனய பதிகளி, எதி�வ/  ெச0ட ப� மாத இ#தியி, ஆர பி�க0ப+  எ�ற ெச2திைய� ெதாிவி�தா�. அத=காக அவ/� நா� ந�றி <ற� கடைம0ப&6/�கி�ேற�.   
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පා'�ෙ.�4ව ேநாயாளிக- த:க;ைடய Y+களிP/7% ைவ�தியசாைல� அவசரமாக' ெச,வத=கான இ7த' ேசைவ றி0பாக அபிவி/�தியைட7த ேம=க�ைதய நா+களி, தாராளமாக ேம=ெகா-ள0ப+கி�ற%. அேத அ60பைடயி, இ7த' ேசைவைய எம% நா&6B  அறி�க0ப+�த எம% அரசா:க  நடவ6�ைக எ+�தி/0ப% மிக1  வரேவ=க�த�க விடய . இ% நா� பிரதிநிதி� %வ0ப+�%கி�ற மாவ&ட�திB  ேம=ெகா-ள0 படவி/0பைதயி&+ நா� மகிI'சியைடகி�ேற�.   ெகௗரவ அைம'ச� அவ�கேள, உ*ைமயி, இ7த' ேசைவ இ7தியாவி, ெவ=றிகரமாக நைட�ைற0 ப+�த0ப+கி�ற%. அ7த வைகயி, ேநாயாளிகைள ம&+ம,ல, ேநாயாள�க- இற�கி�றேபா% அவ�களி� இற7த உட,கைள ஆfப�திாியிP/7% Y&+�� ெகா*+ ெச,வத=�<ட இ7த வாகன வசதிக- ஒ�: ெச2ய0ப+கி�றன. ஆனா,, இல:ைகைய எ+�%� ெகா*டா,, இற7த உட,கைள ஆfப�திாியிP/7% Y&+�� ெகா*+ ெச,ல ெப/7ெதாைக0 பண�ைத' ெசலவிட ேநாி+கி�ற%. உதாரணமாக ெகா� பிP/7% அ பாைற�ேகா அ,ல% யாI0பாண�%�ேகா இற7த உட,கைள எ+�%' ெச,வ% எ�ப% மிக1  பாாிய ெசல1டனான விடயமாக மாறியி/�கி�ற%. நம% நா&6, ஒ/ வசதி ைற7த நப� ஆfப�தியி, இற7தா,, அ7த இற7த உடைல அவர% Y&+�� ெகா*+ ெச,வதி, ெப/  கoட  எதி�ேநா�க0ப+கி�ற%. ஆகேவ, 'ஜனாஸா' எ�# என% மத�தி, ெசா,ல0ப+கி�ற இற7த உடைல� ெகா*+ ெச,வத=ாிய ேபா�வர�% வசதிைய இ7தியா ேபா�# இல:ைகயிB  ெகௗரவ அைம'ச� அவ�க- இ7த' சைபயி� ஊடாக ஏ=ப+�தி�தர ேவ*+  எ�# நா� இDவிட�தி, ேக&+� ெகா-ள வி/ 3கி�ேற�.   இ�# அரசா:க  ஒ/3ற�தி, Eகாதார வசதிக;�காக ஆயிர� கண�கான மி,Pய� lபா2கைள' ெசலவி+கி�றேபாதிB , ம#3ற�தி, இள_ ச7ததியின� Eகாதார ாீதியாக ��ைமயாக0 பலYன�%�-ளாகி�ற ேபாைதவf%0 பாவைன அதிகாி�%� ெகா*+ ெச,கி�ற%. றி0பாக நா� பிரதிநிதி�%வ0ப+�%கி�ற அ பாைற மாவ&ட�தி, ேபாைதவf%டனான ெபா/&க- ளிைசகளாக1  ஏைனய திரவிய:களாக1  இ�# பாடசாைல மாணவ�க;�0 வி=க0ப+கி�றன; அவ�க;�� தாராளமாக� கிைட�க0 ெப#கி�றன எ�பைத� கவைலHட� ெதாிவி�கி�ேற�. இ% ச ப7தமாக0 பாாிய ஒ/ network இய:கி� ெகா*6/� கி�ற%. இத= அதிகாாிக- பல� உட7ைதயாக இ/0பதாக1  <ற0ப+கி�ற%. எனேவ, இ7த0 ேபாைதவfைத ஒழி0பத=கான, க&+0ப+�%வத=கான நடவ6�ைககைள உய� ம&ட�திP/7% ெகளரவ பிரதமாி� ேநர6� க*காணி0பி�கீI ேம=ெகா-ள ேவ*+ெம�# ெபா#03-ள ஒ/ பாரா;ம�ற உ#0பின� எ�ற வைகயி, நா� இ7த இட�தி, ேக&+�ெகா-ள வி/ 3கி�ேற�.  இ�# நா:க- இ7த நா&ைட� றி0பாக0 ெபா/ளாதார ாீதியாக ��ேனா�கி� ெகா*+ ெச,ல ேவ*+  எ�# �=ப+கி�றேபாதிB , சில க&ட:களி, ஏ=ப+கி�ற இய=ைக ாீதியான அழி1களினாB  நா+ பாதி03�- ளாகி�ற%. அ*ைமயி, ெப2த ெப/  மைழ காரணமாக ம&ட�கள03 மாவ&ட�திB-ள உ�னி'ைச� ள  நிர பியதனா,, அத� வா� கத1க- திற�க0ப&டத� 

ஊடாக0 ெப/  ெவ-ள0ெப/� ஏ=ப&+, அ7த ெவ-ள நீ� ம&ட�கள03 மாவ&ட உ�னி'ைசயிP/7% அ பாைற மாவ&ட�திB-ள றி0பாக, என% ெதாதியிB-ள க,�ைன� க*ட  அேதேபா, நாண, ேபா�ற வய, நில:க;� வ7%, கி&ட�த&ட 1,400 ஏ�க� காணிகளி, ெவ-ள நீ� ேத:கி நி�றதனா, அ: விவசாய  ெச2த விவசாயிகளி� பயி�க- �=றாக நாசமா�க0ப&+-ளன.  
 

ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Deputy Minister, you have only two more 

minutes.  

 
ග/ එ�.එ6.එ6. හ[ස් මහතා    (மா��மி� எ..எ�.எ�. ஹாீ@) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
Okay.  இதனா, இ0ெபா�% அ7த விவசாயிக- ெப/  நoட�தி=-ளாகிH-ளா�க-. எனேவ, ெபா/ளாதார அபிவி/�தி�0 ெபா#0பான அைம'E அவ�க;�ாிய நoடஈ&ைட வழ:க ேவ*+ெம�# இ7த இட�தி, ேக&+� ெகா-ள வி/ 3கி�ேற�.  அேதேநர  எ:க;ைடய மாவ&ட�தி, ெபா�%வி, பிரேதச ம�க;ைடய க,வி நடவ6�ைககைள ேம ப+�%வத=0 ெபாி%  ேதைவயாக1-ள ஒ/ க,வி வலய�ைத நீ*ட நா&களாக அவ�க- ேகாாி நி=கிறா�க-. அதைன� கிழ� மாகாண� க,வி அைம'E  கட7த கால�தி, அ:கீகாி�தி/�கி�ற%. எனேவ, இ7த விடய�தி, ெகௗரவ பிரதம� அவ�க- தைலயி&+ அ7த� க,வி வலய�ைத உ/வா�க ேவ*+  எ�# ேக&+� ெகா-ள வி/ 3கி�ேற�.  இ�# இ7த நா+ Oராக1  ெபா/ளாதார வலய:க- உ/வா�க0ப&+ வ/கி�றன. ஆனா,, எ:க;ைடய ஒBவி, பிரேதச�தி, வ��தக� %ைற�க  - மீ�பி6� %ைற�க  திற�க0ப&+ 4 - 5  வ/ட:க- ஆகிவி& டேபாதிB , அ7த� %ைற�க:கைள ைமயமாக ைவ�% எ7தெவா/ ெதாழி=ேப&ைடேயா அ,ல% ெபா/ளாதார வலயேமா இ�U  உ/வா�க0படவி,ைல. ஆனா,, அ பாைற மாவ&ட இைளஞ�க- இ�# ேவைலவா20பி�றி ெப/  விர�தி நிைலைமயி, இ/�கி�றா�க-.  
 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Deputy Minister, please, wind up now.  

 

ග/ එ�.එ6.එ6. හ[ස් මහතා    (மா��மி� எ..எ�.எ�. ஹாீ@) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
Please, give me one more minute.  எனேவ, அ7த ஒBவி, %ைற�க�ைத ைமயமாக ைவ�%� ெதாழி=ேப&ைடகைள ஆர பி�% ைவ0பதி, ெபா/ளாதார அBவ,க;�0 ெபா#0பான அைம'E கவன  ெசB�த ேவ*+ெம�# இ7த இட�தி, ேக&+�ெகா*+, விைடெப#கி�ேற�. ந�றி.  

929 930 

[ගM එ0.එ..එ.. හ�ස ්මහතා] 
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ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

�ළඟට, ගM ෙහTෂා� IතානෙF ම�O4මා, ඔබ4මාට Iනා½ 

6ක කාලය& � ෙබනවා. 
 

[අ.භා. 2.28] 
 
ග/ ෙහqෂා� Oතානෙr මහතා (மா��மி� ேஹசா� விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, අද aන ෙ. }IෙශTෂ Iවාදයට 

ස.බ�ධ ෙව�නට අවස්ථාව ලබා 6ම 	;බඳව 8��ම 

ස්4�ව�ත ෙවනවා.  1990 }වසැXය පදනම 	{�-ම සඳහාද, ඊට 

ස.බ�ධ සහ ආSෂංLක කාරණා සඳහා I�Iධාන සැලැස්-ම 

	Uස + පන  ෙක�.පත Iවාදයට ගැෙනන ෙවලාෙ7 අදහස ්

දැ&-මට ලැ�ම }IෙශTÎ අවස්ථාව&. ලාසනාêඪ ගM 

ම�O4ම2, අද ෙ. Iවාදය ආර.භ �x ෙවලාෙ7 ඉඳලාම මම 

අහෙගන {dයා. ෙ. 1990 ෙය�ජනාව සමාජගත �x ෙවලාෙ7 6 

ෙ. රෙc මහා Iශාල කථාව& Lයා. ෙ. රෙc ෙ�ශපාලනඥය� 

ෙ.ක දඩ�මා කරෙගන ආtÍවට එළව එළවා පහර #�නා. 

ඉ�aයාෙ7 "ෙර�" ඔ 4 ෙසTවය එනවා; ඉ�aයාෙ7 ෛවදZවM 

ලංකාවට එනවා; ඉ�aයාෙ7 ෙහද, ෙහa 2ලධාX� ලංකාවට 

එනවා; ඉ�aයාෙ7 ක.කMෙව� එනවා; Xය#ර� එනවා �7වා. 

අෙ� රෙc අ{ංසක H2}�ට <�යාව& කර�න �ෙබන 

අවස්ථාව අ{H ෙවන ෙ. දැවැ�ත අවස්ථාව මඟ හX�න �යලා 

ප}Lය කාලෙG මහ Iශාල ශ�ද දා� උදIය {dයා.  ෙ. වැෙ] 

පට� ග තාට ප}ව ෙ. උදIයෙF කට වැ¡ණා. ෙම/කද, 

�ය�න ෙදය& නැහැ. "ෙර�" ඔ 4 ෙසTවය එනක. බලාෙගන 

{dයා. කාලකtUකෙම� බලාෙගන {dයා,  ෙ.ෙක� ෙහ� 

ආtÍවට පහර ෙද�න ��ව�ද �යලා.  න8  වැෙ] වැර#නා. 

ෙ. වැඩසටහන 2වැරaව යන aහා බලලා තම�ෙF මතය 2වැරa 

කර ග ත ය. 	XසW  ඉ�නවා. ෙ.ක 2වැරa වැඩසටහන&, 

ෙ. රෙc අ{ංසක #�ප  H2හා ෙ&�ì ෙක/ට ග , ඒ අ{ංසක 

#�ප  H2හාට ඵලදා® ෙවන ෙ. රට �රා වZා�ත Iය :4 

වැඩසටහන& �යන අවෙබ�ධය �ෙබන ම�OවM� Iප&ෂෙG 

Pdය6, ෙ.ක  Wහක I�යට ද�න, ෙ.ක  2�aත, 

කාලකtU I�යට ද�න ම�OවM� ෙ. පා'�ෙ.�4ෙ7 

Pම ගැන ලVජR.  

�ට ෙපර කථා කෙළT ත2කරම WහකකH�. ෙ.ෙ& ෙහ/ඳ& 

ෙපෙන�ෙ�ම නැහැ. අ{ංසක H2}�ට ෙ. 4;� �ෙt 

ෙම/ක&ද �යන එක ගැන කථා කෙළT නැහැ.  ය. පා'�ෙ.�4 

ම�OවරයWට; ජනතා 2ෙය��තයWට ��ව� න. ෙ.ක 

Iෙ7චනය කරලා කථා කර�න,  ෙ�ශපාලන ෙ�දය�� ෙත/රව  

ඔ¡ ත2කරම Wහකකම ප�ෙ7 	Mx ෙකෙනW IතරR.  ෙ.කට 

ෙ�ශපාලනය& නැහැ. ෙ. රෙc අ{ංසක H2}� ෙවSෙව�, ෙ. 

රෙc #�ප  H2}� ෙවSෙව� ලැෙබන සහනය&.   `� 

ප��යට ෙක/ෙහ/ම  ෙ. පහ}ක. �ෙබනවා.  ෙප|�ග�ක 

වාහන �ෙබනවා, ෙප|�ග�ක ambulance  එක& ෙගදරට 

ෙග�වා ග�නට ��ව�කම �ෙබනවා. ෙ. රෙc සාමානZ 

ජනතාවට, මධZම පා��ක ජනතාවට ලබාෙදන සහනය& I�යට 

ෙමය අගය කළ :4R. ෙ.ෙ& වාPය එ�ෙ� කාටද �යලා 

ෙස/යා බලන එක ෙන/ෙවR, ෙ. 4;� අ{ංසක H2}�ට වන 

ෙසTවාව ගැන කථා කළ :4R.  

ෙ. ගැන තව  කMx �{පය& සඳහ� කර�නට මා 

කැමැ�R.  ෙ. ෙසTවාව ආර.භ කරෙ� අෙ� ගM හ'ෂ ද Peවා 

රාජZ ඇම�4මා. එ4මා ෙ. වZාපෘ�ය සමාජගත කර�නට දැ½ 

ෙවෙහස& දැMවා. මට මතකR ඒ දවස්වල මහ Iශාල කtඩාය. 

ෙ.කට IM�ධ ෙව�6, එ4මා මාධZ සාක0ඡා �ය �යා ජනතාවට 

ෙ. වැඩසටහන ගැන පැහැa� කළා.  2016 �� මාසෙG 28ෙව2 

දා ෙ.ක ආර.භ කර�ෙ� Lල� රථ 88��. ෙ.ක දWx 

පළාෙ  සහ බස්නා{ර පළාෙ  ඉතා සා'ථකව, කාටව  

වචනය& �ය�නට බැX I�යට £යා මක ෙ7ෙගන එන Iට අද 

ජා�ක වශෙය� 8� රටටම ෙ. ෙසTවාව ලබා 6මට අවශZ ලZ 

`�පාදන ඉ�aයාෙව� හ.බෙවලා �ෙබනවා. ෙ.ක ප}Lය 

කාලෙG ග තා වාෙF ණය 8දල& ෙන/ෙවR, ප}Lය කාලෙG 

කළා වාෙF deal එක& දාලා සා&Wෙ7 [ය& ෙහ� දාෙගන ඉ�X 

dෙක� Lල� රථ ග තා ෙන/ෙවR. 

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ඔබ4මාට තව Iනා½ ෙදකක කාලය& පමණR �ෙබ�ෙ�. 

 
ග/ ෙහqෂා� Oතානෙr මහතා (மா��மி� ேஹசா� விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, ගM ආ
 මාරPංහ  ම�O4මා 

පැHෙණ�ෙ� නැහැR �යලා එ4මාෙF කාලය  මට ලබා 

ග�නා ෙලස දැS. #�නා. 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2,  ඇෙමXකාS ෙඩ/ල' 7.55ක 

පXතZාගය��  2016 �� 28ෙව2දා Lල� රථ 88�� ෙ. 

ෙසTවාව ආර.භ කළා. ෙමය LIBOR IචලZ ණය&ව , ෙවන 

බැංWව�� ග ත ණය&ව , අ	 ස4� කර�න #�S භාගයක 

ණය&ව  ෙන/ෙවR. ෙ.ක ආධාරය&. ආධාරය�� පට�ෙගන 

ෙ. ෙසTවාව ෙහ/ඳට £යා මක ෙවනවා. එය 8� රට �රා වZා�ත 

කර�න, ගM රාජZ ඇම�4මාෙF මැaහ  -ෙම� ඇෙමXකාS 

ෙඩ/ල' 5.02& නැවත අරෙගන ඇI  �ෙබනවා. ඒ 2සා ෙමම 

ෙසTවාෙ7 වdනාකම වැ½ කරග�න, ෙමR� රෙc අ{ංසක 

මSෂZයාට ෙදන ෙසTවාව තව#රට  ��e කර ග�න කට:4 

කර�න ඕනෑ. අෙ� ප�ම උදයශා�ත ^ණෙසTකර ම�O4මා 

�7වා වාෙF, එ4මා 2ෙය�ජනය කරන `ෙ�ශ වන 

ෙක/dයාගලට, ෙම/නරාගලට ෙ. ෙසTවාව <ෙගන යෑෙ. 

වdනාකම ගැන අ	 කථා කර�න ඕනෑ. එෙහම නැ�ව, ෙ. 

ෙසTවාෙ7 �ෙබන #'වලක. ෙහ/යලා, අÍ පාÍක. ෙහ/යලා, 

ෙබ/M ෙ�ගe ඇදබාලා ෙ. වZාපෘ�යට IM�ධව කථා කරනවා 

න., රෙc ජනතාව ඒක ෙ M. ග9I. ෙවන ඕනෑ ෙදයකට 

IM�ධව කථා කළාට අ	 Iෙ7චන ඉaXප  කර�ෙ� නැහැ. 

න8  ෙ. කට: ෙ 6 එෙහම කර�න බැහැ. 

ෙ. }වසැXය වැඩසටහන 4;� �P# ෙ�දය�� ෙත/රව 

රෙc ජනතාවට P#වන ෙසTවාව අ	 ක�M  අගය කළ :4R.  

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, මම IෙශTෂෙය�ම ෙ. කාරණය 

�ය�න ඕනෑ. ෙ.ක තමR රෙc ස්වභාවය. හX ෙ�ට හXR 

�ය�න කට ඇෙර�ෙ� නැහැ. වැ<a ෙ�ට වැ<aR �ය�න කට 

ඇෙර�ෙන  නැහැ. තම�ට වාPය& වන ෙ�වeවලට හXR 

�ය�න; ඒවා 2වැ<aR �යලා {ට ග�න කtඩාය. එ&ක 

ඉ�නෙක/ට අපට ඒක ෙ ෙරනවා. 2වැ<a ෙ� ෙම/ක&ද �යා 

රෙc ජනතාව ෙ M. ග9I. මම ෙහ/ඳ උදාහරණය& �ය�න.. 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, අෙ� අSනායක {Hනම& 

`කාශය& කරනවා අ	 ඊෙG මාධZ 4;� දැ&කා. ඒ ගැන අද 

ෙ. රටම කථා ෙවනවා. "{cල' I�යට හX කම& නැහැ, අෙ� 

{ට� ආර&ෂක ෙeක.4මා ෙ. රට පාලනය ��ම }#}R" �යා 

උ�වහ�ෙසT `කාශය& කරනවා. මම  ෙබ|�ධෙය&, 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2.  හා8#Mව�ෙF උ4. �වරයට 

අෙ� ෙල/W  ගM වය& �ෙබනවා. ඒ ගM වය {ස 8#ෙ� �යා 
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අ	 	;ග�නවා. අෙ� ඥානසාර හා8#Mෙව� අ�කරණයට ෙගන 

යාම, Pරගත -ම 	;බඳව  අපට ෙල/W ෙ7දනාව& �ෙබනවා. 

ඒ, එම P��ය {�දා ෙන/ෙවR, අ	 වÉන �වරය ඇද ග ත අෙ� 

{Hනම& ෙ�ද �යලාR අපට ඒ ෙ7දනාව දැෙන�ෙ�. හැබැR 

අ	 අද ද�නවා, ෙ. ෙ�ශපාලනඥය�ෙF බලෙල�N වය; ඔ�� 

බලය ෙහ/යාෙගන යාෙ. `�ඵලය& I�යට, ඒ සඳහා අද මහා 

සංඝ ර නය  පාI01 ෙවන ආකාරය. නැ න. ඊෙG අෙ� 

අSනායක හා8#Mව�ෙF කd� �යැෙව�න ඕනෑ, ෙග�ඨාභය 

රාජප&ෂ මහ තයා ෙ. රෙc ජනා�ප� ෙවනවා න., එ4මා 

ඇෙමXකාෙ7 ඔබාමා වාෙF, ඉ�aයාෙ7 නෙ'�ì Pං ෙම�a වාෙF 

ෙව�න ඕනෑය �යාR. මට �ෙබන `ශ්නය, {cල'ෙF නම 

�ය�ෙt ඇRද �යන එකR. ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, 

{cල' වාෙF H�ටXකරණය ෙව�න �යා බණ පදය& 

��ධාගෙ. ෙක/තැනද �ෙබ�ෙ�? මම න. අහලා �ෙබ�ෙ�, 

දසරාජ ධ'මය අSව රාජZ පාලනය කර�න ��ව� නායකය� 

බලයට පැHUය :4R �යාR. අපට ගැටQව& �ෙබ�ෙ� ෙ. 

අSනායක {Hය� ෙන/මඟ යවන එක ගැනR. අෙ� ස්වා�� 

වහ�ෙසTලා ෙන/මඟ යවනවා. හැබැR, උ�වහ�ෙසTලා ෙන/මඟ 

යව�ෙ� ක�ද? ෙ. උ ත�තර පා'�ෙ.�4ෙ76 

ෙක/ෙළ/�නාෙ7 }මංගල හා8#Mව�ෙF P�ර බෙල� 

ගලව�න හද� කtඩායම තමR }# ෙරa ඇදෙගන ඇIeලා 

නැවත  ෙ. වZාපෘ�ය 4ළ ඉ�ෙ�. ඉ�� රෙc ෙහ/ඳ වැඩ& 

ෙවනෙක/ට එය ෙහ/ඳR �ය�න ෙ. කcdයෙF කට ඇෙර�ෙ� 

ෙක/ෙහ/මද, ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2? අද ෙ. රෙc �ෙබන 

එකම වZාපෘ�ය බලය ලබා ගැ9ෙ. වZාපෘ�ය IතරR. රට 

හද�න; රෙc #�ප  අ{ංසක H2}�ට ෙසTවාව& කර�න; #è 

#�ප  අ{ංසක H2}� ෙවSෙව� ය.�P }බසාධන 

වැඩසටහන& ෙF�න; ෙ. රෙc H2ස්} �ව  වන I�ය ගැන 

ෙ. උ ත�තර ආයතනෙG6 `ශ්න කරලා, ඒ ගැන 

අමාතZවM�ෙF අවධානය ෙය/8 කරව�න ෙන/ෙවR ඒ අය 

කට:4 කර�ෙ�. බලය ලබාගැ9ම සඳහා Wමන ෙහ� 

£යාදාමයකට තමR ඒ අය ය�ෙ�. ලාසනාêඪ ගM 

ම�O4ම2, මම �ව  ෙව�ෙ� අ�ත #è #�ප  ජනතාව& 

Pdන ර න�ර aස්w& කෙGR. ඇ��	dය, හ.බ�ෙත/ට වැ2 

`ෙ�ශවල �ව  වන H2}� ෙ. ෙසTවාව ලැෙබන4M බලාෙගන 

ඉ�නවා.  

ගM රාජZ ඇම�4ම2, ෙ. }වසැXය Lල� රථ ෙසTවාව 

ර න�ර aස්w&කෙG ඉහළ කැලෑබද ග.වල Pdන H2}�ට 

ඉ&ම2� ලබාෙද�න කට:4 කර�න. අෙ� ග.වල H2}�ට 

ෙ. ෙසTවාව Iශාල හRය& වන බව අ	 ද�නවා. ගM රාජZ 

ඇම�4ම2,  ඒ Lල� රථය ඇ4ෙළT උප  27& P# ෙවලා 

�ෙබනවා. ෙමවැ2 ෙසTවාව& රෙc ��ෙt නැ න. ෙ. දMව� 

27ෙදනාෙග� [ ෙදෙන& මැෙර�න ��ණාද? ෙ. Lල� රථය 

4ළ උප  27& P# ෙවනවා �ය�ෙ�, ඒ අයට ෙවන Iකeපය& 

��ෙt නැහැය �යන එකR. ගමක �ෙබන Wෙබ�ටා 

$ැ&ටරයක, නැ න. O-ල' එකක ඒ අ.මාවM අරෙගන Lයා 

න. ෙ. පහ}කම ෙද�න බැහැ. ඒ 2සා ඔබ4ම�ලා ෙ. ෙසTවාව 

අගය කර�න. ෙ. ෙවSෙව� ෙප9 Pd�න ��ව� හැම 

ෙකෙන&ම රෙc ෙ�ශපාලන අ�කාXෙG පාට, ප&ෂ ෙ�දව�� 

ෙත/රව ඒ සඳහා හRය& ෙව�න ඕනෑය �යන කාරණය මම 

මත& කරනවා. 

ගM රාජZ අමාතZ4ම2, ෙ. රෙc අ{ංසක, #�ප  H2}� 

ෙවSෙව� සමාජ ෙ�දය��, ෙ�ශපාලන ෙ�දය�� ෙත/රව 

ඔබ4මා කරෙගන යන ෙ. වැඩසටහන රට �රා ස්ථා	ත ��ෙ. 

කා'යය ස'ව`කාරෙය� සා'ථක ෙ7වාR �යා අ	 පතනවා. 

'ෙර�හe �ෙබන Iට ෙ.වා ෙම/කටද?' �යන අදහස �ට ක�� 

කථාවක6 �යැ�ණා. a:x ඕස්ෙï�යාව, ඇෙමXකාව ආa 

රටවල  ෙ. වාෙF Lල� රථ ෙසTවා �ෙබනවා. ඒවාෙG ෙර�හe 

ෙමෙහTට වඩා a:xR. අෙ� සමහර ෙර�හeවල ෛවදZවM 

නැහැ. අ	ට වඩා a:x රටවල  ෙ. ෙසTවාව £යා මක 

කර�ෙ� ෙම{ අවශZතාව ද�නා 2සාR. ;ං මැ½ 

මානPක වෙG Pdන ෙග/�බය�ට ෙම{ වdනාකම ද��න 

බැහැ. ඔ�� ද��ෙ� ෙම{ අÍ පාÍ IතරR �යන කාරණය 

මත& කරH�, ෙ. රටට අවශZ ඉතාම වැදග  වැඩසටහන& 

ෙගන එන ගM රාජZ අමාතZ4මාට සහ කා'ය මtඩලයට }බ 

පතH�, මෙF වචන [පය අවස� කරනවා.   

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. I. Charles 

Nirmalanathan. You have 12 minutes.  
 [பி.ப. 2.38]  
ග/ ඉ. චාHස් �&මලනාද� මහතා 
(மா��மி� இ. சா�@ நி�மலநாத�) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) ெகௗரவ தைலைமதா:  உ#0பின� அவ�கேள, ந�றி. ேதசிய ெகா-ைகக- ம=#  ெபா/ளாதார அBவ,க- அைம'சினா, ��ைவ�க0ப&+-ள 1990 Eவெசாிய ம�ற  ச&டeல  ெதாட�பான இ�ைறய விவாத�தி, கல7% ெகா*+ ேபEவத=' ச7த�0ப  த7தைம� �தP, உ:க;�  ந�றிைய� ெதாிவி�%� ெகா-கி�ேற�.  இ�# ேநாயாள�கைள ைவ�தியசாைல�� ெகா*+ ெச,வதி, பல சிரம:க- எதி�ேநா�க0ப+கி�ற%. ஆகேவ, இ�# ேநாயாள�கைள ambulance வ*6eல  ைவ�தியசாைல�� ெகா*+ ெச,வத= ஏ=ற வசதிகைள' ெச2H  �கமாக ெகளரவ பிரதம அைம'ச� அவ�களி� ெபா#0பிB-ள ேதசிய ெகா-ைகக- ம=#  ெபா/ளாதார அBவ,க- அைம'E இ7த' ச&டeல�ைத இ7த' சைபயி, ��ைவ�%-ள%. இ% உ*ைமயி, வரேவ=க�த�க விடயமா . இத�eல  ேநாயாள�க- மிக விைரவாக ைவ�தியசாைல�' ெச,வத=கான வா203�க- ஏ=ப+�த0ப+ .  ெகௗரவ இராஜா:க அைம'ச� அவ�கேள, இ�# பல ச&ட:க- சாதாரண ம�க- பய�ெபற �6யாத வைகயி, இ/�கி�றன. ஆகேவ, சாதாரண ம�க;  ேநாயாள� கா1 வ*6' ேசைவைய0 ெப=#� ெகா-ள�<6ய வைகயி, றி�த நைட�ைறைய இலப+�த ேவ*+  எ�# உ:களிட  நா� ேக&+� ெகா-கி�ேற�. அDவா# ெச2தா, ம&+ தா�, உ*ைமயிேல இ7த' ேசைவ சாதாரண ம�கைள' ெச�றைடH . அேதேநர  இத� உ'ச0 பயைன ேநாயாள�க- அUபவி�க ேவ*+ெம�றா,, ம�க- இ7த' ேசைவ றி�%� ெதளி1ப+�த0பட, ேவ*+ .  உதாரணமாக ஒ/ ைவ�தியசாைலயிP/7% 50 கிேலாமீ=ற/� அ0பா, உ-ள ஒ/ கிராம�தி, ஒ/வ� திrெரன ேநா2�-ளானா, அ,ல% பா 3� க6�-ளானா, ச ப7த0ப&டவ�க- யாைர அXகி, அ7த ambulance வ*6' ேசைவைய0 ெப=#�ெகா-ள �6H  எ�ப% ப=றி ம�க- ம�தியி, ெதளி1ப+�த0பட, ேவ*+ ; அ7த' ேசைவைய இலவாக0 ெப=#� ெகா-ள�<6ய வைகயி, விதி�ைறக- உ/வா�க0பட, 

933 934 

[ගM ෙහTෂා� IතානෙF මහතා] 



2018 �2  21  ேவ*+ . இ7த� தி&ட�ைத� தா:க- வட மாகாண�தி=  ெகா*+ வ/வ% ந,ல%. ஆனா,, அ% உ*ைமயிேலேய ம�க;�0 பயU-ளதாக அைமவத= நடவ6�ைக எ+�க ேவ*+  எ�# த:களிட  ேக&+� ெகா-கி�ேற�.  இ7த' ேசைவயி, பணியாள�க- எ0ப6 உ-வா:க0ப+வா�க- எ�ப% ப=றிH  ெகௗரவ இராஜா:க அைம'ச� அவ�க- ெதளி1ப+�%வ% ந,ல%. ஏ=கனேவ பணியி, அம��த0ப&+-ளவ�கைள நியமி0பதா? அ,ல% 3திதாக0 பணியாள�கைள உ-வா:வதா? எ�ப% ப=றி� ெதளி1ப+�த ேவ*+ .  
 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 

නැ� bdෙxය. எ$%தா&. 
rose. 
 

ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගM හ'ෂ ද Peවා රාජZ අමාතZ4මා.  

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගM ම�O4මා, මා ඒ ගැන පැහැa� කර�න.. ඒ දැSව  

��ම කර�න ඔබ4ම�ලා අපට සහය ව�න. ෙම/කද, අප ඒ 

ෙසTවාව 8��ම බස්නා{ර පළාෙ  , දWx පළාෙ   පට� 

ග තාම ඒ ගැන දැSව  ව�න ය.�P කාලය& Lයා. න8  

දැ� වනෙක/ට ෙබ/ෙහ� ෙදනා ඒ ස.බ�ධෙය� ද�නවා. ඒ 

ෙසTවාව රෙcම වZා�ත ෙවලා නැ� 2සා අප තවම advertising 

campaign එක& කරලා නැහැ. ලබන මාසය අවස� ව�න 

ක�� අ	 යාපනයට එනවා. ලබන මාසය අවස� ව�න ක�� 

අ	 යාපනය, ��ෙන/01ය, ම�නාරම, 8ල�7, ව72යාව �යන 

aස්w&ක පෙහTම ඒ ෙසTවාව ආර.භ කරනවා. අ	 දැනට බඳවා 

ෙගන �ෙබනවා 120ක කtඩායම&. î'ව `�කාර තා&ෂUක 

2ලධාX� 60ෙදෙනW , Xයැ#ර� 60ෙදෙනW  බඳවාෙගන 

�ෙබනවා. 

 
ග/ ඉ. චාHස් �&මලනාද� මහතා 
(மா��மி� இ. சா�@ நி�மலநாத�) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ගM ඇම�4මා, driversලා 60ෙදනW බඳවා ග තා �යා 

�7වා ෙ�. ඒ `ෙ�ශෙG Pdන driversලා ග තා ද, එෙහම 

නැ�න. 	d� ග තා ද �යන එක තමR මා අහන `ශ්නය 

ව�ෙ�.   

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගM ම�O4මා, යාප නෙG තමR PයQ interviews 

පැවැ + ෙG. ෙක/ළඹ interview කරලා එෙහT ෙගන LෙG නැහැ. 

ඒ aස්w&ක 5 	Xස තමR යාපනෙG පැවැ + interviewsවලට 

ආෙ7. ඒ ආ අයෙග� තමR අ	 ඒ 60ෙදනා ෙත�රා ෙගන 

�ෙබ�ෙ�. සමහර Iට ඉaXෙG6 තව  බඳවා ගැ9. P�ධ ෙ7I. 

ෙවන  `ෙ�ශව�� ෙන/ෙවR ඒ අය බඳවාෙගන �ෙබ�ෙ�. 

ෙම/කද, ඒ බඳවා ග�නා අයට ඒ පැ ෙ  භාෂාව කතා කර�න 

��ව� ව�න ඕනෑ; ඒ `ෙ�ශය ගැන දැSම& �ෙබ�න ඕනෑ. 

ෙ. PයQ කාරණා සලකා තමR ඒ `ෙ�ශව�� ඒ 	Xස බඳවා 

ග ෙ . ගM ම�O4මා, ඔබ4මා ඇ¡වා ෙකෙනWට නෙයW 

දෂ්ට කෙළ/  ඒ ෙකනා Pdන තැනට �ෙල��ටර 50ක #ර& 

�ෙබනවා න. ambulance එකට එතැනට ය�න ෙක/0චර 

ෙවලාව& යාIද �යා. අප ඒ ambulance ස්ථා	ත කර�ෙ� 

Iනා½ ෙද/ළහමාරක Iතර කාලය�� අපට respond කර�න 

��ව� වන I�යටR. එ{6 අ	 බලනවා distance එක 

ෙක/ෙත&ද, population එක ෙක/පමණද �යා. ඒ අSව 

computer simulate කරලා අ	 {තනවා, 'අ	 ෙම�න ෙමතන 

තමR ambulance එක park කළ : ෙ .' �යා. ගM ම�O4ම2, 

ඔබ4මා ද�නවා දැනට ඒ PයQ ambulance park කර�ෙ� 

ෙප/�ස් ස්ථානවල බව. උ4ර `ෙ�ශෙG  ඒ ambulance park 

කර�ෙ� ෙප/�ස් ස්ථානවලමR. උ4ර පළාෙ  ඕනෑම 

��ගලයW ෙවත Iනා½ ෙද/ළහමාරක Iතර කාලය�� ළඟා 

ව�න තමR අප උ සාහ කර�ෙ�.       

 

ග/ ඉ. චාHස් �&මලනාද� මහතා 
(மா��மி� இ. சா�@ நி�மலநாத�) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) ெகௗரவ இராஜா:க அைம'ச� அவ�கேள, ந�றி. ேநாயாள�கைள ைவ�தியசாைல� எ+�%' ெச,வைத இலவா�  வைகயி, இ7த� தி&ட�ைத நீ:க- இலவசமாக ஆர பி�க இ/�கி�றீ�க-. அேதேநர  இ�# ெபா/ளாதார�தி, மிக1  கoட0ப+கி�ற ஒ/ நப� ைவ�தியசாைலயி, இற7%வி&டா,, அவ/ைடய உடைல' ச ப7த0ப&ட உறவின�க- Y&+� எ+�%' ெச,வதி, மிக0 ெபாிய சிரம�ைத எதி�ேநா�கிறா�க-. ஏெனனி, றி�த வாகன' ெசா7த�கார�க- #கிய Gரமாக இ/7தாB  8,000 - 10,000 lபா க&டண  அறவி+வ% இ�# எ,லா மாவ&ட:களிB  வழைமயாக இ/�கி�ற%. அேதேநர  இற7த உடைல எ,லா வாகன�திB  ஏ=றி' ெச,வ%மி,ைல. ஆகேவ, ெகௗரவ இராஜா:க அைம'ச� அவ�கேள, ைவ�தியசாைலகளி, இற�கி�றவ�களி� உட,கைள அவ�களி� Y+க;� உறவின�க- எ+�%' ெச,வத=கான ஒ/ நிகI'சி�தி&ட�ைத எதி�கால�தி, ஆர பி�க ேவ*+  எ�ற ேயாசைனைய ��ைவ� கி�ேற�. என� ��3 ேபசிய பிரதி அைம'ச� அவ�க;  இ% ச ப7தமாக� றி0பி&6/7தா�. இ7த விடய  உடன6யாக' ெசய=ப+�த0பட ேவ*+  எ�பதி,ைல. இதைன எதி�கால�திலாவ% நைட�ைற0ப+�த நடவ6�ைக எ+�க ேவ*+ .  இ�# சாதாரண வாI1�ேக ம�க- கoட0ப+கி�ற நிைலயி, அவ�க- உறவின�களி� இற7த உடைல� ெகா*+ ெச,வதி, மிக1  %�பகரமான hIநிைலைய எதி�ேநா�கி�றா�க-. ேநாயாள� அ பிHல�f வ*6' ேசைவைய இ7திய அரசா:க�தி� உதவிHட� ேம=ெகா- வ%ேபால ஏேதா ஒ/ நா&6� உதவிHட� அ,ல% இல:ைக அரசா:க�தி� ப:களி03ட� றி�த நிகI'சி�தி&ட�ைதH  நி'சய  அ�, ெச2ய  ேவ*+ . அத�eல  ம�க- ெபாி%  ந�ைமயைடவா�க-. ெகௗரவ அைம'ச� அவ�க- இ7த விடய�திB  கவன  ெசB�த ேவ*+ .  அ+�ததாக, இ/பதாயிர  ப&டதாாிக;� ேவைலவா203 வழ: �கமாக� த:க;ைடய அைம'சா, ேநா்�க�ேதா்1 நட�த0ப&+-ள%. அ7த ேநா்�க�ேதா்1 3-ளி அ60பைடயி, இட ெப=#-ள%. இ7த வைகயி, �த=க&டமாக ஐயாயிர  ப&டதாாிக;� நியமன  வழ:வத=  மிதி பதிைனயாயிர  ேப/�  ஆ# மாத:க- கழி�% நியமன  வழ:வத=  அைம'E 
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පා'�ෙ.�4ව தீ�மானி�தி/0பதாக நா� அறி7ேத�. ஆனா,, இDவள1 கால�  ப&ட  ெப=ற ஆ*+ அ60பைடயி,தா� ப&டதாாிக;� நியமன:க- வழ:க0ப&டன. இ7த விடய  ெகௗரவ இராஜா:க அைம'ச� அவ�க;� ந�றாக� ெதாிH . ஏ=கனேவ இ7த நியமன  ஆ*+ அ60பைடயி, வழ:க0ப&டேபாதிB  த=ேபா% 3-ளி அ60பைடயி, வழ:க0ப+வத� காரண  எ�ன? றி�த நியமன  3-ளி அ60பைடயி, வழ:க0ப+மானா, ச ப7த0ப&டவ�க- இDவள1 கால�  க=ற க,வியினா,, ப,ைல�கழக0 ப&ட�தினா, - 
 

ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes.  
ග/ ඉ. චාHස් �&මලනාද� මහතා 
(மா��மி� இ. சா�@ நி�மலநாத�) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) இ7த� ேத�வி�ேபா% ச ப7த0ப&டவ�க- ப,கைல� கழக�தி, ெப=ற ப&ட�ைத ைற�% மதி0பி&+ ேவ# பலவிதமான விடய:க;�0 3-ளிக- இட0ப&6/� கி�றன. இ7த நியமன:கைள அரசிய, ாீதியாக வழ:வத=காக�தா� இDவா# 3-ளிக- இட0ப+கி�றன எ�# றி�த இைளஞ�களிைடேய ச7ேதக  எ�7%-ள%. இ% ச ப7தமாக� த:க;ைடய அைம'சி� ெசயலாளாிட  ெச�# நா� கைத�தேபா%, "இ7த நியமன:க- அரசிய, ாீதியானத,ல" எ�# <றினா�. உ*ைமயி, அைத நா� ஏ=#�ெகா-ள ம#�கி�ேற�. அேதேநர  ச&ட�தி= �ரணான ெசய=பா+கைள' ெச2கி�றவ�க- பல� இ�# அைம'சரைவயி, இ/�கி�றேபா% இ7த� ெதாி1 எDவா# Eயாதீனமாக அைமH  எ�ற மிக0 ெபாிய ச7ேதக  ப&டதாாிக- ம�தியி, ஏ=ப&+-ள%. இ�# என�  அ7த' ச7ேதக  ஏ=ப&+-ள%. ஏென�றா,, இ7ேதாேனஷியாவிP/�கி�ற ெகா&ைட0 பா�ைக அ:கி/7% இல:ைக�� ெகா*+வ7%, இல:ைக� ெகா&ைட0 பா� எ�# ெசா,P இ7தியா1� அதைன அU03கி�ற அைம'ச�க;  உ:க;ைடய அரசா:க�தி, இ/�கிறா�க-. அ0ப6யான  அைம'ச�க- இ/�கி�றேபா%, எ0ப6 அரசிய, கல�காம, இ7த நியமன:கைள உ:களா, வழ:க �6H ? எ�# இ�# இைளஞ�க- ம�தியி, ச7ேதக  எ�7%-ள%. இ�# ம�னா� மாவ&ட�தி, ப&டதாாிக- மாவ&ட' ெசயலக  ��3 ஆ�0பா&ட  ெச2கி�றா�க-. வட�கி� ஏைனய மாவ&ட:களிB  அேதேபா�# ஆ�0பா&ட  ெச2வா�க- எ�# நா� எதி�பா��கி�ேற�.   

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 

 

ග/ ඉ. චාHස් �&මලනාද� මහතා 
(மா��மி� இ. சா�@ நி�மலநாத�) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, මට තව Iනා½යක කාලය& 

ෙද�න. ெகௗரவ அைம'ச� அவ�கேள, இ7த நியமன:களி, அரசிய, கல�காம, இ/0பத=காக ப&ட  ெப=ற ஆ*+ 

அ60பைடயி, நீ:க- இ7த நியமன:கைள வழ:க ேவ*+ . ஏ=ெகனேவ 2012ஆ  ஆ*+ மா�' 31ஆ  திகதி றி�த நியமன  வழ:க0ப&6/�கி�ற%. இ�# 5,000 ேபைர உ-வா:வதாகவி/7தா,, 2013, 2014ஆ  ஆ*+களி, ப&ட  ெப=றவ�கைள ேநர6யாக உ-வா::க-. அ0ப6யானா, அ7த நியமன:களி, அரசிய, ச ப7த0படா%. ஆகேவ, ெகௗரவ அைம'ச� அவ�கேள, இ7த விடய�ைத மிக1  க/�தி, எ+�%' ெசய=பட ேவ*+ . இ7த நியமன:களி, அரசிய, ச ப7த0ப&டா, அரசா:க  மிக0 ெபாிய பாதி0ைப' ச7தி�   எ�# <றி, விைடெப#கி�ேற�. ந�றி.  
 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5�� உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R. �ළඟට ගM 4ෂාර ඉ¤2e අමරෙසTන 

ම�O4මා. ඔබ4මාට H2 4 හයක කාලය& �ෙබනවා.  

 
[අ.භා. 2.51] 
 
ග/ .ෂාර ඉo�H අමරෙසqන මහතා (மா��மி� �ஷார இ/�னி) அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R, ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2. ඉතාම ම 

කාෙල�1ත, රටට වැදග  මාතෘකාව& වන "1990 }වසැXය 

පදනම පන  ෙක�.පත" 	;බඳ IවාදෙG6 අ	 හදව��, 

ඉතාම ම ස�භාවෙය� තමR ඒ ස.බ�ධෙය� වචනය& ෙහ� 

කථා කර�න  දාන. ව�ෙ�.  හැබැR,  ෙමම IවාදෙG6 ප�ම 

උදයශා�ත ම�Oවරයා ඇ4� Iශාල 	Xස& ෙම/ක&ෙද�, 

�ය�න බැX තර. �#මාකාර Wහකකම�� තමR කථා කෙළT.   

ෙමR� අෙ� රටට   ෙ. ඉෂ්ට ව�ෙ� Iශාල `ජා ෙසTවය& බව 

IෙශTෂෙය� �ය�න ඕනෑ.  ෙම0චර Iශාල ෙසTවය& P�ධ 

ෙව�6 ඒක වළ&ව�න, Iනාශයම `ා'ථනා කරන, �#මාකාර 

Wහක. 	X0ච මර ලෙත�2ය&, මර අ ෙඳ�නාව& කරනවා  අ	 

දැ&කා.  ලාසනාMඪ ගM ම�O4ම2, ෙ.කට තමR �ය�ෙ� 

"ෙදRෙය� ෙදනවා, �තෙය� වළ&වනවා" �යලා. ඉ�aයාෙව� 

අපට ෙ. වාෙF Iශාල සහනය& ලැෙබ�6 �තෙය� dක& ෙ.කට 

කලබලෙවලා, IIධ ම�මතා�තර හදාෙගන ෙ. ගැන ෙල/W 

අවලාදය&, ෙ. 	;බඳව �ෙ7ශ සහගත බව& තමR ෙප�S. 

කර�ෙ�.  

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, ෙ. දවස්වල êපවා{2ෙG 

යනවා "මහරජ කංසා" �යලා ෙට�නාටZය&. මහරජ කංසා 

�යන කථාව �රාම �යැෙව�ෙ� }රR�ෙF සහ අ}රR�ෙF 

කථාවR. ෙල�කය Iනාශ කර�න `ා'ථනා කර�ෙ� අ}රෙය�. 

මහරජ කංසා �යන නාටZ 4ළ  Iනාශය, #ක, ක¤ළ, ෙ7දනාව, 

මරණය, ෙe  ෙ. Pයeලම `ා'ථනා කරන අ}රය� එ&ක තමR 

ෙ. }රR�ට ගැෙට�න P�ධෙවලා �ෙබ�ෙ�.  

ෙ. රෙc Iනාශය `ා'ථනා කරන, ෙ. රෙc }වහස& #& 

IÉන ජනතාවෙF }බP��යට Iන කරන ඒ මර ලෙත�2 �යන 

අ}රR�ෙF, ඒ �තR�ෙF ශ�දය  අද අ	 ඇ¡වා.   ෙදRෙය� 

ෙදන ෙක/ට �තෙය� වළ&වනවා. හැම �ස්ෙසTම ෙහ/ඳ ෙ�වලට 

{ත යන ෙක/ට �තෙය� ඇIeලා ඒක වළ&වනවා. එෙහම 

�තෙය� dක& තමR  ඉතාම ම ෙහ/ඳ ස කාරයකට ෙ. I�යට 

අවලාද නඟ�ෙ� �යන එක එක මම IෙශTෂෙය� �යනවා. 

ෙ.ක 	d පස්ෙසT "ෙර�" ඔ 4 ෙසTවය එනවා, අරක එනවා 

�යනවා.  ඉ�හාසෙය� පට� ග�නවා න., �#හා8#Mව�ෙF 

ධ'මය අෙ� රටට ෙගනා�  එක ගැන  අ	 කථා කර�න ඕනෑ. 

අෙ� රෙc මහා සංස්කෘ�ය, අෙ� ජන �Iතය, ඉ�හාසය, අ	 

වැළඳෙගන �ෙබන ආගම ෙ. Pයeලම අපට ඉ�aයාෙව� 
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ආෙ7. Iජය රVAMව�ෙග� පට� ග තාම, ෙ. ආ'ය ව'ගයා 

ඉ�aයාෙව� ආෙ7. ඉ�aයාෙව� අපට ඒ මහා සංස්කෘ�ය 

ලැෙබන ෙක/ට, �#රජාණ� වහ�ෙසTෙF ධ'මය ලංකාවට ෙගන 

එන ෙක/ට, ද�ත ධාþ� වහ�ෙසT ඉ�aයාෙව� ෙ. රටට වැඩම 

කරන ෙක/ට එෙහම න.   ෙ.වා  "ෙර�" ඔ 4 ෙසTවෙG ෙහ�, 

ඉ�aය� Wම�nණවල ෙහ� `�ඵල හැdයට තමR අපට ද��න 

P�ධ ව�ෙ�.  ඒක තමR �ය�ෙ� "ෙදRෙය� ෙදනවා, �තෙය� 

වළ&වනවා "�යලා. ඒක තමR මට ෙ. 	;බඳව IෙශTෂෙය� 

කථා කර�න �ෙබ�ෙ�. �Pම ෙදය& }බවා6ව ද��ෙ� නැ� 

ෙ. �තෙය� ෙ. I�යට කථා කරන එක වැ<aR. ෙ.කට ගෙ. 

ෙග/ෙ] �යමන& �ෙබනවා, "ෙම/ක&ද කහග�න 

2යෙප/ ත& නැ� �ණාට ෙල/W ෙට�& ෙදනවා" �යලා. අපට 

ෙ.ෙක� Iශාල ෙසTවය& P�ධෙවලා �ෙබනවා. ෙ. වන Iට 

මහමඟ6 ඉපෙද�න ඉඩ ��x දMෙව� 27& ෙ. ඇ.�:ල�ස් 

4ළ ඉපaලා �ෙබනවා. එෙහම ��ෙt නැ න. ෙ. කෑගහන 

�තR�ෙF ෙගවeවල L{eලාද ෙ. දMෙව� ` ත කර�ෙ�?  

තවම  අෙ� රෙc ෙස|ඛZ ෙසTවය ය. ආකාරය�� a:x 

නැ න., ඒකට ෙවන  ආකාරය�� Iකeප ග�න එෙ& 

�ෙබන වැ<�ද ෙම/ක&ද �යන එක මම ෙ. අවස්ථාෙ76 

IෙශTෂෙය�ම අහනවා.  

ඉ�aයාෙව� ෙග�වන වZා�ා ඔය �තෙය� පා711 කළ 
අවස්ථා අ	 දැ&කා; සමහර ෙගවeවල ��ණා. ෙගවeවල 
පාI01 කරලා ඒවා හ.බ �ණා.  

ඉ�aයාෙව� ෙගෙනන "වZා�ා" පාI01 කර�න ��ව�, ඒ 
ෙගවeවල අයට, ඒ අයෙF ඥා��ට සහ Hnය�ට. ඉ�aයාෙ7 
ඉ�න න� 2;ය� ෙග�වා තම�ෙF ඡ�දය aනා ග�න 
campaign කර�න ��ව�, ඔය කෑ ගහන �තය�ට සහ ඒ 
ෙක/.පැ2යට. හැබැR අෙ� රෙc අ{ංසක ෙර�è� }වප  
කර�න ඉ�aයාෙව� ෙගන ආ ෙ. }වසැXය ඇ.�:ල�ස ්
ෙසTවාව ගැන ඔෙර/�� ෙවනවා. මම {ත�ෙ� ඒවා ඉතාම Wහක 
කතා �යලාR.  

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, ප�ම උදයශා�ත ^ණෙසTකර 
ම�O4මා ෙග/� කතාව& �7වා. ත�eලාෙගන ත�eලාෙගන 
යන ෙක/ට වරaනවා. එ4මා �7වා, අෙ� රෙc �ෙබන 
ආ:'ෙ7දය Iනාශ කර�න ඉ�aයාෙව� මහා Iශාල 
Wම�nණය& aය  වනවා �යා. ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, 
මම අහ�න කැමැ�R, අෙ� රටට ආ:'ෙ7දය ෙක/ෙහ�ද ආෙ7 
�යා. ඉ�aයාෙ7 ��x ෙ7ද ශාස්nව�� එ& ෙ7දය& තමR 
ආ:'ෙ7දය. ඉ�aයාෙව� තමR ආ:'ෙ7දය ආෙ7. ඒක තමR අද 
අෙ� රෙc පව වාෙගන ය�ෙ�. අෙ� රෙc Pdන ෙ. හැ�. 
�ෙබන �තය�ට 	� P�ධ ව�න අදට  අෙ� රටට අවශZ වන 
PයQ ෙ�¨ය ඖෂධ බ¡තරය& -ෙනe� ෙග½ෙG, ඉර8} dෙ&, 
ෙක�මාXකා dෙ& ඉඳලා Pයeල- අප ෙගෙන�ෙ� 
ඉ�aයාෙවSR. ඉ�aයාෙව� තමR ආ:'ෙ7දය ෙගන ආෙ7. 
ඉ�aයාෙව� ෙගනැeලා තමR ආ:'ෙ7දය අෙ� රෙc ස්ථා	ත 
+ෙG. ඒවා ගැන ෙම/කව  ෙන/ද�නා �තෙය� දැ� කෑ ගහනවා, 
අෙ� රෙc ෙ�¨ය ෛවදZ ක'මා�තයට Iන කර�න ඉ�aයාව 
මහා Wම�nණය& aය  කරනවා �යා. ෙ.වා පහළ �ෙt 
ෙක/ෙහ�ද, ෙ.වා හැ#ෙt ෙක/ෙහ�ද ආaය ෙම/කව  
ෙන/ද�නා ෙ. Wහක �තය� 	;බඳව මෙF කනගා�ව පළ 
කරH� මෙF වචන ස්වeපය අවස� කරනවා.  

 

[අ.භා. 2.57] 
 

ග/ ඉ�]ක අ5/1ධ ෙහqරA මහතා (மா��மி� இ/திக அE�%த ேஹர%) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, 1990 }වසැXය පදනම පන  

ෙක�.පත ෙදවැ2වර �ය-ම සහ }රාබ# ආඥාපනත යටෙ  

2ෙ7දන සහ ජාතZ�තර ෙවෙළඳ කට:4 ස.බ�ධෙය�, 

ආනයන  හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙ  2ෙය�ග ඉaXප  

කරන  ෙමම ෙම/ෙහ/ෙ  ෙමම පන  ෙක�.පතට සංෙශ�ධන 

ඉaXප  කරනවාද �යලා මම ගM රාජZ ඇම�4මාෙග� 

අහ�න කැමැ�R. ෙ. ෙය�ජනාවට අදාළ සංෙශ�ධන අපට ෙ. 

වන ෙත& ලැ� නැහැ. සංෙශ�ධනය& ඉaXප  කර�න 

 දානම& �ෙබනවාද �යලා මම අහනවා. ෙම/කද, ෙ. වන 

ෙත& අපට �P# සංෙශ�ධනය& ලැ� නැහැ. ෙ. පන  

ෙක�.පත ෙ. I�යටම ස.මත ෙවනවාද �යන එකR මම 

අහ�ෙ�. 

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගM ම�O4ම2, ෙමම පන  ෙක�.පතට අදාළ සංෙශ�ධන 

අ	 ඉaXප  කරලා �ෙබනවා. 

 
ග/ ඉ�]ක අ5/1ධ ෙහqරA මහතා (மா��மி� இ/திக அE�%த ேஹர%) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ඒ සංෙශ�ධන අපට ලැ�ලා නැහැ. 

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

සංෙශ�ධන දැ� table කරR. 

 
ග/ ඉ�]ක අ5/1ධ ෙහqරA මහතා (மா��மி� இ/திக அE�%த ேஹர%) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

එෙහම බැහැ. ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, අපට �යනවා,- 

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

සංෙශ�ධන 	;බඳව මම ෙප/]ඩ& �ය�න.. ඉaXප  ෙවලා 

�ෙබ�ෙ� Pංහල හා ෙදමළ පXව'තනෙG වචන ෙදක 4නක 

ෙවනස& පමණR. ගM ල&ෂ්ම� �Xඇeල ඇම�4මා මට ෙ. 

දැ� �7වා, ඒක ඉaXප  කරනවා �යලා. 
 

ග/ ඉ�]ක අ5/1ධ ෙහqරA මහතා (மா��மி� இ/திக அE�%த ேஹர%) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R. ගM ප�ම උදයශා�ත ^ණෙසTකර 

ම�O4මාට ෙච�දනා කරනවා, තව  ම�OවM�ට ෙච�දනා 

කරනවා. න8  ගM රාජZ ඇම�4ම2, ෙ. ෙසTවය ගැන අ	, 

ෙප|�ග�කව මම, �Pම ෙවලාවක �Pම ෙච�දනාව& කර�ෙ� 

නැහැ. ෙ. ෙසTවය රටට �වමනා කරන ෙසTවය&. ඇතැ8� �7වා 

වෙF ෙ. ෙසTවාව ඉ�aයාෙ7ව  නැ� ෙසTවය&. අ	 ද�නවා, 

බට{ර රටවල ස්වභාIක ආපදාව& �ණාම, හaP අන4M& 

�ණාම, Xය අන4ර& �ණාම, Iනා½ ගණන��, ත  පර 

ගණන�� Lල� රථ එනවා. ලංකාව අ2  අ�� a:x නැ� 

�ණ ,- මම ද�ෙ� නැහැ, ඒ තරමටම ජනතාව Lල� ෙවලා 

ඉ�නවාද �යලා. ජනතාව Lල� ෙවලා ඉ�න තරමටම දැ� 

ඇ.�:ල�ස් �ෙබනවා. හැබැR, අපට භය& �ෙබනවා; අපට 

සැකය& �ෙබනවා. ඔබ4මාට ෙව/&ස්වැග� ක'මා�තශාලාව 

IතරR කරග�න බැX �ෙt. හැබැR, ඔබ4මාට ඒක කරග�න 

බැX �ණ , ඔබ4මාෙF මහ�Pය පැ තකටව  දා�ෙ� නැ4ව 

මහ�P ෙවලා ඔබ4මා ෙ. කට: ත කළා. හැබැR, ෙප/½ අÍ 

පාÍව& �ෙබනවා. ෙ. සංෙශ�ධනය 4ළ ෙ.කට ෙම/නවා 

ඇ4ළ  ෙවRද �යලා අ	 ද�ෙ� නැහැ. පළා  සභා පනෙ  

939 940 



පා'�ෙ.�4ව 

සංෙශ�ධන 	;බඳව අ	 ද�නවා ෙ�. පළා  සභා පනෙ  

සංෙශ�ධනය 4;� නංL ෙප�නලා අ&ක #�න £යාව�ය 

කරලා අද  ෙහ/ට පටලවාෙගන ෙ� ඉ�ෙ�. 

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ෙ.කට අදාළ සංෙශ�ධනය තමR ඔබ4මා ඉ�න පැ ෙ  

ෙබද�ෙ�. කMණාකරලා ඉස්ෙසeලාම ගM ඉ�aක අSM�ධ 

ම�O4මාට ඒ සංෙශ�ධනය ෙද�න. 

 
ග/ ඉ�]ක අ5/1ධ ෙහqරA මහතා (மா��மி� இ/திக அE�%த ேஹர%) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ෙබ/ෙහ/ම ම ස්4�R. සංෙශ�ධනය ඇIeලා �ෙබ�ෙ�. 

 
ග/ .ෂාර ඉo�H අමරෙසqන මහතා (மா��மி� �ஷார இ/�னி) அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 

නැ� bdෙxය. எ$%தா&. 
rose. 

 
ග/ ඉ�]ක අ5/1ධ ෙහqරA මහතා (மா��மி� இ/திக அE�%த ேஹர%) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ඔබ4මා ගැන මට ෙවනම Iවාදය& �ෙබනවා. ඔබ4මා ගැන 

Iවාදය පස්ෙසT කර8. 

මම �යH� PdෙG, ෙම�න ෙ. කට: ත රටටම වZා�ත 

-ෙගන එනවා. ඒ ඇ.�:ල�ස් රථ L{eලා ෙප/�ස් ස්ථානවල 

ස්ථානගත කරන බව අ	 ද�නවා. අද මම ඒ ඇ.�:ල�ස ්

ෙසTවෙG ෙසTවය කරන Xයැ#M මහ මෙයWට සහ 

උපස්ථාRකාවකට කථා කළා. කථා කළාම, ඒ ෙග/eෙල� කරන 

කට:4 ගණනාව& �ෙබන බව මම දැන ග තා. ඒ කට:4 

ෙම/නවාද? ඒ ෙග/eෙල� �ය�ෙ�, ඒ අයට,- මම ඔබ4මාෙF 

කථාව අතර 4ර  ඇ¡වා, ඒ ෙග/eල�ට ඉ�න ස්~ර තැන& -

2වහන&- නැහැ. රාw කාලෙG රාජකාX කරන කා�තා 

උපස්ථාRකාව& Pdෙය/ , ඒ උපස්ථාRකාවට }#} තැන& 

ෙප/�Pය 4ළ හදලා 6ලා නැහැ. හැබැR, සමහර ෙප/�ස ්

ස්ථානවල ස්ථානා�ප�වM ඒ අයට ඉ�න ය. ය. I�ෙG ඉඩ 

පහ}ක. හදලා 6ලා �ෙබනවා. ෙ. පදනම ඇ� �ණාම ඒ සඳහා 

ය. වැඩ 	;ෙවළ& £යා මක ෙවR. 

ඊළඟට කාරණය තමR, TATA වාහනවල සහ ඉ�aයාS 

භාtඩවල ආ: කාලය 	;බඳව �ෙබන `ශ්නය. ෙ.ක අපට 

2ක. #�න එක හX. හැබැR, අපට #�න ෙදය&, ඔබ4ම�ලා 

�යනවා න.,- අ	 ද�නවා, රණPංහ ෙ`Tමදාස ජනා�ප�4මා, 

ෙV.ආ'. ජයව'ධන ජනා�ප�4මා, එස්.ඩ��7.ආ'.â. 

බtඩාරනායක මැ�4මා ලබා #� `�ප �මය වැඩ 	;ෙවළවe 

අදට  £යා මක වන Õමෙ7දය& �ෙබනවා. හැබැR, ෙ.ක 

2ක. #�න ප;යට අ�M# 4න&, අ�M# හතර& යනෙක/ට ඒ 

වාහන  ෙන/කැâ �ෙබ�ෙ� නැහැ. අද සමහර ෙර�හeවල 

�ෙබන ඇ.�:ල�ස්වලට ටය' එක& දම�න ��ව� 

ව කම&, හැ�යාව& ෙස|ඛZ අමාතZාංශයට නැ� බව අ	 

ද�නවා. �ග8ව ෙර�හෙe එ&ස්ෙ' ය�nය& �ෙබනවා. ෙ. 

ෙව�6 එම එ&ස්ෙ' ය�nය කැ½ලා අ�M�ද& ෙවනවා. 

ෙර�è�ෙF එ&ස්ෙ' ග�න ෙප|�ග�ක අංශය ෙවත යවනවා. 

ෙ. ෙව�6 ෙප|�ග�ක අංශයට M	යe ල&ෂ 40& Iතර ෙගවලා 

�ෙබනවා. එ&ස්ෙ' ය�nය& අQ�� ග�නව  ඒ තර. 8දල& 

වැය ෙව�ෙ� නැහැ. ෙම�න අෙ� රෙc ෙස|ඛZය.  

ෙ. Lල� රථ ලබා 6ම 4;�, ජනතාව සංෙ76ව හaP 

ෙර�è� ෙර�හeවලට යවන බව අප ද�නවා. සමහර ෙවලාවට 

හaP අන4ර& දැ&ෙක/  1990ට කථා කරලා ඒ ස්ථානයට 

ය�න �යලා �ය�න මට  P# ෙවR. ඒ 2සා ඒ Õමෙ7දය ගැන 

අ	 Iෙ7චනය කර�ෙ� නැහැ. ඒ Õමෙ7දය ෙහ/ඳR. හැබැR, 

ෙ.වා ෙද�ෙ� ෙම/කටද �යන `ශ්නා'ථය අ	 ළඟ �ෙබනවා. 

අ	 ද�නවා, ෙ. ෙවන ෙක/ට ෙක�d 150ක Iතර ජනතාව& 

Pdන ඉ�aයාවට  අ	 ෙම/නවාද යව�ෙ�, ඉ�aයාෙව� අපට 

ෙම/නවාද එ�ෙ� �යලා. ගM 4ෂාර ඉ¤2e අමරෙසTන 

ම�O4මා �7වා, ඉර8}, ෙනe� වැ2 ෙ�¨ය ෙ� පවා එනවාය 

�යලා. ඒ I�යට ඉ�aයාS ෙවෙළඳ ෙප/ළ අද ç ලංකාව �යන 

ෙ. ෙප/½ රට ෙවළා ෙගන Pdන බව අ	 ද�නවා. ෙ. 

''}වසැXය'' ග�න එක ෙහ/ඳR. ෙ.වා ග�නවා වාෙFම, 

ඉ�aයාS ෙවෙළඳ ෙප/ළ ආÕමණය කර ග�න අපට ��ව� 

න. ෙහ/ඳR. මම ළඟ �ෙබනවා සංඛZා ෙeඛන. [බාධා ��ම&] 
 

 

ග/ .ෂාර ඉo�H අමරෙසqන මහතා (மா��மி� �ஷார இ/�னி) அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගM 4ෂාර ඉ¤2e අමරෙසTන ම�O4ම2, ඔබ4මාෙF point 

of Order එක ෙම/ක&ද? 

 
ග/ .ෂාර ඉo�H අමරෙසqන මහතා (மா��மி� �ஷார இ/�னி) அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, ෙම4මා මම �ය� ෙදය& 

ගැන සඳහ� කළා. 

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ඒක point of Order එක& ෙන/ෙවR, ගM ම�O4ම2. 

[බාධා ��ම&] ගM ඉ�aක අSM�ධ ෙහTර  ම�O4මා, කථා 

කර�න. 

 
ග/ ඉ�]ක අ5/1ධ ෙහqරA මහතා (மா��மி� இ/திக அE�%த ேஹர%) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, �Pම ෙවලාවක මම ෙ. 

වZාපෘ�ය ස.බ�ධෙය� ෙච�දනා කෙළT නැහැ.  

ගM රාජZ ඇම�4ම2, 2015 ව'ෂෙG ඉ�aයාවට කළ 

අපනයන ෙවSෙව� අපනයන ආදායම වශෙය� අපට ලබා 

ග�න ��ව� �ෙt ෙඩ/ල' 643& පමණR. හැබැR, ඉ�aයාව 

ආනයනය 4;� ෙඩ/ල' 4,268& අෙප� උ#රා ග තා; 2016 

ව'ෂෙG6 ෙඩ/ල' 5,318& අෙප� උ#රා ග තා. ඕනෑම ෙප/½ 

ළමෙයWෙග� ඇ¡වාම �යR, ඉ�aයාව ෙක/R වාෙFද, ලංකාව 

ෙක/R වාෙFද �යලා. එතෙක/ට ඉ�aයාෙ7 අවශZතාව� 

ෙම/නවාද, ලංකාෙ7 අවශZතාව� ෙම/නවාද?               

941 942 

[ගM ඉ�aක අSM�ධ ෙහTර  මහතා] 
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අ	 ය�න ඕනෑ එතැනටR. සංව'ධන උපාය මා'ග හා 
ජාතZ�තර ෙවෙළඳ අමාතZාංශය යටෙ   අද කථා කරන 2සා 
සහ ඔබ4මා  ඒ ස.බ�ධෙය� වැදග කම& ද�න 2සාR මම 
ෙ. �ය�ෙ�. අ	 පැට�ලා ඉ�න �e ෙබ�ලය ෙ.කR. අ	 
ද�නවා, ඕනෑම ෙකෙන& L{eලා ෙම/නවා හX ෙදය& 
ෙප�වලා තමR ෙල/W ෙදය& ග�ෙ� �යලා. උදාහරණය& 
හැdයට ග ෙත/  ක�M� ෙහ� ළඟට ෙම/ක& හX ෙය�ජනාව& 
කර�න යනවා න., තෑFග&, පÛර& අරෙගන යනවා. 
2ධානය& ග�න  �eල& ෙද�න ඕනෑ �යලා �යනවා වාෙF 
ෙම/නවා හX 6ලා තමR ග�ෙ�. ඒ 2සා ඉ�aයාව ය. �P 
උපÕමයකට සැරෙසනවා �යන එක අ	 ද�නවා. ඒ 2සා අ	 
පා'�ෙ.�4ව 4ළ ෙ. ෙවSෙව� සට� කර8. ෙ. වZාපෘ�ය 
ගැන �Pම ෙච�දනාව& නැහැ. න8  ෙර�හe ප�ධ�ය ¨�ෙය� 
කඩා වැdලා �ෙබනවා. ඒක ගැන ආෙය  කථා කර�න ෙදය& 
නැහැ. ෙර�Lයා ෙර�හෙe ෙද/රකඩට ෙගන Lයාට ෙර�හෙල� 
ෙර�Lයා `�&ෙෂTප කරන ත  වයට ප  ෙවලා �ෙබනවා.  

මෙF පළාෙ  එක P��ය& �ණා. "1990" Lල� රථ 
ෙසTවයට කථා කරලා ෙර�Lයාව ෙග2{eලා ෙර�හලට ඇ4ළ  
කළාට ෙර�හෙe අවශZ පහ}ක. ��ෙt නැහැ; `ාථHක 
පහ}ක. dක ��ෙt නැහැ. ෙර�Lයාව ආප¡ ෙගන ය�න 
�7වා. එතෙක/ට Lල� රථය ෙප/�ස් ස්ථානයට L{eලා ඉවරR. 
නැවත වතාව& ෙර�Lයා අරෙගන ෙප/�ස් ස්ථානයට Lයා. 
ෙප/�ස් ස්ථානයට අරෙගන L{eලා Lල� රථයට පටවලා ඊළඟ 
ෙර�හලට ෙගන ය�න �7වාට, Lල� රථයට එෙහම වැඩ 
	;ෙවළ& නැහැ. ඔබ4ම�ලා �යනවා වාෙF ඒකට �යලා 
�ෙබ�ෙ� ළඟම ෙර�හලට ෙගන ය�න �යලා IතරR. ප}ව ඒ 
ෙර�Lයා Lල� රථය 4ළ Hය Lයා. Lල� රථවල ෙසTවය කරන 
උදIය �ය�ෙ�, ඒ Lල� රථ 4ළ ය. �P ෙර�Lෙය& Hය 
Lයාම, එෙහම නැ න. හaP අන4ර& ෙවලා 4වාල �x 
ෙර�Lෙය& ෙගන Lයාම ඒවා 	XP# කර�නව  ඒ ෙග/eල�ට 
කා'ය මtඩලය& නැහැ �යලාR. ඒකට ඉ�ෙ�  Xයැ#රා සහ 
උපස්ථාRකාව IතරR. ඉ�� ෙම�න ෙ. වාෙF සංෙශ�ධන 
ෙව�න ඕනෑ. ෙ. 1990 }වසැXය පදනම හැ#ණාට ප}ව හX ය. 
�P ෙවලාවක ඒ කට:4 P# ෙවනවා න. ෙහ/ඳR �යලා අ	 
ෙය�ජනා කරනවා.  

මම 8�� �7වා වාෙF ෙර�හe ප�ධ�ය  සකස් ෙව�න 
ඕනෑ. උදාහරණය& හැdයට �යනවා න., අ�M# 4න& �ස්ෙසT 
-ෙ. ෙවනකe- M	යe H�යන 500& Iයද. කරH� �ග8ව 
ෙර�හල අQ වැ½යා කරනවා. �ග8ව ෙර�හෙe එ&ස්ෙ' ය�nය 
ගැන  මම �7වා. අෙ� 4ෂාර ඉ¤2e අමරෙසTන ම�O4මා  
පා'�ෙ.�4වට එ�6 ද�නවා ඇ�, අෙ� අෙශ�ක æය�ත 
ම�O4මා  ද�නවා ඇ�, ඔය �ග8ව ෙර�හල තමR ක�නායක 
ජාතZ�තර ^ව� ෙත/�ෙප/ෙළT6 ^ව� ම¬ෙයWට, Iෙ�ශ රටක 
Pට එන ^ව� ම¬ෙයWට හaP හෘදයාබාධය& හැ#ණාම ෙගන 
ය�න �ෙබන ළඟම ෙර�හල; Hය Lෙය/  ෙගන ය�න �ෙබන 
ළඟම ෙර�හල. ඒ ෙර�හෙe ෙම�චXය කැ½ලා. Freezer truck 
එකක තමR මළ H9 දම�ෙ�. ඔ�න, අෙ� රෙc ෙස|ඛZ 
ෙසTවය! අද ෙ. පන  ෙක�.පත පා'�ෙ.�4වට ඉaXප  කර 
�ෙබන අවස්ථාෙ76 ඔබ4මා වාෙFම ෙස|ඛZ ඇම�4මා, 
ෙප/�Pය භාර ඇම�4මා, ඒ වාෙFම ජනා�ප�4මා  ෙ. 
සභාෙ7 {dයා න. හX වdනවා. අද ෙස|ඛZ ඇම�4මා ෙ. 
සභාෙ7 නැහැ. න8  රෙc ෙස|ඛZ &ෙෂTnය ¨�ෙය� කඩාෙගන 
වැdලා �ෙබනවා. අ	 ද�නවා, දWෙt වZා�ත ෙවලා ��x 
ෛවරස් ෙර�ගය අද සබරග8වට වZා�ත ෙවලා �ෙබන බව.  

ෙම4ම�ලා �යනවා, අද ෙබෙහ  ව'ග හත;ස් ගණනක 
Hල අÍ කරලා �ෙබනවාය �යලා. ගM ම�O4ම2, ෙබෙහ  
ව'ග හත;ස් ගණනක Hල අÍ කළාට, ෙබෙහ  ව'ග අරෙගන 
බල�න, බංFලාෙ�ශෙG, ඉ�aයාෙ7 ෙබෙහ  අෙ� රටට එනවා. 
ඒ ෙබෙහ වල ^ණා මකභාවය& නැහැ. [බාධා ��ම&] 

ඔබ4මා ත�eලලා, ත�eලලා ෙමතැන වළං කෙ] �É�න 

හද�න එපා. ෙප/]ඩ& අහෙගන ඉ�න. ෙ. වාහන, ෙ. ය�n 
 n හ.බ ෙව�6 අෙන& වැඩ කට:4  P�ධ ෙව�න ඕනෑ. හැම 
පැ ත��ම ඒ කට:4 P�ධ ෙව�න ඕනෑ. �ග8ව ෙර�හල 
එෙහම දැ� ෙබ/ෙහ/ම ෙස�ච9ය ත  වයකR �ෙබ�ෙ�. 
M	යe H�යන 500& Iයද. කරලා  අ�M# 4න& �රාවට ඒ 
ඉa��. කට:4 කරලා  තවම අවස� කර නැහැ. ඒක භාර 6ලා 
�ෙබ�ෙ�, ස�  ෙ`Tමදාස ඇම�4මාෙF 2වාස හා ඉa��. 
අමාතZාංශයට. ඒ 2ලධාX� �යනවා, ඒ 8දe dක ෙවන  
වැඩවලට ෙග2{eලාය �යලා.  

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ෙ. අවස්ථාෙ76 ලාසනය සඳහා ගM 

ෙහTෂා� IතානෙF ම�O4මාෙF නම ෙය�ජනා කර�න. 

 
ග/ ම}�ද අමරXර මහතා (කෘiක&ම අමාත^.මා සහ 
මහවැ3 සංව&ධන රාජ^ අමාත^.මා)    (மா��மி�  மஹி/த அமரFர - கம%ெதாழி) அைம.ச�� மகாவD அபிவி�%தி இராஜா5க அைம.ச��) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Agriculture 
and State Minister of Mahaweli Development) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, "ෙ. අවස්ථාෙ76 ගM 

ෙහTෂා� IතානෙF මහතා ලාසනය ගත :4ය"R මා ෙය�ජනා 

කරනවා. 
 

(ශ්නය Oමසන ල]�, සභා ස6මත Oය. வினா வி�க�ப��  ஏ�-ெகா ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 

අන./ව ග/ ෙශහා� ෙසqමbංහ මහතා Sලාසනෙය� ඉවA 
�ෙය�, ග/ ෙහqෂා� Oතානෙr මහතා lලාසනාTඪ Oය. அத(பிற), மா�+மி) ெசஹா( ேசமசி9க அவ&க  அகிராசன�தினி(- அகலேவ, மா�+மி) ேஹசா( விதானேக அவ&க  தைலைம வகி�தா&க . 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair, 
and THE HON. HESHAN WITHANAGE took the Chair. 
 

ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගM ම�O4ම2, ඔබ4මා කථා කර�න. 
 

ග/ ඉ�]ක අ5/1ධ ෙහqරA මහතා (மா��மி� இ/திக அE�%த ேஹர%) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ලසනාêඪ ගM ම�O4ම2, මා �යාෙගන ආෙ7, ෙස|ඛZ 

&ෙෂTnෙG ත  වය 	X{ලා �ෙබන බවR. ෙස|ඛZ 

අමාතZාංශය, ෙර�හe ප�ධ�ය ෙබ/ෙහ/ම දMx ෙලස කඩා 

වැdලාR �ෙබ�ෙ�. ඒ 2සා, ෙර�Lයාට ඔබ4ම�ලාෙF ෙ. 

Lල� රථයටම ෙවලා ඉ�න P# ෙවන ත  වය& තව dක 

දවස�� උදාෙවRද ද�ෙ� නැහැ. 2දහස් ෙස|ඛZ ෙවSෙව� 

රජය Iශාල 8දල&  ෙව� කරනවාය  �යනවා. න8  අෙ� ඇස ්

පනා	ට අපට ද��න �ෙබ�ෙ� ෙම/නවාද? IෙශTෂෙය�ම අද 

ස්ෙට�c දමන එක ගැන �යනවා; හෘදය සැ ක. 

ස.බ�ධෙය� �යනවා. මම {තන I�යට ඒවා කර ගැ9මට 

මාස හතර&, පහ& ඉ�න ඕනෑ, ෙප��ෙ.. ඒවාට අවශZ කරන 

වැඩ 	;ෙවළ& හදලා 6ලා නැහැ. ඊෙG ෙපෙ'දා ෙප|�ග�ක 

ෙර�හeව�� අය කරන  VAT බ�ද අÍ කළා. එෙසT අÍ 

��ෙම� බලාෙප/ෙර/ 4 �ෙt රජෙG ෙර�හeවලට එන අය  

තව dක& ෙප|�ග�ක ෙර�හලවලට යව�නR.   ඒ බ# අÍ ��ම 

ෙහ/ඳR. න8  රජෙG ෙර�හe ප�ධ�ය හXයාකාරව නඩ 4 

��මට එම ෙර�හeවලට අවශZ පහ}ක.ද සැපRය :4R. පැය 

24ම ½ස්ෙප�සXය  ඇරලා කරලා �ෙයනවා �යලා තමR aන 

943 944 



පා'�ෙ.�4ව 

PයෙG වැඩ 	;ෙවළ පට� ග ෙ . න8  අද එෙහම වැඩ 

	;ෙවළ& නැහැ.  ෙ. කඩා වැම ෙස|ඛZ &ෙෂTnයට ෙබ/ෙහ/ම 

බරපතළ I�යට බලපානවා. ෙ. ෙව�6  දWx පළාෙ  Wඩා 

දMව� 25කට වැ½ය Hය L{� �ෙබනවා. අපට ලැ� �ෙබ�ෙ� 

රජෙG ෙර�හeවල සංඛZාෙeඛන IතරR. ෙප|�ග�ක 

ෙර�හeවල ඒ සංඛZාෙeඛන අ	 ළඟ නැහැ. කරා	dය ෙර�හෙe 

සහ අෙනW  ෙර�හeවල දMෙව� Hය යනවා; XVෙ7 ආ'යා ළමා 

ෙර�හෙe දMෙව� Hය යනවා. ඒ ෙදම7	ෙය� අද නÍ මඟට යන 

ත  වය& උදා ෙවලා �ෙබනවා. ෙ. ෛවරසය ෙක/ෙහ� 

ආවාද, ෙක/ෙහ/ම ඉවර ෙවRද, ෙ.කට අවශZ කරන ෙබෙහ  

ව'ග ෙම/නවාද �යලා රජෙG ඇම�වM�ට තවම ෙල/W 

වග[ම& නැහැ. එ4ම�ලා ෙවන ෙවන ෙ�වe කර කර, ෙවන 

ෙවන ෙච�දනා කර කර ඉ�නවා. අෙ� ෙස|ඛZ ඇම�4මාෙF 

�තා  ග.පහ aස්w& පා'�ෙ.�4 ම�O.  න8  �ග8ව 

ෙර�හෙe කඩා වැම ගැන එ4ම�ලා එක වචනය& කථා 
කර�ෙ� නැහැ.  

 
ග/ ම��වරෙය! 
(மா��மி� உ-1பின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 
ඒක පළා  සභාවටR අR�.  

 
ග/ ඉ�]ක අ5/1ධ ෙහqරA මහතා (மா��மி� இ/திக அE�%த ேஹர%) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

පළා  සභාෙ7 ෙන/ෙවR, මධZම රජෙය� තමR මැaහ  

ෙව�ෙ�. ඒක පළා  සභා ෙර�හල& �ණාට ෙස|ඛZ 

අමාතZාංශෙය� තමR ඒ කට:4 Pයeල කර�ෙ�. ඒක පළා  

සභාෙව� කරන පXපාලනයට එහා Lය කට: ත&. ෙස|ඛZ 

ඇම�වරයා 8e ෙවලා තමR M	යe H�යන 500& ෙව� කරලා 

�ග8ව ෙර�හෙe අQ වැ½යාව පට� ග ෙ . අද ෙව�6  ඒකට 

අ�M# 4න& ෙවනවා. ඒ වැඩවල �Pම `ග�ය& නැහැ. ඒ 

ෙක/�nා 4ව කර�ෙ� 2වාස හා ඉa��. අමාතZාංශය 

යටෙ  න.,  අෙන& අමාතZාංශ එ&ක සාක0ඡා කරලා ඒ සඳහා 

අවශZ 8දe ක½නH� එවලා ඒ කට: ත අවස� කර�න 

�යලාR අ	 �ය�ෙ�. අ�M# ෙදක&, 4න& �ස්ෙසT ෙම�චXෙG 

වැඩ ෙකර�ෙ� නැහැ �ය�ෙ� ඉතාම ෙශ�ච9ය ත  වය&. 

ජාතZ�තරෙG ලංකාවට �ෙබන තැන ගැන අ	 {තලා බල�න 

ඕනෑ; කeපනා කර�න ඕනෑ.  ෙම/ක&ද ජාතZ�තරය  ç 

ලංකාව ගැන {ත�ෙ�? ඔබ4ම�ලා £යා මක කරන සා'ථක 

වැඩ 	;ෙවළට වඩා, රට අප['�යට ප  ෙවන, ජනතාව 

කරදරයට, {ංසනයට ප ෙවන £යා  වැ½R. ඒකාබ�ධ Iප&ෂෙG 

අ	 කවදාව  ෙහ/ඳ ෙදයට නරකR �ය�ෙ� නැහැ.  

�#ෙ7 Iජය Wමාර4ංග ඇස් ෙර�හල �ෙබනවා. එම ෙර�හල 

අ&� ආබාධ ස.බ�ධෙය� IෙශTෂ වය& උ}ලනවා. අද ෙව�6 

ඒ ෙර�හල ශලZක'ම කර�ෙ� නැ� ත  වයට ප  ෙවලා 

�ෙබනවා. මාසයකට ශලZක'ම 100&, 150& කෙළ/ ,  ඒ 

අතX� 8දe ෙගවා P# කරන ශලZක'ම ගණන 70&, 80& 

Iතර. ෙන/Hෙe කරලා ෙද�ෙ� ශලZ ක'ම 20R, 25R.  එ{ 

අවශZ කරන පහ}ක., උපකරණ නැහැ. හැබැR, ෙස|ඛZ 

ඇම�4මා කථා කර�ෙ� එෙහම ෙන/ෙවR. එ4මා ෙස|ඛZ 

&ෙෂTnයට Iශාල වැඩ ෙක/ටස& කර� ෙකනW I�යට තමR 

�ය�ෙ�. එ4මාට ඊෙG ෙපෙ'දා ෙම/ක&ද තන4රW  ලැ�ණා. 

ෙල�ක ෙස|ඛZ සංIධානෙG උපසභාප� තන4ර& ලැ�ණා. 

ෙල�ක ෙස|ඛZ සංIධානෙG 2ෙය��තය� �ග8ව ෙර�හෙe 

ෙම�චXයට L{� බල�න ඕනෑ ෙම/ක&ද ෙවලා �ෙබ�ෙ� 

�යලා. රෙc ෙස|ඛZ 	X{ලා �ෙබ�ෙ� අ�න ඒ ආකාරයට. 

පා'�ෙ.�4ෙ7 ෙමවැ2 Iවාද, ෙමවැ2 ෙය�ජනා සාක0ඡා 

කරන ෙ7ලාෙ7 අදාළ අමාතZවM පා'�ෙ.�4වට ඇI  ඉ�න 

ඕනෑ. ඒ අමාතZවM දැන ග�න ඕනෑ  Lල� රථ ෙසTවය ගැන 

Iතර& ෙන/ෙවR. Lල� රථෙය� ෙර�හලට ෙගනැ  ෙදන 

ෙර�Lයා  �ව  කර�න එම ෙර�හෙe �ෙබන පහ}ක.  ගැන ඒ 

`ෙ�ශෙG, ඒ පළාෙ , ඒ aස්w&කෙG මැ� ඇම�වM ෙම/නවාද 

�ය�ෙ� �යලා බල�න ඇම�වM ඉ�න ඕනැ. අද ෙ. කMx 

අහ�න ෙකෙන& නැහැ. අපට ෙ. කMx උÍ ¡ළඟට තමR 

�ය�න ෙවලා �ෙබ�ෙ�. ඒ 2සා අ	 ආtÍවට, රජයට 

IෙශTෂෙය� �යනවා ෙ. කට:4 ගැන මැaහ  ෙව�න ඕනෑ 

�යලා.  

SAITM එෙ& `ශ්නය ගැන ප}Lය දවස්වල කථා කළා. 
SAITM එෙ& `ශ්නයට ඊෙG #�න Iස¤මට අ	 එකඟ වනවා. 

එම Iස¤H� ය.තා& #රට ඒ ගැටQව Iස¤ණා.  

�ට ෙපර පැවැ� ආtÍෙව� ය. ය. සාධ9ය ෙ�වe කර�6 

එ&ස  ජා�ක ප&ෂය ඒවා Iෙ7චනය කර� I�ය අ	 දැ&කා. 

:�ධය පැවැ� කාලෙG ��ෙන/01 යනවා �යලා, මැදව01 

යනවා; අ�මංකඩ යනවා �යලා, පාමංකඩ යනවා �ය� 

ම�OවM තමR එ&ස  ජා�ක ප&ෂෙG ඉ�ෙ�. හැබැR ගM  

හ'ෂ ද Peවා ඇම�4ම2, ඔබ4ම�ලා කරන ෙහ/ඳ ෙ� අ	 

Iෙ7චනය කර�ෙ� නැහැ.   ඔබ4මාෙF ෙ. £යාව�ය, ෙ. 

වැඩ 	;ෙවළ අ	 ෙහ/ඳR �යනවා. න8 , අ	 ෙපරළා ගහනවා. 

ඉ�aයාSෙව� ෙ. 4;� බලාෙප/ෙර/ 4 ෙව�ෙ� ෙම/ක&ද? 
දැ� �යනවා, ෙ. හරහා ඉ�aයාS "ෙර�" ඔ 4 ෙසTවය එනවා 

�යලා එදා අ	 ෙච�දනා කළා �යලා. ඉ�aයාS "ෙර�" ඔ 4 

ෙසTවය& එනවාද, නැ�ද �ය�න අ	 ද�න නැහැ. ක�M එනවාද, 

නැ�ද �ය�න අ	 ද�ෙ� නැහැ. 

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගM ම�O4ම2, ඔබ4මාට තව �ෙබ�ෙ� Iනා½ ෙදකක 

කාලය& පමණR. 

 
ග/ ඉ�]ක අ5/1ධ ෙහqරA මහතා (மா��மி� இ/திக அE�%த ேஹர%) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

1990 }වසැXෙG ලාං�කය� තමR වැඩ කර�ෙ�. 

ඉ�aයාS IෙශTෂඥෙය& ඉ�නවා. අ	 ඒක ද�නවා. ඒ  

ෙග/eෙල� වසරක නඩ 4 කාලය& ෙදනවා. අ	 ඒක ද�නවා. 

සමහර වාහනවල වසරක නඩ 4 කාල �මාව ඉවරR. දැ� අ	 

ඒවා නඩ 4 කර ග�න ඕනෑ. ෙමතැ2� එහාට ''1990 

}වසැXය'' පව වාෙගන ය�න ලංකාවට වැඩ 	;ෙවළ& 

�ෙබ�න ඕනැ. නැ න. ෙ. ambulance කැ½ලා, හ�a - හ�a 

ගාෙ�, ෙප/�P - ෙප/�P ගාෙ�, ෙර�හe - ෙර�හe ගාෙ� 

ෙක/ට උඩ �ෙබR; තැ� තැ�වල නවතා දමා �ෙබR. එෙහම 

�ෙණ/  ෙ. වZාපාරය ෙබ/ෙහ/ම භයානක තැනකට යනවා. ගM  

ඇම�4ම2, මෙF කථාෙව� පස්ෙසT ඔබ4මා ෙමයට 	;4ර& 

ෙදR �යලා මා බලාෙප/ෙර/ 4 වනවා.  

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, අපට ෙම/ක& ෙහ� 

ෙද/ළ	ෙ�2ය& 6ලා, අපට එවන බර, අපට එවන Iෂ�ජ, අපට 

එවන ආÕමණ  Pයeලටම ඔ�ව පහ  කරෙගන ඉ�න බැහැ. 

ෙ.වාෙG වරද& �ණ දාට ඒ ෙවSෙව� සට� කර�න 

ඔබ4ම�ලාට  එක4 ෙව�න ෙවR. ෙ. ambulanceවලට 

	�පP� එන LI}. ගණනාවකට ඉaXෙG6 ය�න  දාන. 
ෙවලා Pdන බව අ	 ද�නවා. දැ�  Pංග�îM - ç ලංකා 2දහස් 

ෙවෙළඳ LI}ම හරහා ඉ� කර ග�න වැඩ 	;ෙවළ& යනවා 

945 946 

[ගM ඉ�aක අSM�ධ ෙහTර  මහතා] 
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�යලා  අ	 ද�නවා. Pංග�îMෙ7 ඉව  කරන කැ; කසළ, ඒ 

PයQ අපìවZ ලංකාවට ෙගනැeලා ඒ ආයතන 	{�ව�න 

��ව� �යලා  ඒ LI}. ඇ4ෙළT �ෙබනවා. ඒ වාෙFම, 

manpower ආයතන පට� අරෙගන ඒ රටවල ෙසTවකය� ෙය/දා 

ග�න ��ව� �යලා  ඒ LI}. ඇ4ෙළT �ෙබන බව අ	 

ද�නවා.  ඕනෑ රට�� ÝHකය� ෙග�න ග�න ��ව� �යන 

එක  ඒ LI}. ඇ4ෙළT �ෙබනවා. අ	 ඒවා අධZයනය කරලා 

�ෙබනවා; ෙස/යා බලා �ෙබනවා. ඒක ෙන/ෙවR අද අපට 

�ෙබන ගැටQව. ඉ�aයාව ෙ. ෙගන  #�න ෙ� ගැනR අපට 

ගැටQව �ෙබ�ෙ�. ඉ�aයාව ෙePෙය� 2ක. ෙදය& 

ෙද�ෙ� නැ� බව අ	 ද�නවා. අ	 ඉ�හාසෙG අහලා �ෙබන 

I�යට, ඉ�aයාව ලංකාවට පX�� දා� තැන ඉඳලා �Pම ෙදය& 

2ක. 6ලා නැහැ. අෙප� ෙම/නය. ෙහ� ෙදය& ග�න 

බලාෙගන තමR ඒවා ෙද�ෙ�. ඒ 2සා ෙ. 4;� රට පාවා ෙදන 

තැනට ෙගනය�න ඉඩ තබ�න එපා �යලා අ	 ඔබ4මාෙග� 

ඉeලා Pdනවා.   

ඇම�4ම2, ඔබ4මා ෙගනාෙ7 ෙහ/ඳ වZාපෘ�ය&. ඒක රටට 

ෙහ/ඳR. ඒක ජනතාවට ෙහ/ඳR. ජනතාවට වැදග . ඒක ගැන 

අෙ� �Pම Iවාදය& නැහැ. න8 , ඒෙක� ප}ව එන ඒවා ගැන 

අපට ඉaXෙG6 කථා කර�න ෙවR. එදාට ඔබ4මා ඒ ෙවSෙව� 

ෙප9 Pd�න �යන ඉe�ම කරH�, මා 2හඬ වනවා. ෙබ/ෙහ/ම 

ස්4�R. 

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, ගM ම�O4මා මෙග� 

	;4ර& බලාෙප/ෙර/ 4 �ණා. මා ඒ 	;4ර ඉ&ම2� ලබා 

ෙද�න.. 

ගM ම�O4ම2, ඔබ4මා පැව  ෙ� හX. ඉ�aයාෙව� 

අ�M�දකට තමR 8දe ලැ�ෙt. ඊට පස්ෙසT දWණ සහ 

බස්නා{ර පළාෙ  ෙසTවය කරෙගන ය�න ෙ. අ�M�ෙ� 
ආtÍෙව� M	යe H�යන 680& ෙව� කර �ෙබනවා. 

ඉaXෙG6 ෙමම කට:4 කරෙගන ය�ෙ� රජෙG IයදH�. ෙ. 

H�යන 15.2 ඉවර �ණාම, එන අ�M�ෙ� අQ�� එන 

ambulanceවල  කා'යභාරය ඉෂ්ට කර�න රජෙය� 8දe 

ෙය/දවනවා. ෙ. කට: ත aගටම කරෙගන ය�න තමR අ	 

1990 }වසැXය පදනම පන  ෙක�.පතට අද පා'�ෙ.�4ෙ7 

අSමැ�ය ලබා ග�ෙ�.   

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

 �ළඟට, ගM ආන�ද අQ ගමෙF ම�O4මා. ඔබ4මාට 

Iනා½ 06ක කාලය& �ෙබනවා. 

 

[අ.භා. 3.18] 

 
ග/ ආන�ද අgAගමෙr මහතා 
(மா��மி� ஆன/த அ0%கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, 1990 }වසැXය පදනම පන  

ෙක�.පත ඉතා කාෙල�1ත පන  ෙක�.පත&. නZාRක 

ෙන/වන, `ාෙය�Lක ෙ�ශපාලනඥයW වන ගM  හ'ෂ ද Peවා 

රාජZ අමාතZ4මා ලංකාෙ7 ෙස|ඛZ &ෙෂTnයට නව �වය& ලබා 

6ම සඳහා ෙ. ෙගනා  පන  ෙක�.පත  අෙ� රෙc IIධ + 

`ෙ�ශවල ෙවෙසන අ{ංසක ජනතාවෙF {ත}ව 	Uස සහ 

ඔ��ෙF ජන �Iතය නැං-ම සඳහා උපකාරය& ෙවR. 

අ	 ද�නා හැdයට ෙල�ක ෙස|ඛZ ද'ශකයට අSව ෙ. රෙc 

ඉහළ සහ ඉතා a:x ෙස|ඛZ ෙසTවාව& පව වා ෙගන යනවා.  

මම {තන I�යට ගM (ආචා'ය) හ'ෂ ද Peවා රාජZ 

අමාතZ4මා `ාෙය�Lකව ෙ. 	;බඳව කeපනා කරලා ඉ�aයාS 

රජය  එ&ක සාක0ඡා කරලා ෙමම කට: තට උර6 �ෙබනවා. 

අද උෙ� Pට ෙ. ද&වා  ෙ. Iවාදයට සහභාL �x ගM 

ම�OවM� දැ&+ IIධ අදහස් අ	 අසා Pdයා. මම {තන I�යට 

ෙ. ග�නා 	යවර 4ළ ය.�P ගැටQසහගත ත  වය� ඇ�  

ෙව�නට ��ව�. න8   ෙ. ගM සභාවට ෙමම ෙය�ජනාව 

ෙගනැeලා,   ෙම4මා ග�නා + උ සාහයට ම�OවM� හැdයට 

අ	 ගM කර�න ඕනෑ. ඒ වාෙFම ෙම4මා ග�නා ෙ. උ සාහය 

ඉතා වැදග  එක& බව  මම ෙ. අවස්ථාෙ7 6 සඳහ� කර 

Pdනවා.  

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, අෙ� රෙc අධZාපන 

&ෙෂTnය  ඉතා ඉහළ මcටමක පව�නවා. රජය ම¬� ඒ සඳහා 

IIධ + සහන ලබා ෙදනවා. අෙ� රෙc ජනතාව කවදාව  

ෙන/ඉeල� සහන පවා  ලබා 6 �ෙබනවා.  ළමR�ට ෙස|ඛZ 

ර&ෂණය& ෙද�න �යලා ජනතාව කවදාව  ඉeQෙ7 නැහැ. 

න8  අද ඒ පහ}ක. ෙස|ඛZ &ෙෂTnය 4ළ ඇ� කර  �ෙබනවා. 

ඒ අSව පාසe දMෙවWට අස9පය& හැ#ණා න., ඊට අවශZ 

PයQ `�කාර කට:4 රජය ම¬� ��ම සඳහා ෙ. රජය එවැ2 

ෙය�ජනාව& ෙගනැI  �ෙබනවා. එම 2සා අ	 පැස}.සහගතව 

ඒ 	;බඳව සාක0ඡා කළ :4R; ඒ 	;බඳව කථා කළ :4R.  

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, අද උෙ� Pට පැවැ ෙවන ෙ. 

සංවාදය 4ළ IෙශTෂෙය�ම }රාබ# ආඥාපනත යටෙ   2ෙ7දන 

ෙදක& 	;බඳව  සාක0ඡා �ණා. අ	 ²ා�ය පXසරයක �ව  

ෙවන, ²ා�ය ජනතාව 2ෙය�ජනය කරන පා'�ෙ.�4 

ම�OවM�. මම 6'ඝ කාලය& `ාෙ�¨ය සභාෙ7 සභාප�වරයW 

හැdයට කට:4 කර �ෙබනවා.  ඊළඟට, පළා  සභාෙ7 

ම�OවරයW හැdයට කාලය& කට:4 කළා. දැ� පා'�ෙ.�4 

ම�OවරයW හැdයට ෙමතැනට පැHණ Pdනවා.  ෙමතැන6 අ	 

දැක� එ& ෙදය& තමR,  ෙ. පා'�ෙ.�4ව 4ළ වැ½ කාලය& 

ගත ෙව�ෙ� ජනතා 2ෙය��තය� I�යට අ	 225 ෙදනාව ෙ. 

පා'�ෙ.�4වට එව�  ජනතාව ගැන සාක0ඡා කර�න 

ෙන/ෙවR �යන කාරණය.  පා'�ෙ.�4ව 4ළ වැ½ කාලය& 

ගත කරලා �ෙබ�ෙ� ෙ. 225 ෙදනාෙF `ශ්න Iසඳ�න , ඒ 

අයෙF ඕනෑ එපාක. සහ ඒ අය P# කර �ෙබන �ෂණ වංචා 

	;බඳව එ�ෙනකාට ෙද/ස් පවරා ගැ9ම  සඳහාR. අ	 ඒක ෙ. 

පා'�ෙ.�4ව 4ළ6 දැක� කාරණය&. න8  අද තMණ 

ඇම�වරයW හැdයට ගM හ'ෂ ද Peවා රාජZ අමාතZ4මා 

ජනතාව ෙවSෙව� යම& කළ :4 යR කeපනා කරලා, ෙ. 

කරන කට: ත අ	 අගය කරනවා. අ ෙ� මධZම පළාෙ   ෙ. 

කට: ත ආර.භ ��ම සඳහා එ4මාෙF සහෙය�ගය ලබා 

ෙද�න �යලා අෙ� `ෙ�ශෙG ජනතාව ෙවSෙව�  ෙ. 

අවස්ථාෙ7 6 එ4මාෙග� ඉe�ම& කරනවා.  

ඊළඟට,  }රාබ# ආඥාපනත යටෙ  2ෙ7දන 	;බඳව  

සාක0ඡා කරන අද දවෙසT,  ෙ�¨ය ක'මා�තය& වන �4e 

ක'මා�තය ගැන  යම& සඳහ� කර�නට  මා අවස්ථාව ලබා 

ග�නවා.  	ටරd� ෙගෙනන ම  ìවZ 	;බඳව  ෙ. 

පා'�ෙ.�4ෙ7 සාක0ඡාවට ල& ෙවලා �ෙබනවා; ඒ වාෙFම 

ෙ. සමාජය 4ළ සාක0ඡාවට ල& ෙවලා �ෙබනවා. රට �ම 

ෙග�-ම අÍ කර�න �යලා ෙ. ක�Mව  උ�ෙඝ�ෂණය 

කර�ෙ� නැහැ. හැබැR, ෙ�¨ය 2ෂ්පාදනය& හැdයට අ�M# 

2,500කට  එහා කාලයක Pට පැවෙතන ෙ. �4e ක'මා�තය 

	;බඳව  අ	 කථා කළ :4R.   �#රජාණ� වහ�ෙසT වැඩ Pd 

කාලෙG 6 නාලාLX ඇතාට  රා ෙප/වා එව� ආකාරය අපට �# 

දහෙ. ඉගැ�ෙවනවා.  �4e ක'මා�තෙG ෙයෙදන ෙකෙනWට 

947 948 



පා'�ෙ.�4ව 

කවදාව  රට �ම ෙබ/�න තර. ආදායම& ලැෙබ�ෙ� නැහැ.  

�4e ක'මා�තය වැ2 අ�තරාදායක ක'මා�තය& කරන ඒ 

අ{ංසක ජනතාවෙF �වන ත  වය ඉහළ නැං-ම සඳහා , ඒ 

වාෙFම ඒ අය ෙවSෙව�  ර&ෂණය& ලබා 6ම සඳහා   කට:4 

කරන ෙලස  මම ෙ. ගM සභාවට ෙය�ජනා කරනවා.  �4e 

ක'මා�තය 4ළ රා 2ෂ්පාදනය කර�න  ��ව�. අද ෙප/e රා 

මැ6ම සඳහා අවස්ථාව ලබා 6 �ෙබනවා. ඒ වාෙFම �4e 

ක'මා�තය  - 

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගM ම�O4ම2, ඔබ4මාට තව Iනා½යක  කාලය& පමණR  
ඉ4M - �ෙබ�ෙ�. 

 
ග/ ආන�ද අgAගමෙr මහතා 
(மா��மி� ஆன/த அ0%கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ෙහ/ඳR, ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2.  �4e ක'මා�තය 

ආර&ෂා ��ම සඳහා  රජය කට:4 කරR �යන Iශ්වාසෙය� අ	 

එම ඉe�ම කරනවා.  

අවසාන වශෙය�  සඳහ� කළ :4 තව ෙදය& �ෙබනවා.  

ජනමාධZ  අෙප� `ශ්න කරනවා,  "ෙ. රෙc යහ පාලන ආtÍව 

ශ&�ම  ��ම සඳහා රෙc අගමැ�4මා, ජනා�ප�4මා සහ 

ඔබ4ම�ලා හ8 �x අවසාන අවස්ථාව කවදාද?"  �යලා.  

මා �7වා, පා'�ෙ.�4 ම�OවM� හැdයට අ	 මතක 

�ෙබන කාලයක ජනා�ප�4මාව , අගමැ�4මාව  8ණ ගැ{ලා 

නැහැR �යලා. මා ෙග|රවෙය� ඉeලා Pdනවා; රෙc ජනතාව 

ෙවSෙව� ඉeලා Pdනවා; ෙදIය�ෙF නාමෙය� ඉeලා 

Pdනවා;  ඉaX කාලය 4ළ ජනතාවට වැඩ& කර�න න., අ	 

පට� ග  යහ පාලනය ඉaXයට ෙගන ය�න න., ෙ. නායකR�  

අ	  එ&ක එක4ෙවලා කට:4 කර8 �යලා. මට ෙව� කර 

�ෙබන කාලය අවසාන බැI�, ෙකd කාලය& ෙහ� ලබා 6ම 

	;බඳව ඔබ4මාට ස්4�ව�ත ෙවH� මා 2හඬ ෙවනවා. 

ස්4�R. 
 

ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ස්4�R. �ළඟට,  ගM ම{�ද අමර-ර ඇම�4මා. 

 

[අ.භා. 3.25] 
 

ග/ ම}�ද අමරXර මහතා (කෘiක&ම අමාත^.මා සහ 
මහවැ3 සංව&ධන රාජ^ අමාත^.මා)    (மா��மி�  மஹி/த அமரFர - கம%ெதாழி) அைம.ச�� மகாவD அபிவி�%தி இராஜா5க அைம.ச��) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Agriculture 
and State Minister of Mahaweli Development) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, අද aන }වසැXය Lල� රථ 

ෙසTවය 	;බඳව , ඒ වාෙFම වැදග  2ෙ7දන ෙදක& හා 

2ෙය�ග 	;බඳව  සාක0ඡා වන ෙ. ෙම/ෙහ/ෙ , මා 

`ථමෙය�ම හ'ෂ ද Peවා මැ�4මා  ට ස්4�ව�ත ෙවනවා, 

එ4මා �කෙවලා ෙ. කට: ත P# ��ම ගැන. ඒ වාෙFම ෙ. 

සඳහා ආධාර උපකාර කළ ඉ�aයාS රජයට අෙ� කෘතෙ76භාවය 

{H කර�න ඕනෑ. ෙබ/ෙහ�ෙදෙන& Iශ්වාස කෙළT, සැක {4ෙ7 

ඉ�aයාව ෙ. ආධාරය, උපකාරය කර�ෙ� තව ෙබ/ෙහ� ෙ�වe 

බලාෙප/ෙර/ 4ෙව� �යලාR. දැ� ෙ. සභාෙ7 කළ 

කථාව�S  අපට අහ�න ලැ�ෙt, ඉ�aයාව 2ක. යම& 

ෙද�ෙ� නැහැR �යන එකR. ඉ�aයාව Iතර& ෙන/ෙවR, 

ෙම/න රට& �ණ  අපට 2ක. යම& ෙදනවාය �යලා 

උපකeපනය කර�න ෙහ/ඳ නැහැ.  

අlතෙG Pට IIධ රටවe අපට කර� පXතZාග 

ෙබ/ෙහ/මය& �ෙබනවා; උද� උපකාර ෙබ/ ෙහ/මය& �ෙබනවා. 

PXමාෙව� බtඩාරනායක මැ�2යට බtඩාරනායක අSස්මරණ 

ජාතZ�තර ස.ම�nණ ශාලාව -BMICH එක- ඉa ��ම සඳහා 

�නෙය� ආධාර උපකාර ලැ�ණා. ඒ වාෙFම ෙ. පා'�ෙ.�4ව 

ඉa කර�න ජපානෙය� උද� උපකාර ලැ�ණා. සමහර ඒවා 

සහන ණය ෙව�න ��ව�. පXතZාග Iශාල `මාණය& ෙවනම 

ලැ� �ෙබනවා. ඒ වාෙFම අවස්ථා ගණනාවක6 ඉ�aයාS 

රජෙයS  අපට ආධාර උපකාර Iශාල `මාණය& ලැ� 

�ෙබනවා. ඉ�aයාS මධZම රජෙG පXතZාගෙය� දැනටම  

ෙප/ෙල/�නMෙ7 අංග ස.î'ණ පාසල& ඉa ෙවනවා. ඒ 

වාෙFම හ.බ�ෙත/ට aස්w&කෙG ජනතාවට අවශZ උපකරණ 

ලබා 6ම සඳහා Iශාල 8දල& ලබා 6ලා �ෙබනවා. එය  

ස.î'ණෙය� පXතZාගය&. ඒ වාෙFම 2වාස ඉa කර ගැ9ම 

සඳහා උ4M නැ ෙඟන{ර `ෙ�ශෙG ජනතාවට , දWෙt 

ජනතාවට  ඉ�aයාS රජෙය� 8දe ලැ� �ෙබනවා. ඒවා 

පXතZාග වශෙය� ලැ� � ෙබනවා. ඒ වාෙFම ෙ. Lල� රථ 

ෙසTවය  ඉ�aයාව සහ ç ලංකාව අතර �ෙබන }හදතාව 

ව'ධනය කර ග�න ලැ�x උද7ව& I�යට තමR අ	 සලක�න 

ඕනෑ.  

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, ප}Lය කාලෙG අ	 {ට� 

ආtÍවට වැ<#x තැන& ��ණා. ඒ තමR අ	 ඉ�aයාව තරහ 

කරග ත එක. අෙ� අසeවැP රට තරහ කරෙගන ය�න Lය 

ගමෙ� `�ඵලය අපට එම කාලය 4ළ6ම දැෙන�න පට� 

ග තා. අපට �9වා ගැටQව ඇ� �x 8e අවස්ථාෙ7 6 

ඉ�aයාව අපට උද� කළා. :�ධය ��x ෙවලාෙ7 ඉ�aයාව 

අපට උද� කළා. අෙන& රටවe අපට අI ආ:ධ ෙද�ෙ� නැ� 

ෙවලාෙ7 ඉ�aයාව අපට උද� කළා; ණයට #�නා; IෙශTෂඥ 

දැSම #�නා. ඒ වාෙFම ඉ�aයාෙ7 තHeනාÍ `ෙ�ශෙG ඇ� 

වන උ�ෙඝ�ෂණ වළ&වා, :�ධය අවසාන කර�න ස.î'ණ 

ශ&�ය ඉ�aයාෙව� අපට ලබා #�නා. ඉ�aයාෙව� එම 

ශ&�ය ලබා #�න , මානව {Hක. 	;බඳ ගැටQෙ7  පළ8වන 

අවස්ථාෙ7 6 ඉ�aයාව අපට උද� කළ , ප}ව ඉ�aයාව  සමඟ 

ඇ� කර ග  Iරසකය 2සා ඉ�aයාව අපට උද� ��ෙම& 

වැළWණා. එ{ `�ඵලය �ෙt, අ	 වX� වර පැරaලා, අ�ත 

අසරණ ත  වයට ප  -මR. ඒවාෙG `�ඵල I�යට :ෙර�පා 

ම සZ තහනම, ඇඟQ. තහනම ඇ� �ණා. ඒ වාෙFම අෙ� 

එළවQ, පල4ර අපනයනයට තහනම& එ�න ��ණා. ඒ Iතර& 

ෙන/ෙවR.  කසළ ෙ  �ෙබනවාය �යා `චාරය කරH�, අෙ� 

ෙ  Hල6 ගැ9ම නව ව�න PයQ කට:4  දාන. කරලා 

��ණා. ඒ ත  වය aගටම පැව4ණා න., අෙ� අපනයන �මා 

�ණා න., අපට Iෙ�ශ ෙවෙළඳ ෙප/ළ අ{H �ණා න., 

ස.බාධකවලට ල& �ණා න. අෙ� රෙc H2ස්} ක�න නැ4ව 

මැෙරන ත  වයට ප  ෙවනවා. බලව  රටවe එ&ක ගැ�. 

ඇ�කර ග ෙත/  අද ඒවා :�ධ බවට පXව'තනය ෙව�ෙ� 

නැහැ.  

ඒ රටවe :�ධ කර�ෙ� නැහැ; අපට ෙබ�.බ දම�ෙ� 

නැහැ. හැබැR, ෙවන I�ය�� බලපෑ. ඇ� කරලා, රෙc 

ජනතාව පාරට බස්සන ත  වයට ඒ අය වැඩ කට:4 කරනවා. 

අ	 ඉ�aයාව තරහ කර ග ත එෙ& වැ<�ද තමR අපට ඒ කාලය 

4ළ6 IÉ�න ලැ�ෙt. දැ� අ	 ඉ�aයාව එ&ක ෙහ/ඳ {��, 

}හදව කට:4 කරනවා. එ{ `�ඵලය& I�යට තමR අපට ෙ. 
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Lල� රථ සංඛZාව ලබා ෙද�ෙ�. ෙ. Lල� රථ ෙසTවාව 

ස.බ�ධෙය� ඒ ෙවලාෙ7 ෙම/න තර. ෙ�වe �7වාද �යා මට 

මතකR.  ෙ. Lල� රථ ෙසTවය හරහා 'ෙර�' ඔ 4 ෙසTවය 

£යා මක වනවාය �7වා. අ	  බය ෙවලා {dයා; �ගැස}්ණා. 

ෙම/කද, දවස ගණෙ� �ව  ප  සාක0ඡා පව වලා, 

පා'�ෙ.�4ෙ7 කථා කරH� �7වා, 'ෙර�' ඔ 4 ෙසTවය තමR 

ෙ. Lල� රථ හරහා එ�ෙ� �යා. අ	  ඒ ස.බ�ධෙය� 

නැවත Iම'ශනය කළා. න8  Lල� රථ ෙසTවය හරහා පැHU 

'ෙර�' ඔ 4 ෙසTවය& නැහැ. ඒ Lල� රථවල ෙසTවය කරන 

Xයැ#ර�, සහායකය� �යන PයQෙදනාම ලංකාෙ7 අය බව අද 

පැහැa�ව ෙපෙන�න �ෙබනවා. ඒ වාෙFම, ෙ. Lල� රථ 

ෙසTවය එ&කම හSමා පාලම& එනවාය �යා �7වා. ඒ හSමා 

පාලම හරහා ලංකාව ඉ�aයාවට යට  කර ග�න -ඉ�aයාව 

අපව ආÕමණය කර ග�න- මcටමට ෙගෙනන බව ෙ. 

පා'�ෙ.�4ෙ76 අන�තව  �7වා. ඒ ස.බ�ධෙය� �ව  

ප  සාක0ඡා පැවැ +වා. ඒ �ව  ප  සාක0ඡා අහෙගන {ට� 

අ{ංසක H2}� {4වා, "අෙ�!  ෛමOපාල PXෙසTන 

ජනා�ප�4මා ෙ. රට ඉ�aයාවට පාවා 6ලා, ෙ. ජා�ක ආtÍව 

ඉ�aයාවට පාවා 6ලා, දැ� 'ෙර�' ඔ 4 ෙසTවය ambulances 

හරහා අෙ� රටට එනවා, හSමා පාලම හරහා ඉ�aයාව ෙ. ර ට 

ආÕමණය කරනවා, ෙ. හරහා ETCA LI}ම   අ ස� කරලා 

අෙ� රට ස.î'ණෙය� ඉ�aයාවට යට  වනවා" �යා.  ෙ. ආ6 

වශෙය� IIධ ෙ�වe �7වා. "ඔ�න, ETCA LI}ම අ ස� 

කරන aනය" �යා ෙ. පා'�ෙ.�4ෙ7 ඉ�න සමහර ම�OවM  

aන 2යම කරල  ��ණා. න8  අද වන4M එෙහම LI}ම& 

අ ස� කර නැහැ.  

දැ� Pංග�îM LI}ම ගැන  ඒ I�යටම කථා කරනවා.  

ප}Lය දවස්වල ඒ 	;බඳව මම  dක& ෙස/යා බැQවා. මාධZවල 

�ෙබන `චාර ඒ ආකාරෙය�ම සතZ නැ� බව මට පැහැa�ව 

�ය�න ��ව�. ඒ 	;බඳව උන�#ව& ද&වන [පෙදනWම මට 

කථා කළා. "අ	 ඒ 2ලධාX� ෙග�වලා, අදාළ අමාතZවරයා  

සමඟ, ෙ. 4;� අෙ� රටට අවාPය& P# ෙවනවාද �යන එක 

	;බඳව  සාක0ඡාව& පව ව�න." �යා මා ඔ��ට �7වා. 

ෙම/කද, අපට අවශZ පල4M dක අෙ� රෙc හදා ග�න, අපට 

අවශZ ආහාර dක අෙ� රෙc හදා ග�න ��ව� වන I�යට "අ	 

වවලR - අ	 ක�ෙ� " �යන වැඩ 	;ෙවළ මම කෘ�ක'ම 

අමාතZාංශෙG aය  කළා. ඒ වැඩ 	;ෙවළ 4;� අ	 අපනයනය 

&ෙෂTnය 	;බඳව  අවධානය ෙය/8 කළා. න8   IIධ 

සංIධානවල [පෙදනWම මට කථා කරලා �7වා, "ඔබ4මා 

පල4M වව�න හැ#වාට වැඩ& නැහැ. Pංග�îMෙව� පල4M 

dක එ�න ග�නවා, 4c� ෙදකට ෙමෙහT ඒවා  I�ෙණනවා, ෙ. 

ෙවෙළඳ ෙප/ළ ස.î'ණෙය� ඉවරR" �යලා. "මා� dක 

Pංග�îMව හරහා එ�න පට� ග�නවා, එ තෙක/ට අෙ� ෙ. 

ක'මා�ත ස.î'ණෙය�ම ඉවරR" �යා  �7වා. මා ඒ  ගැන  

ෙස/යා බැQවා. න8  මට එෙහම ත  වය& වා'තා �ෙt 

නැහැ. මම ඒ මහ වM�ට නැවත කථා  කරලා �7වා, "කම& 

නැහැ, වැ<�ද& �ෙබනවා න. අ	 හද8" �යා. අ	 කරන 

Pයeලම හX ය�ෙ�  නැහැ. අෙ� 2ලධාX�, ෙ�ශපාලන 

අ�කාXෙG ඉ�න අය IP� කළ PයQ ෙ�වe හX Lයා න. අද 

රට ෙ. ත  වෙG �ෙබ�ෙ� නැහැ ෙ�. අෙ� රෙc සංව'ධනය 

උෙදසා ග  ණයව�� ෙ. රට සංව'ධනය ෙවලා, එ{ `�ඵල 

ජනතාවට ලැ�ණා න. අද අෙ� රට ෙහ/ඳ }äත 8aත රට& බවට 

ප  ෙව�න ඕනෑ. න8  ආප} හැXලා බැQවාම අ	ට 

ෙපෙනනවා, අ	 M	යe ෙක�d දහදාහකට වැ½ `මාණයක 

ණයකාරය� බවට ප - �ෙබන බව. අෙ� රෙc  ඉපෙදන හැම 

ළමයWම M	යe ල&ෂ හතරකට වැ½ `මාණයක ණයකාරය� 

බවට ප ෙවලා �ෙබනවා. ඒ අ 	 ග  වැ<a l�#වල `�ඵල බව 

අ	 වටහා ග�න ඕනෑ. අෙ� අ�� වැ<a ෙව�න ��ව�; 

අÍපාÍ ෙව�න ��ව�.  න8  අ	 ඒවා හදා ග�න ඕනෑ.  

ඒ LI}මට ස.බ�ධ  �x කtඩායම  එ&ක සාක0ඡාවකට 

එ�නය �යා මම ඒ අයට ආරාධනා කළා. න8  කනගා�වට 

කාරණය ෙ.කR. අද වන4M  ඔ�� මට  කථා කෙළT නැහැ. 

ඔ�� ඒ 	;බඳව අදහස& ඉaXප  කෙළT  නැහැ. එ{ �ෙබන 

අවාP dක අÍ ගණෙ� �äතව ෙහ� ෙගනැ  ෙද�න �යා මම 

�7වා. සමහර සංIධාන ඒ  ෙත/ර4M �äතව එවා ��ණා. ඒ 

කMx 	;බඳව මා ෙස/යා බැQවා. න8   ඒ ෙත/ර4M �ය� 

ආකාරෙය�ම සතZ ෙ�වe ෙන/ෙවR. අ	 �ට වඩා ර ට ගැන 

{තලා කට:4 කර�න ඕනෑ. ෙ�ශපාලන වශෙය� ලැෙබන වාP 

අවාPවලට වඩා අ	 රට& I�යට එක4 ෙවලා කට:4 කර�ෙ� 

ෙක/ෙහ/මද �යන කාරණය 	;බඳවR අවධානය ෙය/8 කර�න 

ඕනෑ. ෙම0චර කාලය& අපට වැ<#x බව අ	 �7වා.  ඉaXෙG6 

ඒ වැ<�ද P# ෙන/වන ආකාරයට කට:4 ��ෙ. වග[ම අපට 

�ෙබනවා. 

ෙ. }වසැXය Lල� රථ ෙසTවය ස.බ�ධව කථා කර�6, අ ෙ� 

ගM ම�O4ම�ලා ෙබෙහ  {ඟය සහ ෙර�හeවල ත  වය 

	;බඳව  �7වා. ඒ වාෙF අදහස් ඉaXප  ��ම සාධාරණR. 

මහජන 2ෙය��තෙය� I�යට අෙ� :4කම තමR, අÍ පාÍ 

ෙප�වා ෙදන එක. මම අද �ස්සමහාරාම ෙර�හලට කථා කළා. 

ෙම/කද, එම ෙර�හල අසළ ව'ජනය& �ෙබනවා; ජනතාවෙF 

ෙපළ ගැස්ම& �ෙබනවා. ඒකට ෙහT4ව, ෛවදZවM�ෙF 

අÍව&.  Lය ස�ෙG , ඊට ස� ෙදකකට ෙපර  ඒ ත  වය 

��ණා. මම ඒ ගැන ෙස/යා බැQවා. එතැන P��ය& ෙවලා 

�ෙබනවා. හ.බ�ෙත/ට ෙර�හෙe ෛවදZවM ෙද�ෙන& 

�ස්සමහාරාමයට මාM කර �ෙබනවා. න8  ඒ ෙද�නා එහාට 

L{� වැඩ භාර ග�ෙ� නැහැ. ඒ ෙදෙදනාම පaං1 - Pd�ෙ� 

�ස්සමහාරාමෙGR. ඔ�� �ස්සමහාරාම ෙර�හල ප}කරෙගනR 

ය�ෙ�. න8  �ස්සමහාරාම ෙර�හෙe වැඩ වැ½R �යා ඔ�� 

හ.බ�ෙත/ට ෙර�හලට L{� ඉ�නවා. අ2& අතට මම {තන 

I�යට ඒ ෙග/eල�ට ෙප|�ග�කව ෙබෙහ  6ෙ. කට: තට 

ඇ� පහ}ව  බලාෙගනR ෙ. I�යට කට:4 කර�ෙ�. මම ෙ. 

කාරණය ගැන ෙස|ඛZ අමාතZාංශෙG ෙeක.ට කථා කළා; අදාළ 

PයQෙදනාට කථා කළා. න8  Iස¤ම& නැහැ. දැ� ඒ 

මාM-.වලට IM�ධව වෘ lය සH� කට:4 කරනවා. ෙ. 

ක�M  කට:4 කර�ෙ� ෙර�è� aහා බලලා ෙන/ෙවR. 

ෛවදZවM�ෙF අR�වාPක. Iතර& aහා බලලා කට:4 ��ම 

	;බඳව අෙ� කනගා�ව `කාශ කරනවා. ෙ.වා සැල}. 

සහගතවR P�ධ ෙව�ෙ�. ෙ. අය පාරට බැස්සාම, පාරවe 

වහනවා. එතෙක/ට බU�ෙ� ආtÍවටR; Iෙර�ධය පළ 

කර�ෙ� ආtÍවටR. ෙවන කාටව  ෙන/ෙවR. හැබැR 

ආtÍව ෙදන 2ෙය�ගය 	;පa�ෙ� නැ� ෛවදZවM ඉ�නවා 

න., ඒ අය 	;බඳව කට:4 කර�න හැ�යාව& නැහැ. ෙම/කද, 

ඊළඟට ෛවදZ සංග. වැඩ ව'ජනයකට යනවා. ෙ. 2සා අ	 ෙ. 

	;බඳව  අවධානය ෙය/8 කර�න ඕනෑ.  

ෙ. කථා කළ ෙබ/ෙහ� ෙර�හe පළා  සභාවලට අR� 

ඒවාR. පළා  සභාවලට අය  ෙර�හeවල අÍ පාÍ රාyය& 

�ෙබනවා; ගැටQ රාyය& �ෙබනවා. මධZම රජයට �යා  දැ� 

2ක. ඉ�න ��ව�කම& නැහැ. පළා  සභාවල �ෙබන 

`�පාදන අÍ 2සා ෙව�න ඕනෑ එෙහම ෙවලා �ෙබ�ෙ�. ඒ 

	;බඳව ෙස/යා බලා කට:4 කර�න ඕනෑ. ෙ. අද ඇ��x 

ත  වය& ෙන/ෙවR. අ�M# ගණනාවක Pට �ෙබන `ශ්නය&. 

මම  ෙස|ඛZ 2ෙය�ජZ අමාතZවරයා I�යට කට:4 කළා. 

එදා  ෙ. `ශ්න ��ණා. හැබැR, අද ෙබෙහ  ව'ග �ෙබන එක 

ගැන මම ස4� ෙවනවා. ෙබෙහ  නැ� 2සා ෙවනදා ෙප��. 

Iශාල වශෙය� ��ණා. ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2 ඔබ4මා 

දැක ඇ�, ඒ කාලෙG ෙබෙහ  නැ4ව, එක එක ෙබෙහ  ව'ග 

{ඟ ෙවලා දවස ගණෙ� ජනමාධZවල `වෘ � මැ�x ආකාරය. 

"අතZවශZ ෙබෙහ  dක ලැෙබ�ෙ� නැහැ; ෙබෙහ  dක 
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ෙද�ෙ� නැහැ; ෙබෙහ  ��ෙt නැහැ; ෙහ/ඳ ෙබෙහ  ව'ග 

නැහැ" �යා ෙර�හeව�� IIධ මැPI� නැ�ණා. න8  අද මම 

ස4� ෙවනවා; ආඩ.බර ෙවනවා. එදා ��x ත  වය සමඟ 

සංස�දනය කර බැQවාම ෙර�è�ට ෙබෙහ  6ම දැ� ඉතාම 

ෙහ/ඳ මcටම�� රජය IP� £යා මක කරෙගන යන බව අපට 

ෙපෙනනවා.  

ෙස|ඛZ &ෙෂTnයට ෙ. රජය අ�Iශාල 8දල& Iයද. කළා. 

අ2& අංශවලට ෙදන 8දe අÍ කර�ෙන  නැ4ව රජය ඒ 

Iයදම  කළා. ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, ෙ. රෙc අ�M# 

ෙදකක කාලය& 2යඟය& ��ණා. M	යe H�යන 38,000& 

2යං ආධාර වශෙය� 6ලා, ගංව4ර ඇ� �ණාම ඒවාට  ආධාර 

6ලා, ෙප/ෙහ/ර සහනාධාරය වශෙය� M	යe H�යන 33,000& 

6ලා, ෙග/-� PයQෙදනා ර&ෂණය කර�න H�යන 5,228& 

Iයද. කරලා, පාසe දMව� ර&ෂණය කර�න  Iශාල 8දල& 

Iයද. කරලා, ෙ. ෙබෙහ  dක ෙදන එක  අÍ කර�ෙ� 

නැ�ව; ෙස|ඛZ ෙසTවාවට ෙදන 8දල  අÍ කර�ෙ� නැ4ව, 

අධZාපනයට ෙදන 8දල අÍ කර�ෙ�  නැ4ව කට:4 කරෙගන 

යන එක ගැන අ	 ස4� ෙව�න ඕනෑ.  

අද ෙම4ම�ලා ෙම/නවා �7ව , අතZවශZ ෙබෙහ  

ගණනාවක Hල අÍ ෙවලා �ෙබනවා. සමහර ඒවාෙG `ශ්න 

�ෙබ�න ��ව�. හැබැR, ෙ.වාෙG Hල අÍ �ෙt නැහැ �යා 

�ය�න ෙහ/ඳ නැහැ. අද පැනෙඩ�e ෙප තක Hල [ය�� අÍ 

ෙවලාද   බල�න. ඒ වාෙFම තමR, 2තර පාI01යට ග�නා 

ෙබෙහ වල  Hල අÍෙවලා �ෙබනවා. M	යe එකPය 

ගණ�වලට ග   ෙබෙහතම දැ� M	යe 40ට ඇI  �ෙබනවා. 

Nexium �යන ෙබෙහත ගැන ෙ. පා'�ෙ.�4ෙ7ම කථා කළා. 
ඒ ෙබෙහ  ෙප ත& M	යe 130ට වාෙF ��ෙt. දැ� ඒ 

ෙබෙහ  ෙප ත M	යe �ස් ගණනට �ෙබනවා. මම ෙ. 

�ය�ෙ� ඒක ෙ. පා'�ෙ.�4ෙ7 කථා �x මාතෘකාව& 

2සාR. ඒ ෙබෙහත {ඟR �7වා; ඒ ෙබෙහත එ�ෙ� නැහැ 

�7වා;  එ�ෙ� බාල ෙබෙහත& �7වා. න8   ඒ ෙබෙහතම අද 

එනවා. සැ ක.වල6 �ණ  ෙලඩාට දර�න ��x බX� 

සැල�ය :4 ෙක/ටස& ෙ. රජය භාරෙගන �ෙබනවා. ඒ 2සා 

රජය ෙම/W ම කෙළT නැහැය �යනවා න., ඒක ඉතාම වැ<aR 

�යන එක  අ	 පැහැa�ව �ය�න ඕනෑ. ෙ. රජය සැල�ය :4 

වැඩ ෙක/ටස& කර �ෙබනවා. තව  වැඩ ෙක/ටස& කළ :4ව 

�ෙබන බව  අ	 	;ග�න  දාන.. ඒ dක  අ	 2වැ<a කර 

ග�න ඕනෑ.  

 ඊළඟට තව  අදහස& ඉaXප  �ණා, ඉ�aයාව 2ක.ම 6ලා 

ඉ�ෙ� නැහැය �යා. අ	 රට පාවා ෙදන වැඩ 	;ෙවළකට ෙ. 

හරහා යනවා R �7වා.  ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, අ	 �Pම 

Iෙ�¨ය රජයකට යට  ෙව�ෙ� නැහැ �යන එක මම 

පැහැa�ව �ය�න කැමැ�R.  Iෙ�ශයකට ඕනෑ I�යට අ	 

ආtÍ කර�න  දාන. ව�ෙ�  නැහැ. ඒක ඉතාම ම 

පැහැa�R. ඒ වාෙFම ෙ. රට පාවා ෙදන,  රට ෙක/dයාට යන 

එෙහම නැ න. රට ෙවන කාටව  යන, :�ධයකට යන වැඩ 

	;ෙවළකට  අ	 ඉඩ �ය�ෙ� නැහැR �යන එක ඉතා 

වග[ෙම� �යනවා. සමහර අයට IIධ ෙ�වe �ය�න ��ව�. 

දවස ගණෙ� `වෘ � මව�න ��ව�. සමහර ෙවලාවට අද 

දවෙසT මාධZවල  පළ කරන `වෘ � dක ඊළඟ දවෙසT 2වැරa 

කර�න ෙවනවා. හැබැR, ප තෙ' 8e 	�ෙ7 වැරa `වෘ �ය& 

දමා අග 	�වක ෙප/½යට 2වැරa ��ම& කරනවා. න8 , 8e 

	�ෙ7 පළ කළ `වෘ �ය අරෙගන ඒ ගැන දවස �රාම මාධZවල 

කථා කරනවා. ඒක අරෙගන අ�ත'ජාල, සමාජ ජාල ෙව� අඩI 

ඔස්ෙසT ආtÍවට 2ර�තරෙය�ම `හාර එeල කරනවා.  

හැබැR, රෙc සැබෑ ත  වය එය ෙන/ෙවR �යන එක අ	 

සඳහ� කර�න ඕනෑ.  

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, රජය& I�යට අෙප� �x 

අÍ පාÍක. �ෙබනවා. ප}Lය ඡ�දෙG6 �ණ   SAITM 

ගැටQව වැ2 ෙල/W `ශ්න ඇ� �ණා. එ{ ෙදපැ තම 

කළමනාකරණය කර ග�න ආtÍවට බැX �ණා. ෙදපැ තම 

අපට නැ� �ණා. දැ� ඒක සැල�ය :4 මcටමට Iසඳා ෙගන 

��ම ගැන මම ස4� ෙවනවා. එතෙක/ට ඒ `ශ්නය ඉවරR. ප} 

Lය ඡ�දය ෙවලාෙ7 අපට ෙප/ෙහ/ර 	;බඳ ගැටQවW  ��ණා. 

ඒ ස.බ�ධෙය� Iශාල අ'�දය& ��ණා. දැ� ඒ ගැටQව  

Pයයට 99&  Iසඳා �ෙබනවා.  එවැ2 ගැටQ ඉaXයට  ඇ� 

ෙව�න අ	 ඉඩ �ය�ෙ� නැහැ. 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, රෙc �ෙබන අෙනW  වැඩ 

ව'ජන ගැන බැQෙව/ , සමහර ඒවා ඉතා සාධාරණ වැඩ ව'ජන 

�යලා �ය�න ��ව�. වැඩ ව'ජනයට ෙපර ඒ අවශZ සාක0ඡා 

ෙන/#�ෙන/ , ඒ අයෙF `ශ්නය 	;බඳව සැල��ම  ෙවලා 

නැ න. ඒකට වැඩ ව'ජනය& ��ම අසාධාරණR �යලා අපට 

�ය�න බැහැ. ආtÍෙ7 අමාතZවM� I�යට අපට වග[ම& 

�ෙබනවා, වෘ lය සH� ය. ඉe�ම& කෙළ/  සාක0ඡාව& 

ෙද�න. ඒක Iසඳ�න ��ව� ගැටQව& න. Iසඳ�න ඕනෑ. ඒ 

ෙවලාෙ7 Iසඳ�න බැX න. වැඩ ව'ජනය කළ  Iසඳ�න බැX 

ෙව�න ඕනෑ. `ශ්නය& Iසඳ�න වැඩ ව'ජනය කරන4M ඉ�න 

අවශZ නැහැ. හැබැR, ෙ�ශපාලන �වමනාව� මත £යා මක 

වන වැඩ ව'ජන �ෙබනවා.  ඒවාට Iස¤. ෙද�න අපට අමාMR.  

2දා ෙගන Pdන මSෂZයW ඇහැරව�න ��ව�. ෙබ/Mවට 2දා 

ෙගන Pdන මSෂZයW ඇහැරව�න අමාMR �යන එකR 

ෙමතැන6 පැහැa�ව �ය�න �ෙබ�ෙ�. ඒ 2සා අ	 ඒවාට  

8¡ණ ෙද�න ඕනෑ. අද රෙc ඇ� - �ෙබන `ජාත�nවාදය 

2සා  භය නැ�ව වැඩ ව'ජනය කර�න ��ව�, Iෙර�ධතා 

වZාපාර පව ව�න ��ව�. අlතෙG එෙහම ත  වය& 

��ෙt නැහැ. ඒ කාලෙG M	යe 10ක ප½ වැ½-ම ඉeලා වැඩ 

ව'ජනය කළ රජෙG ෙසTවකයාට M	යe 10 ෙද�ෙ� නැ�ව 

ර&ෂාෙව� ෙද/cට දැ.මා. 

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගM ඇම�4ම2, ඔබ4මාට තව Iනා½ ෙදකක කාලය& 

පමණR �ෙබ�ෙ�. 

 
ග/ ම}�ද අමරXර මහතා (மா��மி�  மஹி/த அமரFர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒක, එ&ස  ජා�ක ප&ෂ ආtÍ කාල පX0ෙ�දය&.  

ඊළඟට, රාජZ ෙසTවෙG ආයතන වහලා ෙසTවකR� 2ක.ම 

ෙසTවෙය� ඉව  කර� :ගයW  ��ණා. IෙශTෂෙය� සෙත/ස 

වැ2 ආයතනවල. ඒ  ඒ කාලෙGමR. ක�� අ	 ආtÍ කර� 

කාලෙG  වැඩ ව'ජන නැවැ 4ෙ7 ෙක/ෙහ/මද �යලා අ	 

ද�නවා. සමහර ඒවා සාක0ඡා කරලා ෙහ/É� නැවැ 4වා. 

සමහර ඒවා නරක I�යට නැවැ 4වා. ඒ වාෙFම Iෙර�ධතා 

පාලනය කළ I�ය  අ	 ද�නවා, ඒවා ම'දනය කළ I�ය  

ද�නවා. හැබැR, ෙ. ආtÍවට  �Pම ආකාරය�� H2}� 

මර�නව , ඒ �ෙබන අRl� පැහැර ග�නව  අ	 ඉඩ �යලා 

නැහැR �යන එක මම �ය�න කැමැ�R.  ඒ `ජාත�nවාදය 

6ලා �ෙබනවා, ඒ 2දහස 6ලා �ෙබනවා. ෙත/ර4M වා'තා 

කර�න 2දහස ලබා 6 �ෙබනවා. ඒ 2සා ෙමවැ2 ෙ�වe ඇ� 

ෙවනවා. හැබැR, අෙ� රෙc  වැඩ ව'ජන කරන අයෙගS  අ	 

ඉeලා Pd�ෙ�, ඒවාR� අ{ංසක H2}� �ඩාවට ප  
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ෙන/ෙවන ආකාරයට තම�ෙF වෘ lය £යාමා'ග  ග�නය 

�යලR.  

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, මා �ට වැ½ය කථා කර�ෙ� 

නැහැ. ෙ. ස.බ�ධෙය� වචන �{පය& කථා කර�න මට 

අවස්ථාව ලබා 6ම 	;බඳව මම ඉතාම ස4� ෙවනවා. ඒ 

ස.බ�ධෙය� ඔබ4මාට ස්4�ව�ත ෙවH� මෙF කථාව 

අවස� කරනවා. ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R. 

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R.  �ළඟට, ගM �2ත.� ෙය�ෙහTස්වර� 

ම�O4මා. ඔබ4මාට Iනා½ 10ක කාලය& �ෙබනවා. 

 [பி.ப. 3.44] 
 
ග/ ��ත6` ෙයJෙහqස්වර� මහතා (மா��மி� சீனி%த�பி ேயாேக@வர�) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) ெகௗரவ தைலைமதா:  உ#0பின� அவ�கேள, இ�# இர*+ ��கிய விடய:க- இ7த' சைபயி, ஆராய0ப+கி�றன. ஒ�#, பிணியாள� அ 3ல�f ேசைவ ச ப7தமான விடய .  அ+�த%, ம%வாி� க&டைள' ச&ட�தி� கீழான அறிவி�த,க- ப=றிய விடய . இவ=றி, நா� <+தலாக ம% வாி ச ப7தமாக0 ேபச வி/ 3கி�ேற�.  எம% நா&ைட0 ெபா#�தவைரயி,, எம% நா&6� வ/மான  <+தலாக ம%பான�தி, த:கியி/0ப%ேபா�# ெதாிகி�ற%. ஏென�றா, அரசா:க  ம%பான நிைலய:கைள ஆர பி0பதிB  ஊ�கமளி0பதிB  மிக� <+தலாக' ெசய=ப&+� ெகா*6/�கி�ற%. ஆகேவ, இ% ஒ/ ேவதைன�ாிய விடயமா . ஒ/ நா&6� அபிவி/�தியி, ம�க- ஆேரா�கியமானவ�களாக இ/0ப% அவசியமானதாக இ/�கி�ற%. ஆனா,, இ�# ம%பான ாீதியாக வட�, கிழ�கிேல ெப/ பாB  தமிI ம�க- பாதி�க0ப&+� ெகா*6/�கி�றா�க-. றி0பாக கட7த கால H�த�தா, பாதி�க0ப&ட எ:க- சeக , இ�# ம%பான ாீதியி, ெப/  பாதி0ைப எதி�ெகா*6/�கி�ற%. வ#ைம ாீதியாக0 பா��கி�றேபா% வட�, கிழ��தா� <6ய வ#ைம நிைலயி, இ/�கி�ற%. �தலாவதாக வட மாகாண� , இர*டாவ% கிழ� மாகாண�  இ/�கி�ற%. அேதேநர�தி, மாவ&ட ாீதியாக0 பா��கி� றேபா%, �தலாவதாக� கிளிெநா'சிH  இர*டாவதாக �,ைல�தீ1  e�றாவதாக ம&ட�கள03  நா�காவதாக  தி/ேகாணமைலH  இ/�கி�ற%. ம&ட�கள03 மாவ&ட  மிக வ#ைமயான நிைலயிேல இ/�கி�றேபாதிB , இ�# அ: அதிகளவான ம%பானசாைலக- உ/வாகியி/0ப% ம�களி� வாIவாதார�தி, மிக� <+தலாக பாதி0ைப ஏ=ப+�தி� ெகா*6/�கி�ற%. றி0பாக மாவ&ட�திேல கி&ட�த&ட 20 ம%பானசாைலக- இ/�கலா . ஆனா,, இ0ேபா% 67 ம%பானசாைலக- இ/�கி�றன. ஒ/ மாத�திேல கி&ட�த&ட 400 மி,Pய� lபா2 ம%பான�%�காக ம&ட�கள03 மாவ&ட�திேல ெசலவிட0ப+கி�ற%. அதாவ% ம%பான�தா, 400 மி,Pய� மாவ&ட�%� ெவளியி, ெச,கி�ற%. ஆனா,, ம&ட�கள03 மாவ&ட அபிவி/�தி� காக வ/கி�ற நிதி 360 மி,Pய� lபா2. அ: Y+க- ேதா#  வ#ைம நிைல! அ7த நிைலயிேல ம%பான ாீதியாக 

ம�க- பாதி�கி�ற த�ைமேய மிக� <+தலாக இ/7% ெகா*6/�கி�ற%. றி0பாக பாடசாைல மாணவ�க-<ட இ�# ம%பான  ம=#  ேபாைதவf%�க;� அ6ைமயாகி�ற நிைல <+தலாக� காண0ப+கி�ற%. இ% றி�% பல தடைவக- இ7த உயாிய சைபயிேல நா:க- ர, ெகா+�தி/�கி�ேறா . ஆனா,, அ% சா�பாக� தீ��கமான நடவ6�ைகக- இட ெபறவி,ைல.   ம&ட�கள03 மாவ&ட�திேல E=#லா� %ைற�கான அபிவி/�தி நைடெப#கி�ற%. அ7த வைகயி, பல E=#லா வி+திக- உ/வா�க0ப&6/�கி�றன. அ7த வி+திகளிB <ட ம%பான வி=பைனக- இட  ெப#கி�றன. அைவ தவிர, 67 ம%பான நிைலய:க- இ/� கி�றன. எDவளேவா Gர  வ#ைமயி, பாதி�க0 ப&6/கி�ற எ:க- ம�க- ம%பான0 பாவைன�  ஆளானா, அவ�களி� நிைல எ�ன?  எ�# சி7தி�%0 பா/:க-! எனேவ, எ:கள% ம&ட�கள03 மாவ&ட� திP/�கி�ற ம%பான நிைலய:கைள� ைற0பத= அரசா:க  நடவ6�ைக எ+�கேவ*+  என மீ*+  மீ*+  வPH#�%கி�ேறா .   அ%தவிர, நா� இ0ெபா�% <ற0ேபா  விடய  ெதாட�பி, ��3 நா:க- பல தடைவக- இ7த0 பாரா;ம�ற�தி, ரெல�0பியி/�கி�ேறா . அதாவ%, என% க,டா� ெதாதியிேல  3#�ைல எ�கி�ற பதியிேல ஒ/ ம%பான உ=ப�தி� ெதாழி=சாைல க&ட0ப&+� ெகா*6/7த%. த=ேபா% அத� இய�க  நி#�த0ப&6/�கி�ற%. ஆனா,, ச ப7த0ப&டவ�க- Oரணமாக அதைன� க&6 �6�%வி&டா�க-. அ7த ம%பான� ெதாழி=சாைலைய� ெகா*+வ7தவ� யா�? இ7த0 பாரா;ம�ற�திேல அ6�க6 ேபச0ப+கி�றவரான அ�ஜு� அேலாசியf அவ�க-. அவ� இ7திய நா&+� க பனிHட� ேச�7% அதைன' ெசய=ப+�%கி�றா�. அவ� கி&ட�த&ட 230 மி,Pய� அ: ெப=றி/�கி�றா�; 220 மி,Pய� அவ� �தP&6/�கி�றா�. கி&ட�த&ட 450 மி,Pய� ெசலவி,  3#�ைலயி, எதேனா, ெதாழி=சாைல எ�கி�ற ம%பான� ெதாழி=சாைல உ/வா� க0ப&6/�கி�ற%. அ% த=காPகமாக நி#�த0ப&டாB , ெதாட�7%  அ% இய:கலா  எ�ற ச7ேதக  ம�களிட  இ/�கி�ற%. இத=ெகதிராக �fP  ம�க-, தமிI ம�க- எ�# ம�க- ேபாரா&ட:க- நட�த0ப&6/�கி�றன. “அ7த� ெதாழி=சாைலைய உடன6யாக e6, அ7த இட�திP/7% அ03ற0ப+�%:க-” எ�# ேகாாி ம�க- பிரதிநிதிகளாகிய நா:க- ைகெயா0பமி&+, அதிேமத ஜனாதிபதி அவ�க;� மகஜ� சம�0பி�தி/�கி�ேறா . ஏென�றா,, அ% இரகசியமாக� க&6ெய�0ப0ப&ட%. இ: ம�திய வ:கியி� பிைண�றி விவகார�தி, அ�ஜு� அேலாசியf ப=றி அழகாக0 ேபEகி�ற உ#0பின�க-, அேலாசியv�  3#eைல எதேனா, ெதாழி=சாைல ெசய=றி&ட  ப=றி ஏ� ேபச� தவ#கி�றா�க-? இ% ேக-வி�றியாக இ/�கி�ற%.   இ�# இ7திய அரசா:க�தி� அUசரைணேயா+ பிணியாள� அ பிHல�f வசதி ஏ=ப+�த0படவி/�கி�ற%. அ% சா�பாக இ�# இ7த0 பாரா;ம�ற�திேல விவாத  இட ெப=#� ெகா*6/�கி�ற%. ஆனா,, ம&ட�கள03 மாவ&ட�திP/�கி�ற சில ைவ�திய�க-, அ�ஜு� அேலாசியv� ஆதரைவ0 ெப=#�ெகா*+, அவ� க&+கி�ற எதேனா, ெதாழி=சாைல� ஆதரவாக விள பர:கைள ஏ=ப+�தி, ம�க;� ம�தியி, பிர'சார  ெச2கி�ற நிைலைமைய�<ட நா:க- க*ேடா . 
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පා'�ෙ.�4ව ைவ�தியசாைலகளிேல த:க- கடைமகைள ஒ�:காக' ெச2வதி,ைல. ஆனா,, அேலாசியv=0 ப�க0 பா&+0 பா+வத=' சில ைவ�திய�க- 3ற0ப&6/�கி�றா�க-. ஆகேவ, இதிேல நா:க- மிக� கவனமாக இ/�கேவ*+ .   ெகௗரவ தைலைமதா:  உ#0பின� அவ�கேள, மாவ&ட  <+தலான வ#ைமயிP/�கி�ற%. ஆகேவ, அ7த ம�களி� வாIவாதார  க&6ெய�0ப0பட ேவ*+ .  ஆனா,, அ7த ம�க- ம%பான�தி= அ6ைமயாகி�ற நிைலைமH  + ப:க- சீரழி7% ேபாகி�ற நிைலைமH  <+தலாக� காண0ப+கி�ற%. அதனா,, மிக� தீவிரமாக நடவ6�ைகெய+�%, அ:கி/�கி�ற ம%பானசாைலகைள� ைற�க ேவ*+ .  அ�ேதா+ அேலாசியஸா, fதாபி�க0 ப&6/�கி�ற எதேனா, ெதாழி=சாைல - ம%பான� ெதாழி= சாைலைய உடன6யாக e+வேதா+ அ03ற0ப+�த1  ேவ*+ . ஏெனனி, அ% அ7த ம�க;�� ேதைவயி,ைல. ஆனா,, அைதவிட விேசடமான விடய:க- அ7த ம�க;�� ேதைவயாக இ/�கி�றன. அ7த வைகயி, பல ம�க;�  வ/மான�ைத ஏ=ப+�த�<6ய பல ெதாழி=சாைலகைள அ: நா:க- ெகா*+வரலா .   இ�# அ: சில ெதாழி=சாைலக- eட0ப&6/� கி�றன. வாைழ'ேசைன ேதசிய கடதாசி ஆைல eட0ப&ட நிைலயி, இ/�கி�ற%. அதைன� க&6ெய�03:க- எ�# இ7த நா&6� பிரதம� அவ�கேளா+ பல தடைவக- நா:க- ேபசியி/�கி�ேற�. அவ/�� க6த�  ெகா+�தி/� கி�ேறா . ஆனா,, அ% ஐ7தி, ேக&+ ஐRறி, வி&ட நிைலைமயாக இ/7% ெகா*6/ �கி�ற%. eவாயிர  ேபா ்ெதாழி, ெச2த அ7த� ெதாழி=சாைலைய� க&6ெய�0பா%, அேலாசியf ேபா�றவ�க- ெகா*+வ7த எதேனா, ெதாழி=சாைல� ஐ�கிய ேதசிய� க&சி அரசா:க  மைற�கமாக ஆதர1 ெகா+�தி/0பைத இ7த' சைபயிேல நா� வ�ைமயாக� க*6�கி�ேற�. இ% ஐ�கிய ேதசிய� க&சியி� ஆதரேவா+தா� வ7த%. ஏென�றா,, அ7த� ெதாழி=சாைலைய� க&+வதி, பிரதிநிதிக- சில� ஒ�%ைழ0காக நி�றா�க-. ஆகேவ, இ% சா�பாக1  தீவிரமான விசாரைண ��ென+�க0பட ேவ*+ . ஏென�றா,, அ7த ம�க- பாதி�க0ப+கி�ற நிைலைம அ7த� ெதாழி=சாைலயா, ஏ=ப+�த0ப&+� ெகா*6/� கி�ற%.  எனேவ, அ7த� ெதாழி=சாைல ெதாட�7% இய:காவ*ண  e6ைவ�க0ப+வத= இ7த' சைப Oரண ஆதர1 த7% உதவி ெச2யேவ*+ . அ% அ:கி/7% அ03ற0ப+�த0பட ேவ*+ . இ0ெபா�% ெகௗரவ உ-நா&டBவ,க- அைம'ச� அவ�க- இ:கி/�கி�றா�. அவ� ஐ�கிய ேதசிய� க&சி அரசா:க�தி� ��கிய பிரதிநிதிெயா/வ�. ஆகேவ, அவ� ��கியமாக அரசா:க� திட  இதைன' ெசா,ல ேவ*+ெம�# நா� இ7த' சைபயி, ேக&+�ெகா-கி�ேற�. ஏென�றா,, உ:க- மீ% நா:க- ந,ல ந பி�ைக ைவ�தி/�கி�ேறா . அ7த ம�க- ம%பான�தா, <+தலாக0 பாதி�க0ப&+� ெகா*6/� கி�ற நிைலயி,, அேலாசியv� ெதாழி=சாைல அ: ெதாட�7% உ/வாவத= அUமதி�க �6யா%.  அேதேநர�தி,, வாைழ'ேசைன ேதசிய கடதாசி� க பனி விைரவாக� க&6ெய�0ப0பட ேவ*+ . அத=கான �தw&டாள�கைள நா:க- ெப=#�தர� தயாராக இ/� கி�ேறா . அத�eல  அ7த ம�களி� வாIவாதார�ைத 

ேம ப+�%வத= நடவ6�ைக எ+�க0பட ேவ*+ . அ% சா�பி, ெகௗரவ பிரதம� அவ�க;� நீ:க;  ஆேலாசைன ெதாிவி�% எ:கள% வாைழ'ேசைன� ேதசிய கடதாசி ஆைல இய:வத= உதவ ேவ*+ெம�# ேக&+, என% உைரைய நிைற1 ெச2கி�ேற�. ந�றி.   
 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

�ළඟට, ගM අSර P]2 ජයර න ම�O4මා. ඔබ4මාට 

Iනා½ 10ක කාලය& �ෙබනවා.  
 

[අ.භා.3.52] 
 

ග/ අ5ර b�� ජයරAන මහතා 
(மா��மி� அKர சி<னி ஜயர%ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, අද ''1990 }වසැXය Lල�රථ 

ෙසTවය'' ගැන ෙමම පා'�ෙ.�4ෙ76 කථා බහට ල& ෙවනවා. 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, ෙ. ෙවනෙක/ට ෙ. ෙසTවාව 

ලංකාෙ7 aස්w&ක හයක £යා මක ෙවනවා. ඉaXෙG6 තව 

aස්w&ක ගණනාවකට ෙ. ෙසTවාව වZා�ත කර�න 

බලාෙප/ෙර/ 4 ෙවනවා.  ජා�ක `�ප � හා ආ'~ක කට:4 

අමාතZ4මා වන ගM අ²ාමාතZ4මාට මා IෙශTෂෙය�ම  

ස්4�ව�ත වනවා, රාජZ අමාතZ ගM හ'ෂ ද Peවා මැ�4මාෙF 

î'ණ අz&ෂණය යටෙ  ෙ. වැඩසටහන £යා මක ��ම 

	;බඳව. අපට මතකR ෙ. වැඩසටහන £යා මක කරනෙක/ට 

 IIධ ෙච�දනා එeල �ණ හැd.  අෙ� කෘ�ක'ම අමාතZ4මා 

�7වා වාෙF ෙබ/ෙහ� අය ෙ. වැඩසටහන දැ&ෙ&, ඉ�aයාව  

අෙප�  ෙම/නවා හX බලාෙප/ෙර/ 4 ඇ�ව අපට ෙදන 

අeලස& හැdයටR. න8 , ප}Lය කාලෙG ෙ. Lල� රථ 

ෙසTවාව ම¬� ඉ�  + ෙසTවාව අ	 දැ&කා. ජනතාව ෙ. ගැන 

IෙශTෂෙය�ම කථා කළා. ෙ. Lල� රථ ෙසTවාව ලබා ග ත අය 

මාධZයට ඇIeලා  ඒ ගැන ෙබ/ෙහ/ම ^ණා මක ආකාරයට 

කථා කරනවා අ	 දැ&කා. න8  උදය ග.ම�	ල ම�O4මා 

�7වා, ෙ. වැඩසටහන  එ&කම ඉ�aයාවR ලංකාවR යා කරන 

හSමා පාලම හදලා, ඉ�aයාෙ7  ෙර� ඔ 4 ෙසTවය ඇIeලා,  

ලංකාව ඉ�aයාවට පාවලා ෙදR �යලා.  

කෘ�ක'ම ඇම�4මා �7වා වාෙF,  1980 දශකෙG ෙ. රෙc 

nස්තවා6 :�ධය �ෙබන කාලෙG අෙ� රෙc තMණෙය� දහස් 

ගණන& :ද 	dෙG6 Hය යනෙක/ට, ඒ ෙවSවට  ඉ�aයාෙ7 

ෙසබ� ඇIeලා ෙබeල #�නා. හැබැR, ඒ කාලෙG  ඒ ගැන  

සමහර අයට Iෙ7චන ��ණා. එදා අපට �වමනා `මාණෙය� 

ස�න�ධ හ8දාව {dෙG නැහැ. එදා අෙ� ස�න�ධ හ8දාවට 

අවශZ අI ආ:ධ ��ෙt නැහැ. මට මතක හැdයට ඉ�aයාෙ7 

හ8දා භටෙය� 1,500කට වැ½ 	Xස& ලංකාෙ7 :�ධය 

ෙවSෙව� �Iතය #�නා. ඒ �Iත  6ලා ඉ�aයාව ලංකාව 

ෙවSෙව� ෙල/W කා'යය& කළා. ඒ වාෙFම, අ	 ඉ�aයාS 

ආtÍව තරහ කර ග තාට පස්ෙසT ඒ ඵල Iපාක  අපට ලැ�ණා.  

IෙශTෂෙය�ම අ	 ඉ�aය� ආtÍවට ස්4�ව�ත වනවා, අද  

IIධාකාරෙය� අපට උද7 ලබා ෙදන 2සා.  

අද උ4M-නැ ෙඟන{ර `ෙ�ශ  ග ෙත/ , ඒ `ෙ�ශෙG 

�නM ථාපන කට:4 කර�න ඉ�aයාව අපට උද7  ෙදනවා. 

උ4M-නැ ෙඟන{ර :�ධය ��x කාලෙG ඒ #.Xය මා'ගය 

Iනාශ ෙවලා ��ෙt. ඉ�aය� ආtÍව තමR #.Xය ඒ  

මා'ගය ඉa කර�න අපට ආධාර #�ෙ�. ඒ වාෙFම, ඒ 

`ෙ�ශෙG :�ධෙය� Iනාශ ෙවලා Lය 2වාස ඉa කර�න අද  

ඉ�aය� ආtÍව අපට උද7  ෙදනවා. හැබැR,  එහා පැ ෙ  

ඉ�න අෙ� සෙහ�දර ම�O4ම�ලා ඒ ෙග/eල�ෙF 

957 958 
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ෙ�ශපාලන පැවැ ම ෙවSෙව� ෙ. කට:4 ගැන IIධාකාර  

Iෙ7චන ඉaXප  කරනවා.  

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2,  }වසැXය Lල� රථ ෙසTවය 
අද ඉතාම ජනæය ෙසTවය&. අ	 ගM ඇම�4මාෙග� ඉeලා 
Pdනවා, ෙප/ෙල/�නMව, අSරාධ�රය, මඩකළ�ව, 
wWණාමලය, ම�නාරම වාෙF #ෂ්කර aස්w&ක 4ළ  ෙ. Lල� 
රථ ෙසTවාව ඉaXෙG6 £යා මක කර�න �යලා. දැ� සමහර අය 
ෙම{ අÍ පාÍ ගැන කථා කරනවා. ෙ. Lල� රථ ෙසTවෙG 
2රතවන Xයැ#ර�ට සහ එ{ උපස්ථායකය�ට දැෙනන අÍ 
පාÍවලට වඩා අෙ� ම�O4ම�ලා ඒ අයෙF අÍ පාÍ ගැන කථා 
කරනවා. ඒ Xයැ#ර� සහ උපස්ථායකය� ෙබ/ෙහ/ම ෙහ/ඳට ෙ. 
ෙසTවය කරනවා. IෙශTෂෙය�ම  අෙ�  ෙස|ඛZ ෙසTවය ගැන අද 
අපට ස�ෙත�ෂ ෙව�න ��ව�. අද එක පැ ත�� අ	 ෙබෙහ  
Hල අÍ කරලා �ෙබනවා. ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, 
සාමානZෙය� රජෙG ෙර�හeව�� ෙබෙහ  ලබා ගැ9ම සඳහා 
පළා  සභාව�� නැ න., ෙස|ඛZ අමාතZාංශෙය� ෙව� කරන 
8දe අ�M�ෙ� මා'4-අෙ`Te වන Iට ඉවරR. ෙර�හෙe 
ෛවදZවරයා ෙබෙහ  dක �යලා #�නාට පස්ෙසT ෆාමPයකට 
L{eලාR ඒ ෙබෙහ  dක ග�න ඕනෑ; ෙර�හෙe ෙබෙහ  dක 
නැහැ. න8 , අද එවැ2 ත  වය&  නැහැ. අද ෙර�හeවල 
අවශZ ෙබෙහ  dක �ෙබනවා. 

 
ග/ bbර ජයෙක�� මහතා (மா��மி� சிசிர ஜயெகா�) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 

දැ� පළා  සභාව  නැහැ ෙ�. 

 
ග/ අ5ර b�� ජයරAන මහතා 
(மா��மி� அKர சி<னி ஜயர%ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

පළා  සභා නැ� �ණාට ඒ ෙසTවාව £යා මක ෙවනවා. 

පළා  සභාෙව� වැඩ& නැහැ. පළා  සභා Õමය ආෙ7 1988� 

පස්ෙසT. 19886 පළා  සභා £යා මක ෙව�න ඉස්ෙසeලා 

මධZම ආtÍෙව� ෙක Mx  පාලනය& ෙ. රෙc ��ණා. අෙ� 

රටට පළා  සභා ඇIeලා තවම අ�M# 30& නැහැ. ඊට 

ඉස්ෙසeලා  ෙ. රෙc 2දහස් ෙස|ඛZ ෙසTවාව ��ණා. හX ද?  

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගM ම�O4ම2, ඔබ4මාට 2යHත ෙ7ලාව දැ� අවසානR. 
 

ග/ අ5ර b�� ජයරAන මහතා 
(மா��மி� அKர சி<னி ஜயர%ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

හැබැR, අද පළා  සභාවල 2ල කාලය අවස� ෙවලා 

��ණ  අද ඒ කට:4 කරෙගන යනවා. අද ෙර�හeව�� අ&� 

කාච ෙන/Hෙe ලබා ෙදනවා. ෙබ/ෙහ/ම අÍවට 'ස්ෙට�c' 

ෙදනවා. අද ෙවනදාට වැ½ය ෙර�හeවල පහ}ක. ඇ� ෙවලා 

�ෙබනවා. ඒ  2සා මම ස්4�ව�ත ෙවනවා,-[බාධා ��ම&]- 
 

ග/ (ස�න රණXර  මහතා 
(மா��மி� பிரச�ன ரணFர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ෙප/ෙල/�නMවට ෙසTවය වැ½ ෙවලා ඇ�. 
 

ග/ අ5ර b�� ජයරAන මහතා 
(மா��மி� அKர சி<னி ஜயர%ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ෙප/ෙල/�නMවට Iතර& ෙන/ෙවR, ලංකාෙ7 හැම තැනම. 

ලංකාෙ7 හැම රජෙG ෙර�හල��ම 2දහස් ෙස|ඛZ ෙසTවාව 

ෙවනදාට වැ½ය ෙහ/ඳට ලැෙබනවා. ලාසනාêඪ ගM 

ම�O4ම2, මට 2යHත කාලය අවස�  2සා මෙF කථාව 

අවස� කර�න..  IෙශTෂෙය�ම "}වසැXය" Lල� රථ ෙසTවය 

අපට ලබා 6ම 	;බඳව ඉ�aයාS ආtÍවට , ඉ�aයාS 

ජනතාවට , ඉ�aයාෙ7 PයQෙදනාටම  ෙග|රව î'වකව 

ස්4�ව�ත ෙවH�, ෙ. ෙසTවාව අෙ� රටට ලබා ග�න කට:4 

කර� ගM අගමැ�4මාට , ෙ. ෙසTවය £යා මක කරන ගM 

හ'ෂ ද Peවා රාජZ ඇම�4මාට  ස්4�ව�ත ෙවH� මා 2හඬ 

ෙවනවා.   

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

�ළඟට, ගM a�. අ8xගම ම�O4මා කථා කර�න. 

ඔබ4මාට Iනා½ 14ක කාලය& �ෙබනවා. 

[අ.භා. 3.59] 
 

ග/ ]�6 අl<ගම මහතා    
(மா��மி� தி�� அ
Lகம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, මට කථා කර�න කාලය 

ලබා 6ම ස.බ�ධෙය� ඔබ4මාට ස්4�ව�ත ෙවනවා. අෙ� 

PයQ ම�O4ම�ලා පැව  ආකාරයට ෙ. වැඩසටහන 	;බඳව 

අපට ගැටQව& ඇ ෙ  නැහැ. ක�� කථා කර� ගM කෘ�ක'ම 

ඇම�4මා aL� aගටම අපට ෙච�දනා කළාට, අපට ඕනෑ තර. 

හැ�යාව �ෙබනවා, ආtÍව �ණ  ෙහ/ඳ වැඩ& කරනවා න. 

එය 	;ග�න. අ	 හැමෙ�ම අ}බවා6 ෙලස ද�න කtඩායම& 

ෙන/ෙවR. ඒ 2සා ෙ. වැඩසටහන ෙහ/ඳ වැඩසටහන&. 

ඉaXෙG6 `ශ්න, ගැටQ ම4 ෙන/වන ආකාරයට ෙමය 

පව වාෙගන යෑෙ. වග[ම රජයට �ෙබනවාය �යන කාරණය 

අ	 මත& කර�න අවශZR.  

ෙස|ඛZයට අදාළව රෙc ෙර�හe ෙබ/ෙහ/මයක ෙ. වන Iට 

බරපතළ ත  වය& උ�ගත ෙවලා �ෙබනවා. IෙශTෂෙය�ම 

මහSවර මහ ෙර�හෙe  රජය IP� අ&� කාච ෙන/Hෙe ලබා 

ෙදන වැඩ සටහන& ආර.භ කළා. ඒවා එෙහම ලබා ෙදනවා න. 

ඒ 	;බඳව ගැටQව& නැහැ. ඒක ඉතාම ෙහ/ඳR. හැබැR, දැ� 

ම4 ෙවලා �ෙබන `ාෙය�Lක ගැටQව, `ශ්නය තමR ෙ. 

සැ කම කරග�න aනපතාම 6'ඝ ලැRස්4ව&  එක4 ෙවන එක. 

ඇෙසT }ද ආ� ෙර�è�ට 6'ඝ කාලය& ඒ සැ කම ෙන/කර 

බලාෙගන ඉ�න P�ධ ෙවලා �ෙබනවා. ඒකට ෙහT4ව තමR, ඒ 

අයෙF කැමැ ෙත� අද ෙප|�ග�ක 8දe Iයද. කරලාව  ඒ 

අ&� කාච දාග�න Õමෙ7දය& නැ�කම.  

ෙමෙත& කාලය& ෙන/ෙයW  දානප� සමාග. IP� සහ 

රාජZ ෙන/වන සංIධාන IP� ෙ. අ&� කාච Hල6 අරෙගන 

#�ප  ජනතාවට ලබා 6ලා, ඒ අයෙF ඇෙසT }ද ඉව  කරලා 

අ&� කාච බ�ධ ��ෙ. සැ ක. £යා මක කළා. අද 

£යා මක වන ෙ. 9�ය 4ළ ඒක  නතර ෙවලා �ෙබනවා. අද 

ෙන/Hෙe අ&� කාච ලැෙබන4M 6'ඝ කාලය& ඒ ලැRස්4වල 

<6 Pම 2සා සමහර ෙර�è�ෙF ඇස්  සැ ක. ��ෙම� ෙහ� 

නැවත 2වැ<a කළ ෙන/හැ� ත  වයට ප  ෙවH� පව�නවා. 

ෙ. ස.බ�ධෙය� මම මහSවර මහ ෙර�හලට ඊෙG , අද  

කථා කරලා බැQවා. මහSවර මහ ෙර�හෙe දවස් ෙදක& නතර 

කරෙගන {ට� ෙර�è� Iශාල 	Xස& ඊෙG   ආප¡ ෙගදර යවා 

�ෙබනවා. අ&� කාච නැ� 2සා තමR ඔ�� ෙගදර යවා 

�ෙබ�ෙ�. අද  මහSවර මහ ෙර�හෙe ෙර�è� 	Xස& ෙගදර 

යව�න P�ධ ෙවලා �ෙබනවා. ෙ. ගැන ෛවදZ කා'ය 

මtඩලයට ෙද/ස් �යලා ෙ Mම& නැහැ. එෙසT ෙගදර යව�න 

P�ධ ෙවලා �ෙබ�ෙ� මා ක�� සඳහ� කළ අÍ පාÍ 2සාR. 

959 960 



පා'�ෙ.�4ව 

ඒ 2සා අ	 රජෙය� එක ෙදය& ඉeල�න ඕනෑ. ඔබ4ම�ලා ඒ 

ක:4 ආර.භ කර�ෙ� ෙහ/ඳ අර8U� ෙව�න ��ව�. 

හැබැR, රජය හරහා Pයයට Pයය& ඒ කට:4 කා'ය&ෂමව 

කර�න ��ව� ද �යන `ශ්නය අද ම4 ෙවලා �ෙබනවා. 

ෙ. අවස්ථාෙ7 ෙස|ඛZ ඇම�4මා සභාෙ7 නැ� �ණ  අ	 

ගM හ'ෂ ද Peවා රාජZ ඇම�4මාෙග� ඉeලා Pdනවා, ��ව� 

න. ඔබ4මා මැaහ  ෙවලා ඒ පU�ඩය ලබා ෙද�න �යලා. 

අÍම තරH� ෙන/HලෙG කාච ලබා ෙදන අයට, ඒ 

ශලZක'මවලට ෙන/HලෙG කාච ලබා ෙදන ආයතනවලට ඒ කාච 

ලබා 6ෙ. අවස්ථාව උදාකරලා ෙද�න. මම ප}Lය වතාවක6  

ෙස|ඛZ අමාතZාංශෙG Iෂයය& යටෙ  කථා කරන අවස්ථාවක6 

ගM රා�ත ෙසTනාර න ඇම�4මාෙග� ඉe�ම& කළා, ෙ.ක 

2වැරa කර�න �යලා. එ4මා ඒ අවස්ථාෙ76 සඳහ� කළා එය 

2වැරa කරන බවට. න8  ෙ. ද&වා එය 2වැරa කර නැහැ. ඒ 

අවස්ථාෙ76 එ4මා �7ෙ7 "ඒ ෙම/ෙහ/ෙ 6 ෙග�+ කාච 

	;බඳව `ශ්නය& �ෙබනවා. අ	 ඒ වරද 2වැරa කරනවා. 

ෙම/කද, ෙක/ටස& return කර�න �ණා" �යලාR. හැබැR, අද 

වන Iට ෙ. වැඩ 	;ෙවළ ෙගනැeලා අ�M# එකහමාර& 

ෙවනවා. අ�M# එකහමාර& �ස්ෙසT ෙර�è� සැ ක.වලට 

භාජනය ෙන/කර ෙගවeවලට යව�නට P�ධ ෙවලා �ෙබනවා. 

මම කථා කර�ෙ� මහSවර ගැනR. ෙ.ක P�ධ ව�ෙ� 

මහSවර Iතර& ෙව�න බැහැ. මම {තන I�යට හැම තැනම 

ෙ. ආකාරයම තමR. ගM ඉ�aක අSM�ධ ෙහTර  ම�O4මා 

�යනවා, ��ෙ7 අ&� ෙර�හෙe  ඒ ගැටQව �ෙබනවා �යලා. 

එම 2සා ෙමය 2වැරa කර�න මැaහ  ෙව�න �යන කාරණය 

ඔබ4ම�ලාෙග� ඉeලා Pdනනවා. 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, ගM ඇම�4මා �ය� 

ආකාරයට ඉ�aයාව 	;බඳව අපට එෙහම ෙල/W භය& ඇ ෙ  

නැහැ. න8  එ4මා Pංග�îM LI}ම 	;බඳව කථා කළා. 

එ4මාෙග� ජනතාව සහ මාධZ ආයතන `ශ්න කරනවා ෙ. 

LI}ෙ. �ෙබ�ෙ� ෙම/නවාද �යලා. ඇR, එෙහම `ශ්න 

කර�නට ෙහT4ව? එෙහම `ශ්න කර�නට ෙහT4ව තමR අÍම 

තරH� අපටව , පා'�ෙ.�4 ම�OවM�ටව  ෙන/ද�වා, 

රෙc ජනතාවට  ෙන/ද�වා ෙහ/ර රහෙසT ෙ. LI}ම අ ස� 

��ම. ඒක තමR අද මාධZ ආයතන ෙහ� ෙවන  ක�M� ෙහ� 

`ශ්න කරනවා න. ඒකට ෙහT4 ෙවලා �ෙබ�ෙ�. ෙ. �යන 

I�ෙG අයහප  ෙ�වe ඒ LI}ෙ. නැ න., -ගM හ'ෂ ද Peවා 

රාජZ ඇම�4මා  ෙ. 	;බඳව ද�නවා- එෙහම ගැටQකා� 

ත  වය& නැ න. අපට හංග�න �ෙබන ෙහT4ව ෙම/ක&ද? 

මාධZ ආයතනවලට හංග�නට �ෙබන ෙහT4ව ෙම/ක&ද?  PයQ 

අණපන  ස.මත කරන ෙ. පා'�ෙ.�4වට ෙ. LI}ම Iතර& 

හංග�න ෙහT4ව ෙම/ක&ද එෙහම අයහප  කාරණා නැ න.? 

එෙහම අයහප  කාරණා නැ න. LI}ම අ ස� කර�නට 

ක�� ෙ. පා'�ෙ.�4වට ඉaXප  කළා න., - අ	 ද�ෙ� 

නැහැ කැ�නc මtඩලයටව  ඉaXප  කළාද �යලා. අ	 ද�නා 

තරමට කැ�නc මtඩලයට ඉaXප  කරලා  නැහැ- ඒ හරහා 

අ	 PයQෙදනාටම කMx දැනග�නට ��ණා. ETCA LI}ම& 

අ ස� කරනවා �යලා අ	 කෑ ගැ¡වා �යලා , ඒක අ ස� 

කෙළT නැහැR �යලා  එ4මා �7වා. හැබැR, ෙ. Pංග�îM 

LI}ම අ ස� කළාම ETCA LI}ම අ ස� කර�න ඕනෑ 

ෙව�ෙ� නැහැ. ෙම/කද, Pංග�îMව හරහා ඒ PයQ 

වZාපාXකR�ට ලංකාවට ඇ4ළ  -ෙ. වර`සාදය ලබා 6ලා 

�ෙබනවා. අ	 ද�නා තරමට, අ	 ෙස/යාෙගන �ෙබන Iස්තර 

අSව ඒ LI}ෙම� අපට ඇ� ලාභය& නැහැ. ෙම/කද, ඒ 

LI}ෙ. �ෙබ�ෙ� අ	 එෙහTට යවන භාtඩ lMබ#ව�� 

2දහස් කරලා �යලා. හැබැR, දැනට  අ	 එෙහTට යවන PයQ 

භාtඩ lM බ#ව�� 2දහස්. ඒ අයට ඒ 2දහස �&� I¢ෙ. 

හැ�යාව �ෙබනවා. අ	 ෙස/යාෙගන �ෙබන කMx අSව ෙ. 

LI}ම හරහා ඒ අයට රජෙG ඉඩ. ලබා 6ලා, ඒ අය 

ආෙය�ජකR� හැdයට ෙග�වා ග�නට ��ව�. න8 , අපට ඒ 

රජෙG ඉඩ. ස.බ�ධෙය�  Pංග�îM රාජZය  එ&ක කට:4 

කර�නට බැහැ. අපට කට:4 කර�නට ��ව� ෙප|�ග�ක 

අංශෙG ඉඩ. එ&ක පමණR. හැබැR, ඔබ PයQ ෙදනා ද�නා 

පXa ඒ රෙc Pයයට 90& Iතර ඉඩ. රජෙG ඉඩ. හැdයට තමR 

පව��ෙ�. ඒ 2සා ෙ. LI}ම හරහා Iවෘත කරලා �ෙබන 

ෙද/ර, ෙම4මා සඳහ� කළ පාලම �ය� තැ2� හදලා නැහැ. 

හැබැR, ෙවන තැන�� පාලම හදලා �ෙබනවා. පා'�ෙ.�4ව 

ඇ4� PයQ ෙදනාට ෙක/ෙළT වහලා පාලම හදලා �ෙබනවා, අ	 

�ය� තැ2� හද�ෙ� නැ�ව. Pංග�îMව හරහා හද� ෙ. 

පාලම 2සා ෙ. රෙc ඉ�න ෙ�¨ය වZාපාXකR�ට, ෙන/ෙයW  

වෘ l�වල ෙයෙදන අයට ත'ජනය& ඇ� -ෙ. අවදානම& 

උදා ෙවලා �ෙබනවා. අ	 ෙ. ගැන කථා කර�න ෙහT4ව  ෙ. 

LI}ෙ. PයQ කMx අපට අනාවරණය ෙන/��ම. මම {තන 

I�යට ඔබ4ම�ලාෙF සමහර ම�O4ම�ලා  ෙ. ගැන 

ද�ෙ� නැහැ. ජනා�ප�4මා ද�ෙ�  නැහැ, මම ද�නා 

තරමට. අ	 සාක0ඡා කළ ෙ�වe වා'තාකාර මහ වM� 

ප තරෙG පළ කෙළ/  එ4මා දැන ග9I.  හැබැR, 

ඔබ4ම�ලාට :4කම& සහ වග[ම& �ෙබනවා ෙ. රෙc 

ජනතාව සහ වZාපාXකR� ෙවSෙව� සාධාරණය& ඉෂ්ට 

කර�නට. 

අෙන& කාරණය, ඒෙ& පාලම හදලා �ෙබනවා �යලා අ	 

�ය�ෙ� ඇR? ඒ LI}ෙ. �ෙබන ආකාරයට Pංග�îMෙ7 

permanent resident ෙකෙනWට ෙ. LI}ෙ. �ෙබන PයQම 

වර`සාද �&� IÉ�න ��ව�. Pංග�îMෙ7 permanent 

resident ෙකෙනW ෙවන එක ඒ හැd අමාM නැ� බව අ	 PයQ 

ෙදනාම ද�නවා. ECTA LI}ම අ ස� ෙකMෙ7 නැ� �ණ , 

ඒ ECTA LI}ම හරහා කර�න බලාෙප/ෙර/ 4 ෙව0ච 

බ¡තරය& ෙ�වe Pංග�îM LI}ම හරහා ��ෙ. හැ�යාව ෙ. 

ෙවන ෙක/ට  ඔබ4ම�ලා උදා කරලා �ෙබනවා. හැබැR, 

කනගා�වට කාරණය ව�ෙ� ෙ. පා'�ෙ.�4ෙ7 

225ෙදනාට , -225ටම ෙන/ෙවR. අ ස� කර� �{ප ෙදනා 

ද�නවා ඇ�. පා'�ෙ.�4ෙ7 බ¡තරයකට - රටට , 

මාධZයට  PයQ ෙදනාටම ෙක/ළය වහලා ෙ. LI}ම  අ ස� 

කර�න ෙහT4 �ෙt ෙබ/ෙහ/ම පැහැa�ව අයහප  කාරණා 

�ෙබන 2සාය �යන කාරණය මා මත& කර�න ඕනෑ.  

ඊට වඩා 6'ඝව ඒ ගැන කථා කර�න මා බලාෙප/ෙර/ 4 

ෙව�ෙ� නැහැ.  

ෙබෙහ  ගැන අෙ� ඇම�4මා කථා කළා. ෙබෙහ  ව'ග 

�{පයක Hල අÍ ෙකMවා. ඒක ෙබ/ෙහ/ම පැහැa�ව ෙහ/ඳ 

ෙදය&. හැබැR, ඒ හරහා තව  `ශ්න �{පය& උ�ගත ෙවලා 

�ෙබනවා. ෙම4මා �ය� ආකාරයට ඒ ෙබෙහ  ෙග�වන 

සමහර ආයතනවලට ඒ original ෙබෙහත ඒ Hලට ලබා 6මට 

ෙන/හැ� ත  වය& �ෙබනවා. ඒ ෙබෙහත ග�න බැX ෙකනාට 

ලාභ එක ග�න ��ව�. ඒක ෙවනම කථාව&. අÍම තරH� 

ග�න ��ව� ෙකනාට ඒ original brand එක ගැ9ෙ. හැ�යාව 

�ෙබ�න ඕනෑ. ලාසනෙG ඉඳග�න අෙ� aස්w&කෙG -ඊෙG-

ෙපෙ'දා රාජZ ඇම�4මා ෙව0ච- ල[ ජයව'ධන මැ�4මා, මම 

ය. ෙබෙහ  ව'ගය& ග�න Lය ෙවලාෙ7 ඒ ෆාමPයට ඇI  

ෙබ/ෙහ/ම අසරණ ත  වයට ප  ෙවනවා මම දැ&කා. ඒ 

ෙවලාෙ7 එ4මාට  ඒ original ෙබෙහත ග�න ��ෙt නැහැ. 

ෙ.  Hලට ලබා ෙද�න බැX 2සා ඒවා ෙග�වන එක ඒ 

ආයතනව�� නතර කරලා �ෙබනවා. ඔබ4ම�ලාට අ	 ෙ.ක 

�ය�ෙ� Iෙ7චනා මකව ෙන/ෙවR. ෙහ/ඳ ෙක/ටස වාෙFම 
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ඉ4M ෙක/ටස ගැන අවධානය ෙය/8 කරලා ෙ.වා 2වැ<a 

කර�න කට:4 කර�න �යන ඉe�ම කරනවා.  

අද aන සාක0ඡා ෙකMx }වසැXය පදනම වැඩසටහන 

	;බඳව අෙ� ස4ට& �ෙබනවා �යන කාරණය මත& කරH� 

හ'ෂ ද Peවා මැ�4මාෙග� එක ඉe�ම& කර�න ඕනෑ. අ	 

ද�නා තරමට ෙ. Lල� රථවලට ලැ�ලා �ෙබන උපෙදස් තමR 

ය. �P හaP අන4ර& ෙව0ච ෙවලාවක ළඟම �ෙබන ෙර�හලට 

ෙගන ය�න �යන එක. හැබැR, ඔබ4ම�ලා ඇ4� අ	 PයQ 

ෙදනා ද�නා පXa සමහර පළා වල ළඟම �ෙබන ෙර�හලට 

ෙග20චාම ඒ ෙර�LයාෙF අවසානය තමR එතැන P# ෙව�ෙ�. 

ඒක 2සා ඒ 	;බඳව  අවධානය ෙය/8 කරලා අÍම තරෙ. 

ළඟම �ෙබන £යා මක ෙවන ෙර�හලට ෙගන ය�න කට:4 

කර�න. ලැRස්4ෙ7 ෙර�හe ��ණාට ¡ඟා& ඒවාවල ෙබෙහ  

නැහැ; ෛවදZවM නැහැ. එෙහම ත  වය& �ෙබනවා. ඒ 2සා 

ඔබ4ම�ලා එය  2වැ<a කර�න. අÍම තරෙ. ළඟම �ෙබන 

�ක ෙර�හල  ෙහ� අÍම තරෙ. ෙවන ෙම/ක& ෙහ� Õමෙ7දය& 

ෙහ/යාෙගන ළඟම �ෙබන £යා මක ෙර�හලට ෙග2යලා ඒ 

�Iතය ෙ�රා ග�න ��ව� ත  වෙG වැඩ 	;ෙවළ& 

ෙය/ද�න �යන ඉe�ම කරH�, කාලය ලබා 6ම ස.බ�ධව 

ඔබ4මාට ස්4�ව�ත ෙවH� මෙF කථාව අවසාන කරනවා. 

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

a�. අ8xගම ම�O4ම2, ඒක හX. ළඟම �ෙබන ෙර�හල 

�7වාම ඒ ෙර�LයාෙF ෙස|ඛZ ත  වයට `�කාර ලබා ෙද�න 

��ව� ළඟම �ෙබන ෙර�හලට තමR ෙගන ය�ෙ�. ඒක 

complicated `ශ්නය& න. ඒ අවශZ තැනට ෙගන ය�න ඕනෑ. 

ළඟම �ෙබන ෙර�හල ප¡ කරලා තව  ෙර�හලකට ය�න P�ධ 

ෙවR. `ශ්නය අSව තමR ඒ ෙර�හල ෙත�රා ග�ෙ�. 

 
ග/ ]�6 අl<ගම මහතා    
(மா��மி� தி�� அ
Lகம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 

රාජZ ඇම�4ම2, දැ� එෙහම ෙවනවා න. ෙහ/ඳR. න8  

ක�� ��x ත  වයට අSව ඒ ඒ පළා වලට ඉ�න අය ළඟ 

�ෙබනවා, ය�න ඕනෑ ළඟම ෙර�හල ෙම/ක&ද �යලා. සමහර 

ෙවලාවට ඒ ෙර�හe £යා මක නැහැ. ෙර�හල නමට �ෙබනවා. 

ෙහaෙය� ෙද�ෙන& ඉ�නවා. සමහර ෙවලාවට ෛවදZවරයා 

නැහැ. සමහර ඒවා පළා  සභාව ස4 ෙර�හe. එෙහම තැ�වල6 

තමR `ශ්නය �ෙබ�ෙ�. ෙ.ක ෙස|ඛZ අමාතZාංශයට ස.බ�ධ 

නැ� 2සා එෙහම අවසථ්ාවක6 ක�ද ඒ l�#ව ග�ෙ�? 

Xයැ#රාට ෙහ� කාට හX ඒ l�#ව ග�න ��ව�ද �යන 

කාරණය තමR `ශ්නය �ෙබ�ෙ�. 

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගM ම�O4ම2, ඒ lරණය ග�ෙ� Command and Control 

Centre එෙක�. ෙර�Lයා ambulance එකට දා ග තාට පස්ෙසT 

Command and Control Centre එක  එ&ක aගටම 

automatically connect ෙවලාමR �ෙබ�ෙ�. එතැන ෛවදZවM 

ඉ�නවා. ඒ `ශ්නෙG complexity එක අSව ඒ ෙග/eල�ට 

උපෙදස් ෙදනවා, "ෙමතැනට ෙගන ය�න එපා. ෙවන තැනකට 

ෙගන ය�න" �යලා. මම ඔබ4මා �යන ෙ� 	;ග�නවා. 8ල6 

ෙ.ෙ& teething problems ��ණා. අ	 ෙමය පළ8වැ2 වතාවටR 

පට� ග ෙ . දැ� ෙවන ෙක/ට අ	 ඒ `ශ්න ෙග/ඩ& #රට 

2රාකරණය කරෙගන යනවා. ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R.  

ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

�ළඟට ගM ෙ&.ෙ&. 	යදාස ම�O4මා. ගM ම�O4ම2, 

ඔබ4මාට Iනා½ 6ක කාලය& �ෙබනවා.  

ඊට ෙපර ක�M� ෙහ� ගM ම�OවරයW ලාසනය සඳහා 

ගM 4Pතා IෙVමා�න ම�O4HයෙF නම ෙය�ජනා කර�න. 

 
ග/ (ආචා&ය) හ&ෂ ද bHවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி)வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4ම2, "ගM 4Pතා IෙVමා�න 

මහ Hය දැ� ලාසනය ගත :4ය" R මා ෙය�ජනා කරනවා.  

 
ග/ ]�6 අl<ගම මහතා    
(மா��மி� தி�� அ
Lகம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
 

Ob� ස්nර කරන ල7. ஆேமாதி�தா&. 
Seconded. 

 
අන./ව ග/ ෙහqෂා� Oතානෙr මහතා Sලාසනෙය� ඉවA 

�ෙය�, ග/ (ෛවද^) .bතා Oෙ�මා�න මහA�ය SලාසනාTඪ 
Oය. 

 அத(பிற), மா�+மி) ேஹசா( விதானேக அவ&க  அகிராசன�தினி(- அகலேவ, மா�+மி) (ைவ�திய கலாநிதி)(தி<மதி) �=தா விேஜமா(ன அவ&க  தைலைம வகி�தா&க . 
 

Whereupon THE HON. HESHAN WITHANAGE left the 
Chair, and THE HON. (DR.) (MRS) THUSITHA WIJEMANNA 
took the Chair. 

 

[අ.භා. 4.13] 
 

ග/ ෙ!.ෙ!. ,යදාස මහතා 
(மா��மி� ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa ) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4Hය2, ගM අ²ාමාතZ4මාෙF 

අමාතZාංශය යටෙ  £යා මක වන, ඉ�aයාS ආධාර යටෙ  

ෙ. රටට ලැ�x }වසැXය Lල� රථ ෙසTවාව හා ස.බ�ධ 

"1990 }වසැXය පදනම පන  ෙක�.පත" ගැන වචන [පය& 

කතා කර�න ලැ�ම ගැන මම ස�ෙත�ෂ ෙවනවා. IෙශTෂෙය�ම 

ෙමම පදනම හරහා ෙ. රටට Iශාල ෙසTවය& ප} Lය කාලය 4ළ 

ලබා #�නා. එම වැඩ 	;ෙවළ වඩා ��eව ඉ� ��ෙ. කා'යය 

භාරව අෙ� ගM හ'ෂ ද Peවා රාජZ අමාතZ4මා කට:4 

කරනවා. ප} Lය කාලය 4ළ ෙ. රෙc දWx පළාෙ  , 

බස්නා{ර පළාෙ   Iශාල ෙසTවාව& P# �ණා, }වසැXය පදනම 

හරහා.  

1990 }වසැXය ෙසTවය 4;� <�යා `මාණයW  තMණ 

තMUය�ට ලැ�ණා. ඒ වාෙFම #�ප , අ{ංසක ජනතාව Iශාල 

	Xසකට, යම& කර �යා ග�න බැX අයට, ග. පළා වල අයට 

එම¬� Iශාල ෙසTවාව& P# �ණා. ෙ. ෙසTවාව තව  ��eව 

ඉaXෙG6 aවRන �රා £යා මක කර�න ෙ. පදනම හරහා 

බලාෙප/ෙර/ 4 වන බව සඳහ� වනවා.  

ගM රාජZ අමාතZ4ම2, මධZම ක¤කරෙG Sවරඑ;ය, 

මාතෙe ආa aස්w&කවල ෙමම ෙසTවාව ඉතාම ඉ&ම2� ආර.භ 

කර�න �යා මා IෙශTෂෙය� ඉe�ම& කරනවා. Sවරඑ;ය 

aස්w&කය ග තාම, Sවරඑ;ය-මස්ෙක;ය මැ�වරණ 

963 964 



පා'�ෙ.�4ව 

ෙක/cඨාසෙG ෙප/�ස් ස්ථාන 8& �ෙබනවා.  එය, ෙප/�ස් ස්ථාන 

8& �ෙබන Iශාල බල `ෙ�ශය&. න8  එක `ාෙ�¨ය ෙeක. 

ෙක/cඨාසයR �ෙබ�ෙ�.  එක ස්ථානයකට එක Lල� රථය& 

පමණ& ලැ�ෙණ/  එම¬� ෙ. ෙසTවාව සැප®ෙ.6 Iශාල 

අපහ}තාවකට ප  වන 2සා ඉaX කාලය 4ළ6 ඒ `ෙ�ශයට ලබා 

ෙදන Lල� රථ සංඛZාව වැ½ කර�න �යන ඉe�ම මා කරනවා.  

ලාසනාêඪ ගM ම�O4Hය2, ෙමවැ2 ෙහ/ඳ කට: ත& 

කරන ෙක/ට, "ෙ.ක ඉ�aයාෙව� ලැ�x ෙදය&" ආa වශෙය� 

ෙන/ෙයW  Iෙ7චන ප} Lය කාලය 4ළ ෙ. ගM සභාෙ76 , 

ඉ� 	ටත6  එක එක පා'ශ්වව�� අපට අහ�න ලැ�ණා. ෙ. 

රෙc ෙහ/ඳ ෙදය& කරන ෙක/ට සමහර ��ගලය�ෙග� එවැ2 

Iෙ7චන අපට අහ�න ලැෙබනවා. යහප  ෙ�වe කරන ෙක/ට ඒ 

වාෙF Iෙ7චන ඇෙහනවා. ඒ යහප  ෙ�ව�� රෙc ජනතාවට -

යම& කර �යා ග�න බැX ජනතාවට- ෙසTවය& වනවා ද��න 

අකමැ ෙත� Pdන 	Xස& ෙ. රෙc ඉ�නවා. ඒ ෙර�ගය }ව 

කර�න අපට ��ව�කම& නැහැ �යන එක මා ෙ. අවසථ්ාෙ76 

IෙශTෂෙය� මත& කරනවා.  

ඒ වාෙFම අ	 අෙ� ආtÍව 4;� ප} Lය කාල පX0ෙ�දය 

4ළ Iශාල ෙසTවාව& ෙ. රටට කළා. අ	 ඒවා `P�ධ කර�න 

LෙG නැහැ. IෙශTෂෙය�ම �ය�න ඕනෑ, ෙක/ මෙe, ර.ෙබ/ඩ 

උමං මා'ගය ගැන. එදා එම උමං මා'ගය හද� ගම� ඒ ගැන 

cutout එක ගැ¡ෙ7 ෙක/ෙහTද? හබරා#ව පාලෙ. තමR cutout 

ගැ¡ෙ7. තව  [ප ෙප/ළකම මහා Iශාල `මාණෙG cutouts 

ගැ¡වා. ඒ I�යට `P��ය& ග�න ෙ. ආtÍව වැඩ කට:4 

කෙළT නැහැ. ජනතාවට ෙසTවය කරන වැඩ 	;ෙවළ& තමR 

£යා මක කරෙගන ඇI  �ෙබ�ෙ�. ²ා�ය මcටම ග තාම 

Iශාල වැඩ ෙක/ටස& ප} Lය කාලය 4ළ කර �ෙබනවා. ඒවා 

ද��ෙ� නැහැ. උෙ� Pට ý වන කe, ý Pට එ; වන කe 

Iෙ7චනය කරනවා හැර, රෙc කරන ෙහ/ඳ ෙ� ගැන, යහප  ෙ� 

ගැන අගය ��ම& ෙන/��ම ගැන මා ෙබෙහI�ම කනගා� 

ෙවනවා.  

ෙ. පදනම හරහා ඉaXෙG6 රෙc ජනතාව ෙවSෙව� තව  

ෙසTවා  එක4 ව�න ��ව�. "ඉ�aයාෙව� ෙගන ආ ෙ. වාහන 

අ�M# 4න�� ස� 4 �ණාට ප}ව අRනකට දම�න ෙවනවා. 

ඊට ප}ව ෙමය #ව�ෙ� ෙක/ෙහ/මද?" �යා IM�ධ පා'ශ්වෙය� 

අසනවා ඇ¡ණා.          

ෙම/න ෙ�  එෙහම තමR. අ	 �ණ  ෙප/½ කාලෙG  එක 

I�ය&; මැද වයසට එන ෙක/ට තව  I�ය&; වයසට යන ෙක/ට 

තව I�ය&. වාහනය& ග ත  ඒ I�යR. dක කාලය& යන 

ෙක/ට ඒ වාහනය අබල� ෙවනවා. ඊට පස්ෙසT අQ�� වාහනය& 

ග�න P�ධ ෙවනවා. ඒ I�යට ඉaXයට කට:4 කරෙගන ය�න 

තමR ෙමවැ2 පදනම& 	{�ව�ෙ�. ෙ. පදනම ශ&�ම  ��ම 

4;�, ඒ හරහා අපට ඒ රටව�� ආධාර උපකාර ග�න ��ව�. 

ෙ. පදනම ශ&�ම  කර ග තාම ඒ ම¬� තව  වාහන Hල6 

ග�න ��ව� ත  වය& ඇ� ෙවනවා. ඒ 2සා ෙ. පදනම 

ශ&�ම  කර ෙගන එR� ෙ. රටට, රෙc ජනතාවට Iශාල 

ෙසTවය& කර�න ��ව� ත  වය& ඇ� කර�න ��ව� 

ෙවනවා. ඉ�� ඒක ද��ෙ� නැ�ව, ඒ ගැන Iෙ7චනය කරH�, 

ඒක ෙමතැ2� අෙහ�P ��මට, ඉව  ��මට තමR කථා 

කර�ෙ�. ඒ වාෙFම, ඉ�aයාSව�ට  ෙන/ෙයW  

ෙද�ෂාෙර�පණ කරනවා.  

IෙශTෂෙය�ම �ට අ�M# 200කට 250කට ඉස්සර ෙ. රෙc 

ක¤කරෙG ෙ  2ෂ්පාදනය ආර.භ කෙළT ක�ද?  }�ෙද� ආර.භ 

කළ ඒ වZාපාරයට උර #�ෙ� ක�ද?  ඉ�aයාSව� ඇIeලා 

ෙ  2ෂ්පාදනය කළා. අද රස කර කර ෙ  ෙබ/නවා. න8  ෙද/ස් 

�ය�ෙ� කාටද? ඉ�aයාෙව� ඇIeලා ෙ. ෙ. I�යට කළාය 

�යනවා. න8  ඉ�aයාSව� ඇIeලා ෙ. රටට වැඩ කරලා 

�ෙබනවා. අද  ඒ අය ඒ ෙසTවය කරනවා. අෙ� ලාං�කය�ට ඒ 

ෙසTවය කර�න ��ව�ද?  ය. 	Xස& ඉෙගන ෙගන ඒක 

කරනවා. න8  හX ෙසTවාව& ලබා ෙද�ෙ� ඉ�aයාෙව� ආ� 

ක.කMව�.  

ඒ 2සා ය. �P ෙකෙන& ෙ. රටට උද7ව&, උපකාරය& 

කෙළ/  කවදාව  ඒක ෙහළා ද��න අවශZතාව& නැහැ. ඒක 

අගය කර�න ඕනෑ. ඒකට ගM කර�න ඕනෑ. ඒකට ස්4� 

කර�න ඕනෑ.  ඒ අයෙග� තව තව  ආධාර උපකාර ලබා ග�න 

උ සාහ කර�න ඕනෑ.  ඒ කරන ෙ� ගැන ඇග®ම& කර�න 

ඕනෑ.  න8  අද අ	 එවැ2 ත  වය& ද��ෙ� නැහැ. සමහර 

ඇ ත� ඊ'ෂZාව, ෙÕ�ධය, ෛවරය ව�රාෙගන යන 2සා තමR 

ෙ. ත  වය ඇ� - �ෙබ�ෙ� �යන එක මම IෙශTෂෙය� 

මත& කර�න ඕනෑ. අ�න ඒ  2සා තමR ෙ. රට ෙ. 

ත  වයට ප ෙවලා �ෙබ�ෙ�.  

ලාසනාêඪ ගM ම�O4Hය2, ගස් මැ6ම ස.බ�ධෙය� 

IෙශTෂෙය� සඳහ�  කර�න ඕනෑ. ඒ සඳහා වන බලපn ගාස්4 

අÍ කරනවා; වැ½ කරනවා. ඒවා වැ½ ��ම 4;� P# ව�ෙ�  

ෙ. රෙc සාමානZ H2හාෙF  ජන �Iතයට එR� ය.�P 

ආධාරය& උපකාරය& ග�න ��ව� ත  වය නැ� -මR.  

බලපn ගාස්4 වැ½ කළාට කම& නැහැ, රෙc �Hත `මාණය�� 

2ෂ්පාදනය කරලා රටට ආදායම& ලබා ෙදන වැඩ 	;ෙවළ& 

ඇ� කරනවා න.. එෙහම න. අ	 ඒකට උද7 කර�න ඕනෑ. 

ගහ�න ��ව�   බ# Iශාල `මාණය& ගැ¡වාට පස්ෙසT  ඒ 

ආයතන �ඳ වැ ෙටනවා. ඒවා කරෙගන ය�න බැX ත  වයට 

ප  ෙවනවා.  ෙ. අ�M�ෙ� ම  පැ� 2ෂ්පාදනෙය� M	යe 

��යන 147ක ආදායම& බලාෙප/ෙර/ 4 ෙවනවා. න8  ෙ. 

වන Iට ලැෙබන `මාණය ��යන 113R. ඒ ආදායම බැහැෙගන, 

බැහැෙගන යනවා.  ඇR ඒ? ෙ. බ# වැ½-ම 4ළ, ෙ.වාෙG Hල 

ගණ� වැ½-ම 4ළ තමR ඒ ත  වය ඇ�ෙවලා �ෙබ�ෙ�.  

එම 2සා ඒවාට කැමැ� අයට - අ	 ඒවාට IM�ධR.- ඒවා 

සාධාරණව ලබා ග�නට, 2දහෙසT කට:4 කර�නට ඉඩ ෙද�න 

ඕනෑ. ඒ වාෙFම බැ¢.ව��, �මාව�� ෙත/රව ඒවා ඉaXයට 

කර ෙගන ය�න අවශZ පහ}ක. සලසා ෙද�න ඕනෑ; 9�ය 

හXයට £යා මක කර�න ඕනෑ. 9�ෙය� 	ට, 9තZSªල 

ෙන/වන, 9� Iෙර�z වැඩවලට උපXම දÛව. ෙදන වැඩ 

	;ෙවළවe £යා මක කර�න ඕනෑ. එතෙක/ට 9� Iෙර�z 

වැඩව�� ඉව  ෙවනවා.  ෙ. රෙc වැඩ කට:4 9තZSªලව 

P�ධ ෙවනවා. ඒ අSව රාජZ ආදායම ෙහ/ඳට ලැෙබනවා. 9� 

Iෙර�z වැඩ නතර ෙවනවා. රට ෙහ/ඳට ඉaXයට යනවා. ඒ 2සා 

ෙ. බ# වැ½ ��ම සාධාරණ මcටමට ෙගෙන�න ඕනෑය �යන 

එක තමR මම IෙශTෂෙය� මත& කර�ෙ�.  

ෙ.  "}වසැXය" වැඩ සටහන aවRන �රා £යා මක ��ෙ.6 

මධZම ක¤කර `ෙ�ශයට ඒ සහනය ඉතා ඉ&ම2� ලබා 6ලා ඒ 

`ෙ�ශෙG ජනතාවෙF ජන �Iතයට  ඒ Lල� රථ පහ}ක. 

ලබා ෙද�නය �යා මත& කරH�, ෙ. වැඩසටහන £යා මක 

��මට කට:4 කළ අෙ� ගM  හ'ෂ ද Peවා ඇම�4මාට , 

ෙමයට ආධාර උපකාර කළ ඉ�aයාS රජයට  ෙග|රව9ය 

ස්4�ය �ද කරH� මෙF වචන සව්eපය අවස� කරනවා.  

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.�ය 
(மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබ/ ෙහ/ම ස්4�R, ගM ම�O4ම2.  �ළඟට ගM හ'ෂණ 

රාජකMණා ම�O4මා. ඔබ4මාට H2 4 දහයක කාලය& 

�ෙබනවා.  

965 966 

[ගM ෙ&.ෙ&. 	යදාස මහතා] 
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ග/ හ&ෂණ රාජක/ණා මහතා (மா��மி� ஹ�ஷன ராஜக�ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4Hය2, මට අවස්ථාව ලබා 6ම 

	;බඳව ස්4�ව�ත ෙවනවා.  අෙ� යහ පාලන රජය ෙ. රට භාර 

ග තාට ප}ව ෙස|ඛZ &ෙෂTnය 4ළ දැවැ�ත Iප'යාසය& P# 

කර�නට හැ�ෙවලා �ෙබනවා �යලා මා {තනවා. ජා�ක 

`�ප � හා ආ'~ක කට:4 අමාතZාංශය භාරව කට:4 කරන 

ගM අ²ාමාතZ ර2e IÕමPංහ මැ�4මා, IෙශTෂෙය�ම 

ඉ�aයාS අ²ාමාතZ නෙ'�ì ෙම�a මැ�4මා සමඟ සාක0ඡා 

කරලා, 1990 }වසැXය Lල� රථ ෙසTවාව ෙ. රටට හ¤�වා 

#�නා. ෙ. කට: ත 	�පස ඉඳෙගන එ{ ස.î'ණ වග[ම 

දරH� කට:4 කර�,  ගM (ආචා'ය) හ'ෂ ද Peවා රාජZ 

අමාතZ4මාට  අෙ� ෙග|රවය හා ස්4�ය ෙ. අවස්ථාෙ7 6 �ද 

කර�නට ඕනෑ.  එ4මා  ç ලාං�කයW හැdයට ෙමවැ2 දැවැ�ත 

ෙසTවාව& ෙ. රටට හ¤�වා ෙදH�, එය ඉතා සා'ථකව 

£යා මක කරෙගන යාමට කට:4 කර �ෙබනවා.  ඒ වාෙFම 

ෙමම කට: ත සඳහා අපට ලZමය ශ&�ය ලබා#� ඉ�aයාS 

අ²ාමාතZ4මාට , ඉ�aයාS ජනතාවට  ෙ. අවස්ථාෙ7 6 අෙ� 

ෙග|රවය �ද කළ :4R. 

ෙමය ඉතාම සා'ථක වැඩ 	;ෙවළ&. ෙ.ක ෙල/W 

�ණZක'මය&. IෙශTෂෙය�ම දWx පළාෙ  සහ බස්නා{ර 

පළාෙ  අ	 ෙමම Lල� රථ ෙසTවය ආර.භ කළා. මරන 

ෙගදරකට Lය , ෙවන  කට: ත& සඳහා Lය ,  අෙ� 

ආසනෙG ජනතාව ෙමම Lල� රථ ෙසTවෙය� P#වන කා'ය 

භාරය  	;බඳව  ඉතා පැහැ6ෙම� කථා කරනවා මට අහ�නට 

ලැ�ලා �ෙබනවා. හaP අවස්ථාවක 6 Lල� රථය�� 

ලැෙබ�නට ඕනෑ ෙසTවය ෙ. 1990 Lල� රථ ෙසTවාව 4;� 

ඉතාම සා'ථකව ලැෙබනවා. ප} Lය කාලෙG අ	 ෙ. ෙසTවය 

හ¤�වා ෙද�න යනෙක/ට, Iප&ෂෙG ෙන/ෙය& මැ� ඇම�වM, 

ඒ වාෙFම  ෙවන  සංIධාන ෙ. ආtÍවට Iශාල බලපෑම& 

එeල කළා.   ඒ වාෙFම ෙන/ෙයW  ෙ�වe �යH� ජනතාව 

ෙන/මඟ  යව�නට උ සාහ කළා.  "ෙමම Lල� රථ ෙසTවය 

4;� ඉ�aයාSව� ෙ. රටට පැHෙණනවා, අෙ� රෙc 

<�යාව� ෙ. රෙc ජනතාවෙග� අR� කරලා ඉ�aයාS 

ජනතාවට ෙදනවා, ෙ. 4;� ෙර� ඔ 4 ෙසTවය ලංකාවට එනවා" 

වැ2 ෙන/ෙයW  ෙ�වe �7වා. ඒ I�ෙG අ�ක ෙබ/M මවH� 

ජනතාව ෙන/මඟ යව�නට උ සාහ කළා  මට මතකR.  එවැ2 

අ�ක ෙබ/M �යH� ජනතාව ෙන/මඟ යව�නට උ සාහ 

කරන ෙක/ට අ	 ෙ. වැඩ 	; ෙවළ ෙන/ප}බටව හා ඉතා 

සා'ථකව £යා මක කර,  ඔ��ෙF එම ත'ක අද �ස්ස& බවට 

ප  කරලා �ෙබනවා. අද ෙමම ෙසTවාව ඉතාම සා'ථක වැඩ 

	;ෙවළ& බවට ප ෙවලා �ෙබනවා. දWx පළාතට, බස්නා{ර 

පළාතට Iතර& ෙන/ෙවR, අද 8� ලංකාවටම ෙ. ෙසTවාව ලබා 

ෙද�න �යලා ඉeලනවා. ගM අ²ාමාතZ4මා එම ෙසTවාව 8� 

රටටම ලබා ෙද�න තමR අද ෙ. කට:4 කර�ෙ�. ඒක 

දැවැ�ත �ණZක'මය& හැdයට මම ද�නවා. ෙමය ෙස|ඛZ 

&ෙෂTnෙG I�ල-ය ෙවනස& P# කර� අවස්ථාව&. 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4Hය2,  මම ෙප|�ග�කව ද�න 

අෙ� රජෙG ය. #'වලතාව& �ෙබනවා. ඒ තමR, ෙමවැ2 

වැදග  කට: ත& කරන ෙක/ට ඒ 	;බඳව `මාණව  

`චාරය& ලබා ෙන/6ම. ෙ. 	;බඳව `මාණව  `චාරය& 

ෙන/කරන 2සා තමR, "ෙ. ආtÍව ෙම/නවාද කරලා 

�ෙබ�ෙ�?" �යලා සමහර අය අහ�ෙ�. ෙමවැ2 ෙඵ�හාPක 

වැඩ කට: ත& කරන ෙක/ට ඒ 	;බඳව Iශාල `චාරය& P# 

කර�න  දැනග�න ඕනෑ. එය එක පැ ත�� ආtÍව කරන 

කට:4 	;බඳව ජනතාව දැන ගැ9ම සඳහා , අෙන& 

පැ ෙත� හaP අවස්ථාවක 6 1990 අංකයට කථා කර�න 

අවශZR �යන එක ජනතාවෙF මතකෙG තබා ගැ9ම සඳහා  

වැදග  ෙවනවා.  ඒ 	;බඳව  මතකෙG තබාග�න න. ��e 

`චාරය& P#  ��ම ඉතා වැදග  ෙවනවා. ෙමවැ2 ෙසTවාව� 

	;බඳව `චාරය ��ම 4;� තමR  ෙ. රෙc ජනතාවට ඒ ගැන  

දැS. ෙද�න අපට ��ව� ෙව�ෙ�. 

ෙස|ඛZ ෙසTවය ඉහළ නැං-ම සඳහා  අ	 අ� දැවැ�ත වැඩ 

කට: ත& කරලා �ෙබනවා. ඒ වාෙFම ෙ. රෙc ඉෙගSම 

ලබන සෑම දMෙවWටම ර&ෂණය& ලබා ෙද�න  අපට ��ව� 

ෙවලා �ෙබනවා. එම ර&ෂණය ලබා 6ම 4;� ෙස|ඛZ 

&ෙෂTnෙG,  අධZාපන &ෙෂTnෙG සහන ලැෙබනවා වාෙFම,  

ඔ��ෙF �වන බර අÍ කරග�න  එR�  දැවැ�ත ක'තවZය& 

P# ෙවනවා. හැබැR, ෙ. 	;බඳව තවම  ජනතාව දැSව  ෙවලා 

නැහැ. ඔ��ව දැSව  කර�න ඕනෑ. ඒ ස.බ�ධෙය� ජනතාව 

දැSව  ��ම සඳහා ගM අ�ල IරාV කාXයවස. මැ�4මා 

ෙඵ�හාPක වැඩ සටහන& £යා මක කර �ෙබනවා. 

න8 , තව  ෙ.ක ��e කරලා, ආtÍෙව� ලබා 6 �ෙබන 

ෙ. දැවැ�ත ෙසTවාව� 	;බඳව දැSව  ��ම& කර�න ඕනෑ. 

එම කා'ය ��මට මාධZ ආයතනවලට  වග[ම& �ෙබනවා. 

මාධZ ආයතනව�� ඒ ගැන වඩා  ��e `චාරය& ලබා ෙද�න 

කට:4 කර�න ඕනෑ. ෙමවැ2 වැදග  කට:4වලට `8ඛ වය  

6ලා,  ජනතාවට ඒ 	;බඳව 2වැරa අවෙබ�ධය& ලබා ෙද�න 

කට:4 කර�න �යලා මම මාධZ ආයතනව�� කාMUක 

ඉe�ම& කරනවා.  

ලාසනාêඪ ගM ම�O4Hය2, ක�M ෙම/න කථා �7ව ,  

}වසැXය වැඩ 	;ෙවළ ආර.භ කර එම කට: ත ඉතා සා'ථකව 

£යා මක කර �ෙබනවා. ඒ Iතර& ෙන/ෙවR, එ{ ය. ය. අÍ 

පාÍ 	;බඳව �යනෙක/ට,   එම අÍ පාÍ 	;බඳව 2හතමා9ව 

ඇ¡. ක� 6ලා, ඒවා ෙවනස් කර�න ��ව� මcටමට ගM හ'ෂ 

ද Peවා රාජZ ඇම�4මා කට:4 කර �ෙබනවා. සමහර 

ම�OවM කථා කෙළT ෙ. 4ළ ��x `ශ්න ගැන ෙව�න 

��ව�. ෙ. වන Iට ඒ ��x `ශ්න 2රාකරණය කරලා, එය 

සා'ථක වැඩ 	;ෙවළ& බවට ප  කර�න ��ව� ෙවලා 

�ෙබනවා.  

ෙ. අවස්ථාෙ7 6  මා තව ඉe�ම& කර�න කැමැ�R.  දැනට 

ෙ. Lල� රථ ෙප/�ස් සථ්ානවල නවතා �ෙබනවා. ෙ. Lල� 

රථවල ෙසTවය කරන ෙසTවක ෙසTIකාව�ට අවශZ පහ}ක. 

සමහර ෙවලාවට ෙ. ෙප/�ස් සථ්ානවල නැහැ. ෙ. සඳහා වැඩ 

	;ෙවළ& අ	 £යා මක කර�න ඕනෑ. 9�ය හා සාමය 	;බඳ 

අමාතZ4මාව  ස.බ�ධ කර ෙගන, ෙප/�Pය 4ළ ෙ. අයට 

අවශZ පහ}ක. ලබා aය :4R. සමාජෙG �ව  වන ��ගලය� 

වග[ම�� �ව  Iය :4 අය හැdයට සලකනවා. ඒ 2සා, 

වZාපාXක `ජාව  ස.බ�ධ කර ෙගන ඒ ෙසTවක 	Xසට 

තෘ��ම ව, සා'ථකව ෙ. ෙසTවාව ඉ� කළ හැ� ආකාරයට 

අවශZ පහ}ක. ලබා 6ෙ. කට: ත අප £යා මක කර�නට 

ඕනෑ. සමහර තැ�වල ෙසTවය කරන අයට කා'යාලය& නැහැ; 

ýට ඉ�න තැන& නැහැ. එවැ2 ගැටQ �ෙබනවා. එෙහ , ෙ.වා 

Iසඳා ගත හැ� ෙප/½ `ශ්න. එවැ2 `ශ්න ��ණ , ෙමR� වන 

ෙසTවාෙ7 �Pම අÍව& ෙව�ෙ� නැහැ. ෙමවැ2 අÍ පාÍ 

��ණ , එම අÍ පාÍ මධZෙG  කරන ෙ. ෙසTවාව 	;බඳව ඒ 

අයට මෙF ෙග|රවය හා ස්4�ය �ද කරනවා.   අප PයQෙදනාම 

එක4 ෙවලා ෙ. ෙසTවක ෙසTIකාව�ෙF අÍ පාÍ හදලා, ෙමම 

ෙසTවාව ලංකාෙ7 පමණ& ෙන/ව 8� ෙල�කෙGම ආද'ශව , 

හaP `�කාර ඒකකය& බවට ප  කර ගත :4R. ෙ. සඳහා 

PයQ ෙදනාෙFම අදහස්  ලබා ෙගන, ෙ. වැඩ 	;ෙවළ ඉතා 

967 968 



පා'�ෙ.�4ව 

සා'ථකව ඉaXයට ෙගන යෑම සඳහා කට:4 කරන ගM අ²ාමාතZ 

ර2e IÕමPංහ මැ�4මාට , ෙ. ස.බ�ධෙය� }IෙශTÎව 

කට:4 කරන අෙ� (ආචා'ය) හ'ෂ ද Peවා මැ�4මාට  }බ 

පතH� මා 2හඬ වනවා. ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R. 

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.මා (மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R, ගM ම�O4ම2. 

�ළඟට, ගM අෙශ�ක æය�ත ම�O4මා. ඔබ4මාට Iනා½ 

දහයක කාලය& �ෙබනවා. 

[අ.භා. 4.31] 
 
ග/ අෙශJක �ය�ත මහතා (மா��மி� அேசா�க பிாிய/த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4Hය2, මට අවස්ථාව ලබා 6ම 

	;බඳව ස්4�ව�ත ෙවනවා. ඉතාම  වැදග  දවසක, රෙc 

ජනතාව ෙවSෙව� ෙ. ආtÍව £යා මක කරන, පැස}මට 

ල& ෙකෙරන සහ ල& කළ :4 කා'ය& 	;බඳව කථා කර�නට 

අවස්ථාව ලබා 6ම 	;බඳව ඔබ4Hයට ස්4�ව�ත වනවා. ''1990 

}වසැXය පදනම'' 	{�-ම ç ලාං�කR� I�යට, ඒ වාෙFම ෙ. 

යහ පාලන රජය I�යට අ	 ස4� ෙව�නට ඕනෑ කාරණාව&. 

ෙ. ෙවSෙව� ගM අ²ාමාතZ4මාෙF අමාතZාංශෙG, අෙ� 

(ආචා'ය) හ'ෂ ද Peවා රාජZ ඇම�4මා �ක වය ෙගන 

කට:4 කරනවා.  ç ලාං[ය ජනතාවෙF ජන �Iතය ෙස|ඛZමය 

වශෙය� ශ&�ම  කර�නට, මඩ කාෙගන, ෙද�ෂද'ශන, 

Iෙ7චන, ගැර¡. සහ 2�දා මධZෙG ෙ. }වසැXය Lල� රථ 

ෙසTවාව ආර.භ ��ම 	;බඳව ගM අගමැ�4මාට , අෙ� හ'ෂ ද 

Peවා රාජZ ඇම�4මාට  මම ස4්�ව�ත වනවා. 

දහසW  `ශ්න මැ�ෙ�, 2016 �� මාසෙG 21වන දා 

බස්නා{ර සහ දWණ යන පළා  ෙදෙ& aස්w&ක හය& ඉල&ක 

කරෙගන ෙ. }වසැXය වැඩසටහන ආර.භ �ණා. පළ8ෙව�ම 

Lල� රථ 88�� ආර.භ �x ෙ. වැඩසටහන හරහා ç ලාං�ක 

තMණ තMUය�ට <�යා 500& පමණ උ පාදනය �ණා. 

aනකට #රකථන ඇම4. 880කට ආස�න `මාණය& ලැෙබන, 

ඒ ලැෙබන #රකථන ඇම4.ව�� Pයයට 98.9කට පමණ 

ෙසTවාව& සපයන, ඉතාම කා'ය බ¡ල, වැදග  ෙසTවාව& බවට 

අද ෙ. }වසැXය Lල� රථ ෙසTවය ප  ෙවලා �ෙබනවා. ඒ 

2සාම ෙව�න ඇ�, ෙ. ෙම/ෙහ/ත ෙව�6 ඒකාබ�ධ Iප&ෂෙG 

�P# ම�Oවරෙය& ෙ. සභා ග'භය 4ළ නැ ෙ . [බාධා 

��ම&] නැහැ. ඒකාබ�ධ Iප&ෂෙG එක ම�Oවරෙය&ව  

නැහැ. ඒ ඉ�ෙ�, ç ලංකා 2දහස් ප&ෂෙG }ද'y9 

`නා�#�eෙe ෛවදZ4HයR. ç ලංකා 2දහස් ප&ෂය 

2ෙය�ජනය කරH� ම�OවXය& ෙ. සභා ග'භය 4ළ Pdය , 

ෙප/ෙහ/c�ෙ7; ඒකාබ�ධ Iප&ෂෙG �P# ම�Oවරෙය& ෙ. 

සභා ග'භය 4ළ නැහැ. ඒ ඇR �යා මම ෙස/යා බැQවා. ඔ�� 

ආ� ගම�ම තe අ තට ෙබ/රQ දමනවා වාෙF �ෙය7වා. ඒ 

වාෙFම රෙc ජනතාව 4ළ අ2යත �ය& මැ7වා; ෙ. 4;� 

ඉ�aයාවට ෙක/ටස& යනවා, ඔ 4  ෙසTවාවකට ෙමය දඩ�මා 

කරෙගන �ෙබනවාය �7වා. ඒ අතර4ර සමහර අය, "ය�ෙන 

ෙක/ෙහද" ඇ¡වාම, "මeෙල ෙප/e" �යනවා වාෙF කථා කළා. 

ගM ආචා'ය හ'ෂ ද Peවා මැ�4මා ළඟ මම ඉ�ෙද�a එ4මාට  

මම ෙ. ගැන දැS. #�නා. අද අ	 1990 }වසැXය පදනම පන  

ෙක�.පත 	;බඳව Iවාද කළ , එ4ම�ලා ඒ 	;බඳව ෙන/ෙවR 

කථා කෙළT, ලාසනාêඪ ගM ම�O4Hය2. එ4ම�ලා ෙර�හe 

ප�ධ�ෙG සමහර තැ�වල �ෙබන වැ<a, අÍ පාÍ ෙප�වා 

ෙද�න පට� ග තා.  

ෙබෙහ  Hල අÍ ��ම 	;බඳව  එ4ම�ලා ය. ය. 

ෙද�ෂාෙර�පණ එeල කළා. ඒකාබ�ධ Iප&ෂය කාලය& �ස්ෙසT 

ත��ලලා ෙ. ආtÍව Iෙ7චනය කර�න හැ#වාට, ව'තමානය 

ෙව�6 ෙ. ආtÍව වැ½ ස�ද නැ4ව; එදා වාෙF cutouts, 

posters, bannersව�� නාව�ෙ� නැ4ව කළ වZාපෘ�වල ඵල 

`ෙය�ජන අද ජනතාව ෙනළා ග2H� Pdනවා. ලාසනාêඪ 

ගM ම�O4Hය2, අෙ� පැරU �යමන& �ෙබනවා ෙ�, "ස¤� 

ගස කප�න කප�න }වඳ හමනවා" �යලා. ඒ වාෙF, එ4ම�ලා 

ෙම/න තර. Iෙ7චන කළ , අෙ� ආtÍව ඒවාR� සැෙල�ෙ� 

නැ�ව £යා මක කළ ඒ වැඩසටහ� අද ය.�P I�යකට 

සමාජගත ෙව�න පට�ෙගන �ෙබනවා. ෙ. }වසැXය Lල� 

රථ ෙසTවය 4;� ඉ�aයාවට ලංකාව 4ළට ඇ4� ෙව�න, 

ලංකාවට බලපෑ. කර�න හැ�යාව ලැෙබනවාය �යා ඒකාබ�ධ 

Iප&ෂෙG ම�OවM �{පෙදෙන& එය දැ½ ෙලස 

ෙද�ෂද'ශනයට ල& කළා. හැබැR ඒකාබ�ධ Iප&ෂෙG 

ම�OවM�ට මම ෙ. කාරණය �ය�න කැමැ�R. ඔබලාට 

අ2යත �ය& ඇ�. න8  ඔය �ය ඇ� ෙව�න ��ෙt අද 

ෙන/ෙවR. රාජප&ෂ ෙර�ෙ.�4ව එදා ෙ. රට පාලනය කර�6 ç 

ලංකා :ද හ8දා ලස්ථානය �න සමාගමකට P�නකරව 

IWණලා, ෂැ��-ලා ෙහ�ටලය හද�න ෙග�eෙෆ Tස් ෙවරළ lරය 

ඉස්සරහ �ෙබන �. lරය ෙදනෙක/ට, අෙ� රෙc ඉඩ. ෙ�ද 

ෙ. 	ට රටකට IWණ�ෙ�, අෙ� රටට බලපෑ. කර�න 

ෙන/ෙවRද ෙ. එ�න ෙද�ෙ� �යලා {4ෙt නැ�ද ද�ෙ� 

නැහැ. එ&ස  ජා�ක ප&ෂය I�යට ඊට එහා Lය `�ප �ය& 

තමR අපට ��ෙt.  

Iෙ�ශ රටව�� ලැ�x ය. ය. ආධාර උපකාර මත ෙ. රට 

ෙග/ඩ නැ�x ආකාරය 	;බඳව, ඉ� ලැ�x වර`සාද 	;බඳව 

ගM ම{�ද අමර-ර ඇම�4මා  `කාශ කළා. එ4මාෙF 

කථාෙ76 එ4මාට මඟ හැMx එක කාරණය& 	;බඳව මා 

�ය�න ඕනෑ. නැ න. එය aවංගත ෙV.ආ'. ජයව'ධන 

çමතාණ�ට අසාධාරණය& P# ෙවනවා. ඒ වාෙFම එදා තMණ 

කට:4 භාර ඇම�වරයා I�යට කට:4 කළ ව ම� 

අ²ාමාතZ4මාට  කරන මa�ං1කම& ෙවනවා. ෙV.ආ'. 

ජයව'ධන මැ�4මා එදා ජයව'ධන�ර ෙර�හල ස්ථා	ත ��ම 

	;බඳ කාරණය අෙ� ගM ඇම�4මාට මඟ හැMණා. ෙV.ආ'. 

ජයව'ධන මැ�4මා එදා ජප� ආධාර යටෙ  ඇඳ� දහස�� 

සම�Iත ජයව'ධන�ර ෙර�හල අෙ� රටට ලබා #�නා. අද 

තවම  ඒ ෙර�හල ෙ. රෙc ජනතාවට ෙස|ඛZමය වශෙය� 

ඉතාම වැඩදා®, වැදග  ෙසTවාව& සපයනවා. එ&ස  ජා�ක 

ප&ෂය �ය�ෙ�, බලයට ප  වන හැම අව�යකම වාෙF ෙ. 

රටට Iෙ�ශ රටව�� ආධාර, සහන Õමයට ණය ලබාෙගන 

අනාගත පර.පරා ගණනාවකට ඉ�X වන වZාපෘ� 2'මාණය 

කළ ප&ෂය&. 

එෙසT 2'මාණය කළ වැඩසටහ�වල `�ලාභ අ	 අද  �&� 

IÉනවා. එම 2සා ෙ. }වසැXය වැඩ 	;ෙවළ ෙදස Wහක I�යට 

බල�ෙ� නැ�ව යහප  ආකeපය�� බලනවා න. ෙහ/ඳR. 

}වසැXය වැඩ 	;ෙවළ 	;බඳව `ශංසා ��මට, ඒ 	;බඳව කථා 

��මට, එ{ �ෙබන අÍ පාÍ ෙප�වා 6මට, එම වැඩ 	;ෙවළට 

තව  යම& එක4 කර වැ½ ^ණා මක වැඩසටහන& උෙදසා 

ෙය�ජනා ඉaXප  ��මට අද දවෙසT ෙව� කර �ෙබන කාලය 

ෙය/දාෙගන  ඒකාබ�ධ Iප&ෂෙG අය උ සාහ කර�ෙ� 

තම�ෙF ෙ�ශපාලන ම�මතා�තර ව�රා ග�නR. ඒකාබ�ධ 

Iප&ෂෙG අය අද දවෙසT ප�සලට Lය , බ�ධනාගාරයට Lය , 

අ�කරණයට Lය   සමහර මාධZ නා�කා W�යට අරෙගන වැඩ 
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කරන ආකාරය අපට ෙපෙනනවා. ෙ. ආtÍව හද�න ෙග/ඩ& 

මහ�P �x තMණ ම�OවM I�යට රට 4ළ ෙමවැ2 

වැඩසටහ�  තව තව  ස්ථා	ත කරනවාට අ	 ස4� ෙවනවා, ගM 

(ආචා'ය) හ'ෂ ද Peවා මැ�4ම2.  

ෙවනදාට ෙම/නවා ෙහ� අeලාෙගන කෑ ගහ�න ඒකාබ�ධ 

Iප&ෂෙG කtඩායම පා'�ෙ.�4ව 4ළ {dයා. අද දවෙසT ෙ. 

අවස්ථාව වන Iට ඒකාබ�ධ ප&ෂය 2ෙය�ජනය කරන �Pම 

ම�OවරයW ෙ. පා'�ෙ.�4ව 4ළ නැහැ. එ4ම�ලාට I; 

ලVජාව& �ෙබනවා න. ෙ. පා'�ෙ.�4වට එ�න බැහැ. 

ෙම/කද, එ4ම�ලා එදා ෙමම ෙසTවාව ෙන/ෙය& ආකාරයට 

Iෙ7චනය කළා. 1990 }වසැXය පදනම පන  ෙක�.පත අද 

අෙ� ගM (ආචා'ය) හ'ෂ ද Peවා රාජZ ඇම�4මා ෙ. 

 පා'�ෙ.�4වට ඉaXප  කර �ෙබනවා. ඒ  	;බඳව මම ස4� 

ෙවනවා. හaP ෙවලා සමාජයට අනවශZ ෙ�වe පටවනවාට වඩා, 

`මාද - ෙහ� සමාජයට අවශZ, ජනතාවට අවශZ, ç ලංකාවට 

අවශZ, ç ලාං[ය ජනතාවෙF අNමානය ආර&ෂා වන වැඩ 

	;ෙවළ& aය  කරනවා න. ඒ ගැන අ	 ස4� ෙව�න ඕනෑ. 

ගM අ²ාමාතZ4මා , ගM (ආචා'ය) හ'ෂ ද Peවා මැ�4මා  

ෙ. කට: තට ෙබ/ෙහ� ෙවෙහස මහ�P �ණා. ඒ වාෙFම අෙ� 

පා'�ෙ.�4 කtඩායම  ෙ. 	;බඳව සාක0ඡා වට ගණනාව& 

පැවැ +වා. ෙ. වැඩ 	;ෙවළ 4ළ �ෙබන ෙහ/ඳ නරක 	;බඳව 

සංස�දනා මකව කථා කරලා, වඩා ^ණදා® `�ඵල සමාජයට 

අ ප  කර 6මට අ	 කට:4 කරනවා.   
 

ග/ SලාසනාTඪ ම��.�ය 
(மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගM ම�O4ම2, ඔබ4මාට තව Iනා½යක කාලය& 

�ෙබනවා.  
 

ග/ අෙශJක �ය�ත මහතා (மா��மி� அேசா�க பிாிய/த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ෙහ/ඳR, ලාසනාêඪ ගM ම�O4Hය2.  

#�ප  අ{ංසක ජනතාව ඉල&ක කරෙගන, ඔ��ෙF ජන 
�Iතයට අවශZ කරන }ර&�තභාවය ලබා ෙද�න තමR, `ශ්න 
මැ�ෙ� �ණ  අ	 ෙ. Lල� රථ ෙසTවය ස්ථා	ත කෙළT.  රජය& 
I�යට අෙ� අර8ණ අද සා'ථක ෙවලා �ෙබනවා. අ	 ඒ 	;බඳව 
ස4� ෙවනවා. එ&ස  ජා�ක ප&ෂ රජය බලයට ප  වන හැම 
අවස්ථාවකම ෙස|ඛZමය වශෙය� ෙ. රෙc වැදග , දැවැ�ත 
වZාපෘ� £යා මක කර �ෙබනවා. ඒවා හැම දාම  ජනතාව 4ළ 
ෙන/මැ[ පව�නවා. }වසැXය වැඩසටහන, පාසe P}� ල&ෂ 
42& ර&ෂණාවරණය ��ම වැ2 වැඩසටහ� ෙ. කාලය 4ළ 
අෙ� ෙස|ඛZ &ෙෂTnයට ඇ4ළ  ��ම 	;බඳව ෙ. ආtÍෙ7 
ම�Oවරෙය& I�යට මම ස4� ෙවනවා. ඒ වෙFම ෙබෙහ  
ව'ග හත;ස් ගණනක Hල අÍ කරලා අ{ංසක, අසරණ ෙර�è�ට 
තම�ට අවශZ ෙබෙහ  `මාණය ලබා ගැ9ෙ. පහ}කම ඇ� 
කළා. අෙ� a�. අ8xගම ම�O4මා අ&� කාච ලබා 6ම 
ස.බ�ධව කථා කළා. ෙර�හeවලට L{� බල�නය �යා මම 
එ4මාට �යනවා . ෙර�è�ට අ&� කාච ලබා ෙදනවා. ඒ Iතර& 
ෙන/ෙවR, ෙර�හe 4ළ `ශංස9ය ෙසTවාව& සපයනවා. }වසැXය 
පදනම ස්ථා	ත කරන පන  ෙක�.පත ෙ. පා'�ෙ.�4වට 
ඉaXප  ��ම 	;බඳව එක වතාව& ෙන/ෙවR, Pය දහස්වතාව& 
ගM අ²ාමාතZ4මාට , ගM (ආචා'ය) හ'ෂ ද Peවා රාජZ 
ඇම�4මාට  ස්4�ය �ද කරH�, මෙF කථාව අවස� කරනවා.   

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.�ය 
(மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R, ගM ම�O4ම2.  

�ළඟට, ගM ඉෂා& ර¡මා� ම�O4මා. ඔබ4මාට Iනා½ 

10ක කාලය& �ෙබනවා.  
 

[අ.භා.4.42] 
 

ග/ ඉෂා! රpමා� මහතා (மா��மி� இஷா� ரஹுமா�) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 

ලාසනාêඪ ගM ම�O4Hය2, 1990 }වසැXය පදනම 

පන  ෙක�.පත යටෙ  ඉaXප  කර �ෙබන ෙය�ජනාව ෙ. 

රටට ඔ�න ෙය�ජනාව&.  

අෙ� රට ආ'~ක වශෙය� Iශාල `ශ්නයකට 8¡ණ 6 ඇ� 

ෙ. ෙවලාෙ7, ගM ර2e IÕමPංහ අගමැ�4මා එ4මාෙF 

ද&ෂතාව ෙප�වලා ඉ�aයාෙ7 අගමැ� ෙම�a මහතා එ&ක 

සාක0ඡා කරලා, ෙ. භාර�ර වැඩ 	;ෙවළ සා'ථකව කර�න 

ඕනෑ �යලා, ෙ. කා'ය භාරය ඉෂ්ට කර�න ඕනෑ �යලා l�# 

කර ග තා. ෙ.කට }#ස්ෙස& තමR ගM ( ආචා'ය) හ'ෂ ද 

Peවා රාජZ අමාතZ4මා. 

 
ග/ SලාසනාTඪ ම��.�ය 
(மா��மி� தைலைமதா5��  உ-1பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ෙ. අවස්ථාෙ76 ගM 2ෙය�ජZ 

කථානායක4මා 8ල}න ග�නවා ඇ�. 

 
අන./ව ග/ (ෛවද^) .bතා Oෙ�මා�න මහA�ය 

Sලාසනෙය� ඉවA �ෙය�,  �ෙයJජ^ කථානායක.මා [ග/ ෙ�. 
එ6. ආන�ද  මාරb@ මහතා] SලාසනාTඪ Oය. அத(பிற), மா�+மி) (ைவ�திய கலாநிதி)(தி<மதி) �=தா விேஜமா(ன அவ&க  அகிராசன�தினி(- அகலேவ, பிரதி? சபாநாயக& அவ&க  [மா�+மி) ேஜ.எ�. ஆன%த )மாரசிறி] தைலைம வகி�தா&க . 

Whereupon THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA  
left the Chair, and  DEPUTY SPEAKER [THE HON. J. M. ANANDA 
KUMARASIRI ] took the Chair. 

 
ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගM ම�O4මා කථාව කරෙගන ය�න. 

 
ග/ ඉෂා! රpමා� මහතා (மா��மி� இஷா� ரஹுமா�) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, මා ෙමම Iවාදය ආර.භෙG 

ඉඳලා බලාෙගන Pdය6 පැහැa�ව දැ&කා, Iප&ෂෙG ම�OවM 

IIධ I�යට එ4මාට මඩ `හාර ගැ¡වා; ෙච�දනා කළා. ඇ තටම 

ෙ. දැ�  ඉපa0ච අය I�යට තමR ඒ අය කථා කෙළT. හැබැR අද 

අපට දැන ග�න ��ව� �ණා, 1990 }වසැXය පදනම හරහා 

කරන වැඩ 	;ෙවළ ෙම/ක&ද �යලා. එය දැන ග�න ක�� 

ලංකාෙ7 ෙක/ටස& ඉ�aයාS රජයට භාර ෙදන I�යට තමR 

අපට ප}Lය කාලෙG අහ�න ලැ�ෙt, ද��න ලැ�ෙt. ඒ 

I�යට තමR කථා කෙළT. ඇ තටම මම  {4වා, ෙ. අය 

ෙම/කද ෙ. I�යට Iෙ7චනය කර�ෙ� �යලා. ගM රාජZ 

අමාතZ4මා ෙමම පන  ෙක�.පත ම¬� පැහැa�ව, �äතව 

ෙප�වලා �ෙබනවා ෙ.ෙක� ලැෙබන ලාභ ෙම/නවාද, අලාභ 

ෙම/නවාද �යලා. එය දැන ෙගන  ෙ. අය ඇR, ෙමෙහම කථා 

කර�ෙ� �යලා {තනෙක/ට ෙග/ඩ& #කR.  

ගM රාජZ ඇම�4ම2, ඔබ4මා දැනට aස්w& හයක ෙ. වැඩ 

	;ෙවළ පට� අරෙගන £යා මක කරෙගන යනවා. න8  ගM 

971 972 



පා'�ෙ.�4ව 

රාජZ අමාතZ4ම2, ලංකාෙ7 වැ½ම �H `මාණය& �ෙබන 

aස්w&කය& තමR, අෙ� අSරාධ�ර aස්w&කය. එ{ #ෂ්කරම 

ආසන හත& �ෙබනවා. මෙF ආදරÞය අSරාධ�ර aස්w&කෙG 

ඒ ආසන හෙ  තමR ලංකාෙ7 වැ½�ර kidney ෙර�è� ඉ�ෙ�. 

දැනට හ¤නාග  ෙර�è� 25,000& ඉ�නවා. හ¤නාග�න බැX 

ෙක/ටසW  ඉ�නවා. එපමණ Iශාල සංඛZාව& ඉ�නවා. 

අSරාධ�රෙG තමR මහ ෙර�හල �ෙබ�ෙ�. එතැන ඉඳලා 

පදIයට �ෙල��ටර එකPය ගණන& �ෙබනවා. පදIය, 

කැ��ෙග/eලෑව, රඹෑව හා මැදව01ය �යන ෙ. ආසන හතෙ'ම 

kidney ෙර�è� Iශාල සංඛZාව& ඉ�නවා. ගM රාජZ 

අමාතZ4ම2, ඔබ4මා හ¤�වා 6 �ෙබන ෙ. වැඩ 	;ෙවළ ඉතා 

ඉහළR. ෙ. වාෙF Lල�රථ ෙසTවාව& අෙ� aස්w&කෙG  

��ණා න., ඒ බල `ෙ�ශවල ඉ�න #�ප  ජනතාවට ඉතා 

ඉ&ම2� ඒ අයෙF `ශ්නවලට Iස¤ම& ලබා ග�න ��ව� 

ෙවR.  

අSරාධ�ර aස්w&කෙG ඇ� තව  #ෂ්කරම බල `ෙ�ශ 

තමR, ත��Xමෙe හා යා�ඔය 	{d බල `ෙ�ශය. එම බල 

`ෙ�ශෙG ෙර�හල& �ෙබනවා. න8 , ෙර�හලට තවම 

ambulance එක& නැහැ. අපට #කR. බල�න #කR. ෙ. වාෙF 

අQ  වැඩ 	;ෙවළවe ම¬� ඒ ජනතාවට උපXම ෙසTවාව& ලබා 

ෙද�න ��ව� න. ඉතා ෙහ/ඳR. �ට ෙපර ��x රජය� �7වා, 

"ෙල�කෙG රටවe අතX� අ	 ෙස|ඛZ &ෙෂTnය පැ ෙත� 

ඉහළටම -ඉaX ගමන&- Lයා." �යලා. මම පදIයට Lයා. පදIය 

ඉස්	Xතාලය  �ක ෙර�හල& I�යට න. කර �ෙබනවා. න8 , 

ඒ hospital එක හXයට පව වාෙගන ය�න තවම ෙද/ස්තරලා 

නැහැ. ෙද/ස්තරලා පමණ& ෙන/ෙවR, ෙග/ඩනැ¬�  නැහැ. ඒ 

Iතර& ෙන/ෙවR. ඒ hospital එකට අවශZ �P ෙදය& නැහැ. අÍ 

පාÍ රාyය& පදIය �ක ෙර�හෙe �ෙබනවා. ඒ මම අSරාධ�ර 

aස්w&කෙG එක අÍ පාÍව& �7ෙ7. අSරාධ�ර aස්w&කෙG 

ආසන හතම ෙ. වාෙF තමR, ෙබ/ෙහ/ම අÍ පාÍ �ෙබනවා. 

ෙ. කර�න යන වැඩවලට  අWe ෙහළනවා න., සමස්ත 

ලංකාෙ7ම ඉ�නා ජාl�ට කරන අසාධාරණය& I�යට තමR 

අපට එය ද��න ෙව�ෙ�. ගM රාජZ ඇම�4ම2, ඔබ4මා 

ඉස්සරහට ග ත කWල අ½ය&ව  පස්සට ග�න එපා. ෙහ/ඳ 

වැඩ& කරනෙක/ට, මඩ ගහනවා. 

ය. ය. ආකාරෙය� ඔබ4මාව Iෙ7චනය කරනවා. ඒ 4;� 

ඔබ4මා {තට හRය& ග�න. ඔබ4මාට හRය& ෙද�න 

පා'�ෙ.�4 ම�OවM� වශෙය� අ	 ඔබ4මාෙF 	�පP� 

ඉ�නවා. ඔබ4මා ෙහ/ෙර& ෙන/ෙවR; වංචාකාරෙය& ෙන/ෙවR. 

ෙ. රටට හ¤�වා ෙදන ෙ. වැඩ 	;ෙවළට ෙ. I�යට IM�ධ 

ෙව�ෙ� ඇR, �යලා {තන එක  අපට #ක&.  

ගM ර2e IÕමPංහ අගමැ�4මා ඉ�6ය අගමැ�4මා එ&ක 

සාක0ඡා කරලා තව ෙක/0චර වැඩ 	;ෙවළ& ලංකාවට 

ෙගෙන�න ��ව� I�යට සැල}. සකස් කරෙගන යනවා. අ	 

ඉ�aයාS රජයට ඇ¬eල a^ කළා න., ඉaXෙG6 එම රජෙය� 

අෙ� රටට ආධාර ග�න ��ව� ෙව�ෙ� ෙක/ෙහ/මද? ෙ. වැඩ 

	;ෙවළ ණය& ෙන/ෙවR, ෙ.ක ආධාරය&. ෙ. අය කථා 

කර�ෙ� ණය අරෙගන පළාතකට වැඩ 	;ෙවළ& සකස් 

කර�න යනවා �යලා {තා ෙගනද ද�ෙ� නැහැ. එෙහම නැහැ. 

ෙ.ක ස.î'ණ ආධාරය&. අ	 ශත දහයක ෙප/�ය& ෙගව�න 

ඕනෑ නැහැ. ඒ වාෙFම අ	 ණය වාXක ෙගව�න ඕනැ   නැහැ. 

ස.î'ණ ආධාරය& ෙදනෙක/ට, අ	 ඒවා භාරෙගන කට:4 

කර�න ඕනෑ ෙක/ෙහ/මද �යලා {තා, සමස්ත පා'�ෙ.�4ෙ7 

Pdන 225 ෙදනාම එයට සැල[ම& I�යට උද� කර�න ඕනෑ. 

ෙ. වාෙF ෙහ/ඳ වැඩ 	;ෙවළ ෙගෙනනෙක/ට, ෙ. 225 ෙදනා 

ෙ�ශපාලන වාP ගැ9ම සඳහා එක එ&ෙකනා ඒවාට අWe 

ෙහ�ෙව/  ෙ. ආදරÞය ලංකාෙ7 ඉ�නා ෙදෙක�dය& පමණ 

වන ජනතාවට අ	 උ තර ෙද�ෙ� ෙක/ෙහ/මද? ඒ වාෙFම 

අSරාධ�ර aස්w&කෙG මෙF ආදරÞය ජනතාව 750,000& 

පමණ ඉ�නවා. එම ජනතාවට ෙ. වාෙF වැඩ 	;ෙවළ 4;� 

සහන ලබා 6ෙ.6, ලංකාෙ7 ජනතාව පා'�ෙ.�4වට ප  කර 

එව� 225 ෙදනා ඒවාට අWe ෙහළන ෙ�වe කෙළ/  ෙ. යන 

ගමනට බාධාව& ඇ� ෙවනවා. එෙහම �ෙණ/  ඒ #è #�ප  

ජනතාව ඉaXයට ගම� කර�ෙ� ෙක/ෙහ/මද �යලා 

{තනෙක/ට අපට මහා #ක& ඇ� ෙවනවා.  

අෙ� රටට ආ'~ක අ�� මහා Iශාල `ශ්නයකට 8¡ණ 

ෙද�න ෙවලා �ෙබනවා. එෙසT Iශාල `ශ්නයකට 8¡ණ ෙද�න 

ෙවලා �ෙබන වකවාSවක6, ෙ. වාෙF ආධාරය& ග�නෙක/ට 

අෙ� රට ඉaXයට ගම� කර�ෙ� ෙක/ෙහ/මද? අද ෙඩ/ලරයක 

වdනාකම [ය�� ඉහළ L{� �ෙබනවාද �යලා බල�න. 

ක�ද, ඒකට ප;? අද වනIට ෙඩ/ලරයක IWx. Hල M	යe 

160 ඉ&මවා Lය එකට අ2වා'යෙය�ම වග�ව : ෙ  මා 

ඇ4� ෙ. පා'�ෙ.�4ෙ7 Pdනා 225 ෙදනාR. අ	 අතර සාමය 

නැහැ, අ	 අතර සම¬ය නැහැ. ෙහ/ඳ වැඩ 	;ෙවළ& 

ෙගනාෙව/ , ඒක ක�M ෙගනාව  අපට වැඩ& නැහැ; ෙම/න 

ඇම�4මා ෙගනාව  වැඩ& නැහැ. ෙ.ක එෙහම ෙන/ෙවR. 

"අෙ� කාලෙG ෙ.වා කරග�න බැX �ණා. ෙක/ෙහ/මද, ඔබලා 

කර�ෙ�? අ	 ඒකට ඉඩ ෙද�ෙ� නැහැ." �යලා අනවශZ 

I�යට ය. ය. ෙච�දනා එeල ෙවන ආකාරය අපට ද��න 

��ව�.  

බල�න, Pංග�îM LI}ම ගැන. අද ෙල�කෙG a:x - 

�ෙබන හැම රට& aහාම බලනෙක/ට, ෙල�කය  එ&ක 

ගSෙදS ෙකMෙව/  IතරR a:x ඉaX ගමන& �ෙබ�ෙ� 

�යන එක අපට ෙප9 යනවා. එෙහම නැ� �ෙණ/  

ඉ�ෙය�	යාව, ෙස�මා�යාව, ටැ�සා2යාව වාෙF රටවල 

ත  වයට තමR අෙ� ලංකාවට  ගම� කර�න ෙව�ෙ�. එදා, 

Pංග�îMෙ7 අගමැ�4මා අෙ� ලංකාව aහා බලා �7වා, "මම 

ලංකාව වාෙF Pංග�îMව හද�න ඕනෑ"ය �යලා. හැබැR, අද 

අෙ� අගමැ�4මා �යනවා, "අ	 Pංග�îMව I�යට අෙ� 

ලංකාව හද�න ඕනෑ"ය �යලා. අ	 කනගා�ෙව� �ණ  ඒ ගැන 

�ය�න ඕනෑ. ගM අගමැ�4ම2, අ	 ෙක/ෙහ/ම ගම� කළ  

පා'�ෙ.�4ෙ7 ඉ�නා 225 ෙදනා අතර සම¬ය& නැ�න., ෙ. 

ගමන ය�න බැහැ. ෙ. රෙc ඉ�නා ජනතාව මහා Iශාල 

Iශ්වාසය�� තමR ෙ. 225 ෙදනා පා'�ෙ.�4වට එ-මට 

ඡ�දය #�ෙ�. ෙ. 225 ෙදනා පා'�ෙ.�4වට L{eලා 

ජනතාවෙF `ශ්න Iසඳලා, ආ'~කය ශ&�ම ව ඉaXයට ගම� 

කරවR �යලා ෙල/W Iශව්ාසය& ඇ�ව තමR ෙ. රෙc ජනතාව 

ඡ�දය #�ෙ�. න8  ෙක/ටස& අWe ෙහළනෙක/ට, ලංකාවට 

කවදාව  ඉaX ගමන& ය�න බැX ෙවනවා.  
 

ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගM ම�O4ම2, ඔබ4මාට තව Iනා½ ෙදකක කාලය& 

�ෙබනවා. 
 

ග/ ඉෂා! රpමා� මහතා (மா��மி� இஷா� ரஹுமா�) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 

එදා Pංග�îMෙ7 අගමැ�4මාට ඒ පා'�ෙ.�4ෙ7 ඉ�නා 

PයQ ෙදනාම උද�  කළා. බල�න, වයස අ�M# 93& පමණ වන 

මහl' ෙම/ෙහ/ම] මැ�4මා මැෙePයාෙ7 අ²ාමාතZවරයා 

බවට ප  - �ෙබනවා. ඒ රෙc ��ත I�යට, නාස්�කාර I�යට 

973 974 
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පාලනය& තමR ��ෙt. ඒ  �ෂණය නැ� කර�න ඕනෑය 

�යලා, රෙc PයQ ජනතාව මහl' ෙම/ෙහ/ම] මැ�4මාට 

සහෙය�ගය #�නා  වාෙFම  පා'�ෙ.�4 ම�OවMS  එ4මාට  

සහෙය�ගය ෙදන අ�දම  අද අපට ද��නට ��ව�.  හැබැR, 

අෙ� රෙc එෙහම නැහැ. අෙ�  රෙc  ෙවනස් -ම& ෙවH� 

යනවා. අෙ� රෙc කවදාව   ෙහ/ඳ වැඩ& කර�න ඉඩ ෙද�ෙ� 

නැහැ. ඒ 2සා මා ෙග|රව9ය ඉe�ම& කරනවා, 

පා'�ෙ.�4ෙ7 ඉ�න PයQම මැ� ඇම�වM�ට මම ආරාධනා 

කරනවා, "ෙ. ආtÍෙ7 පාලන කාලය අ�M# 3& ඉවරR, තව 

ඉ4M ෙවලා �ෙබ�ෙ� ෙප/½ කාලයR, ඒ කාලය 4ළ6 ෙ. රෙc 

ආ'~කය හදා ග�න අ	 හැම ෙදනාම එක4ෙව8" �යලා. අෙ� 

රෙc ආ'~කය හදා ග�න අ	 හැම එ&ෙකනාම එක4 �ෙt 

නැ න., අ2වා'යෙය�ම ෙඩ/ලරෙG අගය M	යe 161& 

ෙන/ෙවR, M	යe 200ට  එහා L{� තමR නව��ෙ�. ඒ 2සා 

අෙ� රෙc ආ'~කය සඳහා ෙහ/ඳ වැඩ 	;ෙවළ& හද�න ඕනෑ.  

අෙ� රෙc කෘ� ක'මා�තයට 8e තැන& ෙද�න ඕනෑ. 

ච�³කා බtඩාරනායක මැ�2යෙF ආtÍවට ක��, එ4Hය 

ජනා�ප� ßරයට ප ෙව�න ක�� ලංකාෙ7 Pට 	ට රටවලට 

HXස්  අපනයනය කළා. න8  අද HXස් වැ2 කෘ� 2ෂ්පාදන 

ආනයනය සඳහා 	ට රටවලට ෙඩ/ල' ඇ6 යන ආකාරය අපට 

ද��න ��ව�. ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, ඒවා අෙ�ම 

රෙc 2ෂ්පාදනය කර ග�න ��ව� I�යට ෙ. ආ'~කය 

වැ½a:x කරලා ෙඩ/ලරෙG අගය අÍ කරග�න න. අෙ� 

ක'මා�ත වැ½a:x කර�න ඕනෑ; කෘ� 2ෂ්පාදනව�� 

ලැෙබන ආදායම වැ½ කර�න ඕනෑ. එෙහම �ෙණ/  IතරR 

ෙඩ/ලරෙG අගය ඉහළ යන එක අපට පාලනය කර�න ��ව� 

ෙව�ෙ�. එෙහම නැ න. ෙ. ෙඩ/ලරෙG අගය ඉහළ යන එක 

කාටව  වළ&ව�න බැහැ. ඒ 2සා අ	 2ෂ්පාදන වැ½ කර�න 

ඕනෑ; ක'මා�ත�ර වැ½ කර ග�න ඕනෑ; කෘ� 2ෂ්පාදන වැ½ 

කර ග�න ඕනෑ; ෙ. රd� 	ට රටට ඇ6 යන ෙඩ/ල' `මාණය 

නව වා ග�න ඕනෑ. 

එදා අෙ� aවංගත ෙ`Tමදාස ජනා�ප�4මා අෙ� රෙc garment 

factories  පට� ග තා. ඒ 4;� ෙග/I ජනතාවෙF #�ප  

දMව�ට <�යාව ලබා #�නා. අද බල�න, අෙ� garment 

factories  Pයeලම වැ{ලා යනවා. මම ම&කම Lය ෙවලාෙ7 

බංFලාෙ�ශෙG අෙ�ම යහ�ව� 8ණ ගැ¡ණා. ඒ අය �7වා, " 

ඔබලාෙF රෙc �{පෙදෙන&  අෙ� බංFලාෙ�ශයට  garment 

factories අරෙගන ඇI  වැඩ කරනවා"R �යලා. ඒ වාෙF 

ෙ�වලට අ	 අවසර හදලා ෙද�න ඕනෑ. එෙහම නැ� �ෙණ/  	ට 

රටට ෙඩ/ල' ඇ6 යන එක ගැන අහ�න ෙදය& නැහැ. ගM 

2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, අ	 ඒ වාෙF වැඩ 	;ෙවළ& 

කර�ෙ� නැ4ව ඉ�ෙ� ඇR? අෙ� ගM අගමැ�4මාෙගS , 

අෙ� ජනා�ප�4මාෙගS , අෙ� කැ�නc ඇම�වM�ෙගS  

ඉe�ම& කරනවා, "Iප&ෂ ෙG අයට භය ෙව�න එපා" �යලා. ඒ 

අය කෑ ගහR, ඒ අය කථා කරR. න8  ඔබ4ම�ලා ඒ 

ස.බ�ධෙය� ෙහ/ඳ වැඩ 	;ෙවළ& ෙගෙන�න. aවංගත 

ෙV.ආ'. ජයව'ධන ජනා�ප�4මාට , aවංගත ආ'. ෙ`Tමදාස 

ජනා�ප�4මාට , ඒ වාෙFම එතැ2� පස්ෙසT බලයට පැHU 

PයQම ආtÍවලට , {ට� ම{�ද රාජප&ෂ ජනා�ප�4මාට  

එෙහම කථා කළා. න8  ෙම/නවාද ෙව�ෙ�? ඒක ගණ� 

ග�න එපා. අෙ� ගමන අ	 ය�න ඕනෑ. ක�M ෙම/න Iෙ7චන 

කළ  අ	 ඒවා ගණ� ග�ෙ� නැ4ව ඉ�න ඕනෑ. අද �ෙබන 

`ශ්නය තමR, ෙඩ/ලරෙG අගය ඉහළ යෑම. එය නව වා ග�න 

න. අෙ�ම රෙc 2ෂ්පාදන වැ½ කර�න ඕනෑ. 
 

ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගM ම�O4ම2, ඔබ4මාෙF කථාව දැ� අවස� කර�න. 

ග/ ඉෂා! රpමා� මහතා (மா��மி� இஷா� ரஹுமா�) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
මට Iනා½ය& ෙද�න, ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2. 

අෙ�ම රෙc 2ෂ්පාදනය වැ½ කරලා M	යෙe අගය  වැ½ කර 

ග�න ඕනෑ.  

අෙ� ගM හ'ෂ ද Peවා රාජZ ඇම�4ම2, ඔබ4මා භය 

ෙව�න එපා. අද උෙ� ඉඳලා ෙ. සභාෙ7 කළ කථා ඔබ4මා 

අහෙගන Pdයා. සමහර අය ඔබ4මාට මඩ ගැ¡වා. ඔබ4මා ඒ 

මඩවලට උ තර #�නා. ෙ. Lල� රථ ෙසTවය ඇ� ��ම 

ෙල/Wම 	න&. 	� වැඩ& තමR ඔබ4මා කර�ෙ�. #è #�ප  

ජනතාවට උද� ��ම ෙල/W 	න&.  

ගM රාජZ ඇම�4ම2, මා 2ෙය�ජනය කරන අSරාධ�රය 

aස්w&කෙG �ෙබන ආසන හෙ ම ෙබ/ෙහ� අÍපාÍ �ෙබන බව 

මම ඔබ4මාට �7වා. ෙක/ළඹට, මහSවරට, ඒ වාෙFම ඔබ4මා 

2ෙය�ජනය කරන `ෙ�ශවලට ද&වන සැල�eලට වඩා වැ½ 

සැල�eල& අෙ� අSරාධ�රය aස්w&කයට ද&ව�න. ඒකට 

ෙහT4ව තමR, අෙ� aස්w&කෙG  වWගÍ ෙර�L� 25,000කට 

වැ½ `මාණය& Pම. IෙශTෂෙය�ම පදIය, මැදව01ය, 

කැ��ෙග/eලෑව, රඹෑව, ත��Xමෙe, යා�ඔය යන `ෙ�ශවල 

�ෙබන  ෙර�හeවල ෙබ/ෙහ� අÍපාÍ �ෙබනවා. ඔබ4මා IෙශTෂ 

සැල�eල& ද&වා ෙ. අÍපාÍ ෙබ/ෙහ/ම ඉ&ම2� ස.î'ණ 

කරලා ෙදR �යා මම බලාෙප/ෙර/ 4 ෙවනවා. අවසාන 

වශෙය�, ඉ�aයාෙ7 අගමැ� ෙම�a මැ�4මාට , අෙ� රෙc 

අගමැ� ගM ර2e IÕමPංහ මැ�4මාට , ඔබ4මාට  

ස්4�ව�ත ෙවH� මම කථාව අවස� කරනවා. 

 
ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගM 2ෙය�ජZ කාරක සභාප� ෙසeව. 

අෛඩ&කලනාද� මැ�4මා. ඔබ4මාට Iනා½ 5ක කාලය& 

�ෙබනවා.     [பி.ப. 4.58]  
ග/ ෙසHව6 අෛඩ!කලනාද� මහතා (�ෙයJජ^ 
කාරක සභාප�.මා) (மா��மி� ெச)வ� அைட�கலநாத� - �H�களி� பிரதி% தவிசாள�) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan - Deputy Chairman of 
Committees) ந�றி, பிரதி' சபாநாயக� அவ�கேள! நீ:க- பிரதி' சபாநாயகராக வ7தைதயி&+ �தP,  உ:க;� வாI�%� ெதாிவி�கி�ேற�. இ�# இ7த' சைபயிேல வட�, கிழ� உ&பட இ7த நா+ ��வ%  க&டணமி�றிய அ பிHல�f ேசைவைய நட�%வ% ச ப7தமான 1990 Eவெசாிய ம�ற  ச&டeல  ெதாட�பான விவாத  நைடெப#கி�ற%.   உ*ைமயிேல இ7த அரசா:க�%� நா:க- ந�றி ெசா,ல� கடைம0ப&6/�கி�ேறா . காரண , வட�, கிழ�கிேல இலவச ambulance ேசைவ நட�%வ% மிக மிக ��கியமான ஒ/ விடய . மாரைட0பினா, பல� மரணமாகி�ற %�0பா�கிய நிைல இ�# எ:கள% பிரேதச�திேல இ/�கிற%. அ7த0 பிரேதச  ேபாரா, பாதி�க0ப&ட% எ�றப6யா, இ�# அ:-ள ம�க- திr� திr� என ேநா2வா20ப+கி�ற ஒ/ hழ, காண0ப+ 

975 976 



පා'�ෙ.�4ව கி�ற%. இ7தியாவி� உதவிேயா+ ெசய=ப+�த0ப+கி�ற இ7த' ேசைவ வட�, கிழ�கி, றி0பாக எ:க;ைடய வ�னி0 பிரேதச�திB  ெதாடர இ/0பைதயி&+ நா:க- உ:க;� ந�றிைய� ெதாிவி�%� ெகா-கி�ேறா .   இ7த' ேசைவ சாதாரண கிராம03ற ம�கைளH  ெச�றைடய ேவ*+ . நகர0 3ற�தி, ம&+  இ7த நிலவர  இ/�க� <டா%. ஏெனனி, கிராம03ற:களிேல வாIகி�ற ம�க-தா� இ�# <+தலாக ேநா2வா20ப&+0 பாதி�க0ப+கி�றா�க-. எனேவ, இ7த இலவச அ பிHல�f ேசைவைய நா:க- மிக1  இ�றியைமயாத விடயமாக0 பா��கி�ேறா . அ7த வைகயிேல அரசா:க  இ7த விடய�திேல கவன  ெசB�தியைத எ*ணி நா:க- ந�றி ெசா,கி�ேறா . றி0பாக கிராம03ற:களிேல இ7த' ேசைவ இட ெபற ேவ*+  எ�ப%தா� எ:க;ைடய ேவ*+ேகாளாக இ/�கி�ற%.    இ7த வ*6க;�கான ஓ&+ந� - ‘&ைரவ�’ ெதாி1 நியாயமான �ைறயிேல ேந��க0 பாீ&ைசeல  இட ெபற ேவ*+ . ஏென�றா, இ% உயி/ட� ச ப7த0ப&ட விடய . எனேவ, ததியானவ�கைள� ெதாி1 ெச2ய ேவ*+ . இ7த விடய�தி, உ:க;ைடய கவன�ைத ஈ��க வி/ 3கி�ேற�.   இ7தியாவிேல இ7த' ேசைவ �த�ைம0ப+�த0 ப&+-ள%. றி0பாக இ% தமிI நா&6ேல ��னா- �தலைம'ச� ெஜயலPதா அவ�க- அறி�க0ப+�திய விடய . அ% அ: மிக ��ேன=றகரமாக நைடெப# கி�ற%. அதனா, ஏைழ ம�க- பய�ெப#கி�றா�க-; கா0பா=ற0ப+கி�றா�க-. அ7த நிைலயி, இ7த' ேசைவைய எ:க;ைடய பிரேதச�தி=  நீ:க- ெகா*+ வ/வைத எ*ணி நா:க- உ*ைமயிேல உ:க;� அ7த ம�க- சா�பாக ந�றிையH  பாரா&ைடH  ெதாிவி�%� ெகா-கி�ேறா . இ% எ:க;ைடய பிரேதச�தி= நி'சயமாக� ேதைவயான விடய .     எ:க;ைடய நாடா;ம�ற�திேல 35 வ/ட:க;� ேம, ேசைவயா=றி' ெச�ற தி/. ர_ச� ப�திநாத�, ெச,வி ர_சனி ஜயமா�ன ஆகிேயாாி� ேசைவ அள0பாிய%. ேமB  பாரா;ம�ற�தி� உண1 வழ:க,, Y+ பராமாி03' ேசைவக- திைண�கள�தி� பணி0பாளராக� கடைமயா=றிய கால_ெச�ற தி/. Eேர� ெபேரரா அவ�க;  அள0பாிய ேசைவயா=றிH-ளா�. இைள0 பாறிய பி�ன� 3திய வாI�ைக ஆர பமாகி�ற% எ�# ெசா,லலா . அ7த வைகயிேல அவ�க;ைடய 3திய வாI�ைக ச7ேதாசமாக அைமயேவ*+ெம�# வாI�தி நி=கி�ேற�. இ7த நாடா;ம�ற� + ப�தவ�க- மிக1  அ�0பணி0ேபா+ ேசைவயா=றி வ/கி�றா�க-. அ7த வைகயி, உைழ�தவ�கைள நா:க- பாரா&6 நி=கி�ேறா . அேதேநர  அவ�களி� எதி�கால  ந,ல �ைறயி, இ/�க ேவ*+  எ�# சபாநாயக� சா�பாக1  பிரதி' சபாநாயக� சா�பாக1  வாI�தி, விைட ெப#கி�ேற�. ந�றி. 
 

ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගM ච�aම ගමෙF ම�O4මා, ඔබ4මාට Iනා½ හයක 

කාලය& �ෙබනවා. 

[අ.භා. 5.04] 
 

ග/ ච�]ම ගමෙr මහතා (மா��மி� ச/திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, අද aනට 2යHත කට:4 

අ4X� සාක0ඡාවට භාජනය වන }රාබ# ආඥාපනත යටෙ  

2ෙ7දනය 4;� රා ෙබ�තe ��ෙ. බලපn ගාස්4ව අÍ කරලා 

�ෙබනවා. උෙ� ඉඳලා Iප&ෂෙG ම�OවM ෙ. ගැන ෙබ/ෙහ/ම 

කැ&Wම�� :4ව කථා කරනවා අ	 දැ&කා. අ	 ෙම{6 'රා' 

�ය�ෙ� කෘwම රාවලට ෙන/ෙවR �යන කාරණය මත& කර 

ෙද�න ඕනෑ. එ4ම�ලාෙF කාලෙG  -ෙර�මය කාලෙG- ෙ. 

රටට කෘwම රා ෙගනැeලා, ෙබ�තe කරලා, ෙවෙළඳ ෙප/ළට 

දැ ආකාරය අ	 දැ&කා. ඒවා පානය කර� ජනතාව වැ½ කe 

�ව  �ෙt නැහැ. ඒකට අ��ෙ.6 නමW  හැ#ණා, "ඇ� 

{dයා" �යලා. "ඇ� {dයා" �යා �ය�ෙ�, ඒවා ෙබ/ �ෙ� 

�ව  ෙවලා ඇ� �ණාම මැෙර�න බලාෙගන 2සාR.  ඒ I�යට 

ම පැ� ෙ. රටට හ¤�වා 6� උදIය තමR අද ෙ. කාරණය 

ස.බ�ධෙය� ෙබ/ෙහ/ම කනගා�ෙව� :4ව කථා කර�ෙ�.  

}වසැXය Lල� රථ ෙසTවය ආර.භ කරලා, ෙ. වනෙක/ට 

අ�M# ෙදකක කාලය& ගතෙවලා �ෙබනවා. ෙර�è� 

69,000කට ආස�න `මාණයකට ෙ. 4;� ෙසTවය ලබා 6ලා 

�ෙබනවා. IM�ධ ප&ෂෙG ම�O4ම�ලා තදබල I�යට ෙ. 

කාරණය Iෙ7චනය කළා. ඉ�aයාව, ලංකා ෙර�හe ආÕමණය 

කරන බව පැව}වා. ලංකාෙ7 ෙර�හe කා'ය මtඩල ෙමයට 

IM�ධව කට:4 කළා. ���ම  �යන ෛවදZවM� පවා 

ෙමයට IM�ධ �ණා. හැබැR, අද ඒ PයQම ෙ�වe ෙහ�දා ෙගන 

L{eලා �ෙබනවා. අද රෙc Pdන හැෙම�ම 	; අරෙගන 

�ෙබනවා, }වසැXය î'ව `�කාර Lල� රථ ෙසTවය හරහා 

Iශාල ෙසTවය& P# වන බව. ඇෙමXක� ෙඩ/ල' H�යන 7.55ක 

ආධාර ලබා ෙගන, Lල� රථ 88�� පට� ග  ෙ. වZාපාරය අද 

8� රෙcම වZා�ත ෙවH� යනවා. එදා GVK EMRI Lanka 

(Private) Limited එෙක� තමR ෙ. ෙසTවාව සැප�ෙ7. ෙ. 

Lල� රථ ෙසTවය ඇ4� ෛවදZ ෙසTවය, ෙර�හe ෙසTවය 

ඉ�aයාවට අ ප  කර ග�නවා �යලා එදා �7වා. හැබැR, 

අවසානෙG ෙම/කද �ෙt? }වසැXය පදනම ස්ථාපනය �ණාට 

පස්ෙසT GVK EMRI Lanka (Private) Limited එෙ& PයQම 

ව ක. dක }වසැXය පදනමට îජා කරලා �ෙබනවා. ආtÍ 

ප&ෂය වශෙය� ෙ. යහ පාලන රජෙය� ග�නා `�ප � සහ 

සැලැ}., අද Iප&ෂෙG ඉ�න උදIයට {තා ග�නව   බැX 

සැල}. බවට ප ෙවලා �ෙබන බව අ	 �ය�නට ඕනෑ.  

#රකථන ඇම4. 579,000& එනෙක/ට 79,000කට ෙසTවය 

සැපෙයනවා. #රකථන ඇම4ම ලැ�ලා ත පර ෙදක& ඇ4ළත 

Pයයට 98.9කට `�චාර ද&වලා �ෙබනවා. aනකට ෙර�è� 

175& ෙ. Lල� රථ ම¬� `වාහනය කරනවා. ඒ වාෙFම 

#රකථන ඇම4ම& ලබා 6ලා Iනා½ 12.56& ඇ4ළත අදාළ 

ස්ථානයට Lල� රථය ෙසT�# ෙවනවා.  

කලට ෙ7ලාවට වැඩ කර�න බැX ආයතන �ෙබන රට& 

I�යට සැලෙකන අෙ� රෙc ෙ. Lල� රථ ෙසTවය ම¬� අද 

වනෙක/ට ඔ�� කර ෙප�වලා �ෙබනවා, #රකථන ඇම4ම�� 
දැS. 6ලා, Iනා½ 12 ත පර 56& ඇ4ළත අදාළ තැනට ෙසT�# 

ෙවලා, ෙර�Lයාව Lල� රථයට නංවා ග�නවා �යන කMණ.  

ඇෙමXකාS ෙඩ/ල' H�යන 15.02ක පXතZාගය& වශෙය� 

Lල� රථ 209& ඉaXෙG6 ලැෙබ�නට ��ම ස.බ�ධෙය� මා 

IෙශTෂෙය� ස4� වනවා. ෙ. වනෙක/ට රෙc තව  aස්w&ක 

හයක ෙ. කට: ත £යා මක -මට අවශZ වැඩ කට:4 ආර.භ 

කරලා �ෙබනවා. අSරාධ�ර aස්w&කය ග ෙත/  ප}Lය 

977 978 

[ගM ෙසeව. අෛඩ&කලනාද� මහතා] 
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දවස්වල ෙ. }වසැXය Lල� රථ ෙසTවාවට අවශZ Xයැ#ර�, 

ෛවදZ සහායකවM� බඳවා ගැ9. කළා. IදZා Iෂයෙය� උසස් 

ෙපළ හදාරා "S" සාම'ථ 3& ලබා �ෙබන ගැහැS සහ  	XH 

ළ8� 36 ෙදෙනW ෙ. වනෙක/ට අSරාධ�ර aස්w&කෙය� 

ෙත�රාෙගන �ෙබනවා. ඒ අ4X� පළ8වැ2 හතර පස ්ෙදනා ෙ. 

වනෙක/ට ඉ�aයාෙ7 මාස ෙදකක �¡x-මකට යවා �ෙබනවා. 

ඒ 2සා අද ෙ. ආයතනය Lල� රථ ෙසTවය& පමණ& ෙන/ෙවR;  

<�යා ලබා 6ෙ. අවස්ථා සපයන ආයතනය& Iතර& ෙන/ෙවR; 

IෙශTෂඥ දැSම ලබා ෙදන, Iෙ�¨ය �¡x-.වලට ෙය/8 කරන 

ආයතනය& බවට ප ෙවලා �ෙබනවා.  

අපට මතකR, මාග.�ර ආ'~ක ෙ&�ìයට 8eගe �ය� 

අවස්ථාව. ඒ අවස්ථාෙ7 උදය ග.ම�	ල මැ�4ම�ලා වාෙF අය 

	�පස්ෙසT  හැං¬ලා,  ඒ අයට <වdලා ආtÍවට IM�ධව 

උ�ෙඝ�ෂණය කර�නට ආව උදIය අවදානමට ල&�ණාම, ඒ 

අයට  	{ට �ෙt ෙ. ඉ�aයාS Lල� රථ ෙසTවය �යන එක 

මම මත& කරලා ෙද�න ඕනෑ.  

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, අද අද අSරාධ�රෙG Iශාල 

`ශ්නය& �ෙබනවා. ඒ තමR CKDu `ශ්නය. අ	 ෙ.කට 

"2ද�ගත වWගÍ ෙර�ගය" �යලාR �ය�ෙ�. ෙ. ෙවනෙක/ට  

යහ පාලන ආtÍව යටෙ  පදIය, මැදව01ය, අSරාධ�රය 

�යන ෙර�හe 4ෙ�ම ෙ. සඳහා `�කාර  වාෙFම M�ර 

කා�#කරණ කට:4 කරනවා.  ෙ. ෙවනෙක/ට අSරාධ�ර 

ෙර�හලට අමතරව කැබ�ෙග/eලෑව ෙර�හල �ක ෙර�හල& 

බවට ප  කර�න අවශZ කට:4 කරH� පව�නවා. කැ�රාව 

ෙර�හල  �ක ෙර�හල& බවට ප  කර�න අවශZ කට:4 

කරH� පව�නවා. ඉaXෙG6 හබරණ ෙර�හල  අ	 4�වන 
ෙÝTUෙG Pට ෙදවන ෙÝTUෙG ෙර�හල& බවට ප  කර�න 

අවශZ කට:4 කරනවා. ෙ. ෙර�හeවල  Lල� රථ {ඟය& 

�ෙබනවා. 2012 අ	 පළා  සභාෙ7 {ට� කාලෙG කෑ� හැ� 

හැ� #වන Lල� රථ ස.බ�ධෙය�  `ශ්න කළාම �7ෙ7, ඒවාට 

ෙද�න වාහන නැහැ �යලාR. හැබැR, ඒ කාලෙG ෙ�� 

මහ වM�ට ෙ'ස් පa�න වාහන ෙගෙන�න සe� ��ණා. 

න8  ඉස්	Xතාලයට Lල� රථය& ෙගෙන�න සe� ��ෙt 

නැහැ. අ	 Iප&ෂයට මත& කර ෙද�න ඕනෑ, අද සාමානZ 

ජනතාව ෙබෙහ  ග�න three-wheeler එක�� ඉස්	Xතාලයට 

යනවා ෙවSවට අ	 ඒ අයට ය�න Lල� රථ පහ}ක. ලබා 

ෙදනවා �යලා. ෙ. රෙc ජනතාවෙF }වපහ}ව ෙවSෙව� තමR 

අ	 එෙහම කර�ෙ�. අද ෙවනෙක/ට ෙ. ආtÍව  කරලා 

�ෙබන කා'යභාරය ජනතාව අතරට LෙG නැ� `ශ්නය& 

�ෙබනවා.  ෙ. රෙc ජනතාවට ඒවා ෙ M. ග�න බැX 

`ශ්නය& �ෙබනවා. හැබැR, අ	 ආtÍව& I�යට ෙ. අ�M# 

4න ඇ4ළත අෙ� කා'යභාරය සැල�ය :4 මcටම�� 

£යා මක කරලා �ෙබනවා. අපට අ�M# 4න& ඇ4ළත PයQ  

ෙ�වe කර�න බැX බව 	;ග�නවා. හැබැR, සැල�ය :4 

මcටH� £යා මක ෙවලා �ෙබනවා.  

2ද�ගත වWගÍ ෙර�ගය ගැන කථා කර�6, IෙශTෂෙය�ම 

මට මත& ෙවනවා  රාජාංගණෙG ජල වZාපෘ�ය ගැන. 

රාජාංගණෙG ජල වZාපෘ�ය ෙය�ජනා කෙළT අෙ� ආtÍෙව� 

ෙන/ෙවR. රාජප&ෂ මහ තයාෙF ආtÍෙව� තමR ඒක 

ෙය�ජනා කෙළT. අ	 පළා  සභාෙ7 ඉ�න කාලෙG තමR ඒ 

ෙය�ජනාව ආෙ7. ඒ ෙය�ජනාවට IM�ධව අ	 කථා කළාම අපට 

�7වා, H2}�ට  ෙබ/�න ව4ර ෙදන එකට IM�ධ ෙවන අ84 

I�ෙG ජා�ය& �යලා. රාජප&ෂවM�ට ඒ වZාපෘ�ය 

£යා මක කර�න සe� ��ෙt නැ� 2සා අ��මට ඒ 

වZාපෘ�ය අ හැර දැ.මා. හැබැR, අ	 ඒ වZාපෘ�ය £යා මක 

කර�න `�පාදන ෙව� කළාට පස්ෙසT,  �න සමාගමක 

කත�දරය& අeලා ෙගන Iකෘ� Iෙර�ධය& මවාපාලා අද  ඒ 

කට: ත කඩාක�පe කරලා �ෙබනවා.  

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, IෙශTෂෙය�ම මත& 
කර�න ඕනෑ, වWගÍ ෙර�ගය අද ෙස|ඛZ &ෙෂTnෙG Iශාල 
`ශ්නය& ෙවලා �ෙබන බව. එය #M කර�න න. 
අ2වා'යෙය� 	XP# පා9ය ජල සැප:ම �ෙබ�නට ඕනෑ. ෙ. 
ෙවනෙක/ට ඒ සඳහා ජල වZාපෘ� ගණනාව& £යා මක 
ෙවනවා. ඒ තමR කනදරාව, පදIය,  Iසe ද�� ජල ෙය�ජනා 
Õමය සහ  රාජාංගණ ජල වZාපෘ�ය. ෙ. ෙවනෙක/ට රාජාංගණ 
ජල වZාපෘ�ය හැර අ2W  PයQ වZාපෘ� ආර.භ කරලා 
�ෙබනවා. රාජාංගණ වZාපෘ�යට Iතර& කණෙක/කා හඬලා 
�ෙබනවා. 

 

ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගM ම�O4මා, ඔබ4මාට තව Iනා½යක කාලය& 

�ෙබනවා. 
 

ග/ ච�]ම ගමෙr මහතා (மா��மி� ச/திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒ වාෙFම එදා අ	 ෙය�ජනා කළා,  9ල බැ.ම වZාපාරය. 

අSරාධ�ර aස්w&කෙG අවසාන ෙකළවර වන � තලමට 

මාR.ව කලාඔය හරස ් කරලා ජලාශය& 2'මාණය කරලා, ඒ 

9ල බැ.ම වZාපාරය හරහා ෙන/01යාගම පැ ෙත� අSරාධ�ර 

පැ තට , රාජාංගණය - ත� ෙ ගම පැ තට  පා9ය ජලය 

ලබා ෙද�න අවශZR �යලා අ	 ෙය�ජනා කළා. න8  අද ෙවලා 

�ෙබ�ෙ� ෙ.කR. යහ පාලන ආtÍවට සe� ලැ�ණාට, යහ 

පාලන ආtÍවට ඒ දැ&ම ��ණාට, ෙ. රෙc ජනතාව තවම  

රාජප&ෂ වහe :ගයට ෙය/8-ම නව වා ග�න අපට බැXෙවලා 

�ෙබනවා. අ	 ෙබ�] ලෑ� ගහ�ෙ� නැ� එෙ& ඵල Iපාක,  

රාජZ මාධZ ආයතන රජයට කෙ] යන මcටමට ෙන/ෙගනන 

එෙ& ඵල Iපාක අද අ	 �&� IÉH� Pdනවා. ඒ 2සා ෙ. රෙc 

ජනතාව }වප  කර�න අ	 හද� යහ පාලන ආtÍව අද 

Iප&ෂෙG ඉ�න  
 
[Sලාසනෙx අණ ප@] ඉවA කරන ල7.] [அகிராசன க�டைள�ப4 அக�ற�ப�� ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

²හණයට හ}ෙවලා �ෙබනවා. එදා   යම& කර ග�නට 8දe 

��ෙt නැ� Iප&ෂෙG උදIය අද අෙ� £යාකලාපය, අෙ� වැඩ 

	;ෙවළ අ�e කරනවා. 

අද පාරට බැස්සාම හැම තැනම ද��න �ෙබ�ෙ� 

Iෙර�ධතා. එදා Iෙර�ධතා කළා න., ය�න ෙව�ෙ� H9 

ෙපcdෙG. මා ඒ එ&කම මත& කර�න ඕනෑ, හලාවත, 

ක�නායක, ර4පස්වල �x P��. ඒ අවස්ථාවල 1990 Lල� රථ 

ෙසTවාව ��ණා න. අවම වශෙය� ඒ මැMx පස්, හය 

ෙදනාෙග�  එ& ෙකනWව  අපට ෙ�රා ග�න ��ණා. න8 , 

ෙමවැ2 ෙසTවාව& එදා ��ෙt නැහැ. ෙර�හeවලට ෙර�è� 

භාර ගැ9ම `මාද කළා. ඒ  2සා ෙව½ වැ#x �{ප ෙදනW 

මM8වට ප  �ණා. එවැ2 කාලකtU :ගයක ��x ෙ. රට 

අ	 යහ පාලනයට ෙගනාවාම, අද යහ පාලනයම උපෙය�L කර 

ග2H� පාරට බැහැලා උ�ෙඝ�ෂණ, Iෙර�ධතා පව වා ෙ. රටට 

එන ආෙය�කය�ට ඔ�� කරලා ෙප�ව�න උ සාහ කරනවා, 

ෙ. රට ආෙය�ජකය�ට }#} රට& ෙන/ෙවR, ෙ. රෙc 

 ආෙය�ජනය ��මට }#} නැහැ, ෙ. රෙc රාජZ පXපාලනය, 

PIe 9�යව  £යා මක ෙන/වන රට& I�යට.  
 

ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

දැ� අවස� කර�න, ගM ම�O4ම2. 
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පා'�ෙ.�4ව 

ග/ ච�]ම ගමෙr මහතා (மா��மி� ச/திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

ෙහ/ඳR, ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2.  

මා අවසාන වශෙය� �යනවා, aL� aගටම යහ පාලනය 
කර	�නා ෙගන ෙමෙහම Lෙය/  න. ෙ. රටට ආෙය�ජකය� 
ෙගෙන�න හ.බ ෙව�ෙ� නැහැ �යලා. ඒ 2සා ඉ�X අ�M# 
එකහමාර 4ළව  ෙ. යහ පාලනය ස.බ�ධෙය� ෙදවර& 
Pත�න  P�ධ ෙවනවාR �යා මත& කරH� මා 2හඬ ෙවනවා. 
ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R. 
 

ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is Hon. Muhammad Ibrahim 

Muhammad Mansoor. You have six minutes.  
 [பி.ப. 5.15]  

 

ග/ lහ6මD ඉ�රා}6 lහ6මD ම�:& මහතා (மா��மி� 
ஹ�ம� இ1ராஹி� 
ஹ�ம� ம� �)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) பி�மி�லாஹி	  ர�மானி	  ரஹீ�. ெகளரவ பிரதி' சபாநாயக� அவ�கேள, இ7த' சைபயிேல மிக ��கியமான விடய  ஒ�ைற  ேபEவத= வா203� த7தைம�காக ந�றிைய� ெதாிவி�%� ெகா-கி�ேற�. சகாதார ேசைவைய ஒ/ வைகயி, ேம ப+�% �கமாக மிக ��கியமான ஏ=பா+ ஒ�# ெச2ய0ப&+, அ% ெதாட�பி, இ�# விவாத  இட ெப=#� ெகா*6/�கி�ற%. இDவா# ப,ேவ# ேசைவக- ம=#  ச&ட:க- ெதாட�பாக இ7த' சைபயி� ஒDேவா� அம�விB  நா:க- விவாதி�%� ெகா*6/�கி�ேறா ; ச&ட:கைள இய=றி� ெகா*6/� கி�ேறா . அ7த வைகயி,  ம�க;�0 3திய 3திய ேசைவகைள ஆ=#வத= �ய=சி எ+�%�  ெகா*6/�கி�ேறா . இ7த' ச7த�0ப�தி, நா� ஒ/ விடய�தி�மீ% சைபயி� கவன�ைத ஈ��க வி/ 3கி�ேற�. அதாவ% 3திய 3திய ேசைவகைள ஆ=#வத= ��வ/கி�ற எ:க;�, ம�களி� அ60பைட உாிைம ச ப7த0ப&ட விடய:க- எ7த0 பாபா+  இ,லாம, அ�,ப+�த0ப+வைத உ#திெச2யேவ*6ய கட0பா+  இ/�கி�ற% எ�# நா� ந 3கி�ேற�. இ7த ஆ&சி� வா�களி�த ம�க- றி0பாக �fP  ம�க- ப,ேவ# ேவதைனக;�- இ/7% ெகா*6/�கி�றா�க-. ஆனா,, இ7த அரசா:க�ைத ஆதாி�ததி, எ7த அ��த�மி,ைல எ�பைத இ�# அவ�க- உணர� ெதாட:கியி/�கி�றா�க-. நீ*டகாலமாக றி0பாக H�த  �6வைட7த1ட� அவ�க- ச7தி�த அ,ல% அவ�க;� ேந�7த நி��கதியான நிைலைமக- ச ப7தமாக� தீ�1 கிைட�  எ�# ந பிய அவ�க-, இ�U  ஏமா7% ெகா*6/�கி�றா�க-. றி0பாக அ பாைற மாவ&ட�திேல பல ஆயிர� கண�கான ஏ�க� காணிகைள இழ7த அவ�க-,  அ7த0 பிர'சிைன�� தீ�1 காணாத நிைலயி, இ/7% ெகா*6/�கி�றா�க-. வன0 பா%கா03� திைண�கள , வன ஜீவராசிக- பா%கா03� திைண�கள , ெதா,ெபா/- திைண�கள  எ�# சகல திைண�கள:க;  அ0பாவி �fP க;�' ேசைவயா=#வத= அ0பா,, அவ�களி� காணிகைள அபகாி0பத=0 பய�ப+�த0ப+கி�ற நிைலைம இ�U  நீ6�%� ெகா*6/�கி�ற%.   அ*ைமயிேல ெகளரவ பிரதம� ரணி, வி�கிரமசி:க அவ�க;� எதிராக, அவ�மீ% ந பி�ைகயி,லா0 

பிேரரைண ெகா*+ வர0ப&டேபா%, அைத� ேதா=க60பத=� ேதைவ0ப&ட ஆதரைவ நா:க- வழ:க ேவ*6ய நிைலயி,, அ7த' ச7த�0ப�திலாவ% எ:கள% பிர'சிைனக- தீ��%� தர0ப+  எ�ற அ60பைடயிேல, x ல:கா �fP  கா:கிரv� தைலவ� ரy0 ஹ�கீ  அவ�களி� தைலைமயிேல எ:க;ைடய பாரா;ம�ற� �, அவைர' ச7தி�%, றி�த பிர'சிைனகைள ��ைவ�%, அவ=ைற� தீ��%�தர ேவ*+  எ�# ேக&+� ெகா*டேபா%, அவ=ைற� தீ��%� த/வதாக வா�#தி அளி�% , இ�U  தீ��%� தர0படாைமயான% %ரதி/oடவசமான%  க*6�க�த�க%மான விடய  எ�பைத இ7த' சைபயிேல <றி�ெகா-ள வி/ 3கி�ேற�.   ெகௗரவ பிரதி' சபாநாயக� அவ�கேள, இDவாறான மிக ��கியமான அ60பைட உாிைமகைள இ�U  உ#திெச2ய �6யாம,, த:க;�ேக உாி�தான உாிைமகைள அUபவி�க �6யாம,, இ7த நா&6ேல சி#பா�ைமயின ம�க- வாI7% ெகா*6/�கிறா�க-. அ%மா�திரம,ல, சி#பா�ைமயின� எ�ற ஒேரெயா/ காரண�%�காக அவ�கள% அ60பைட உாிைமக- ப,ேவ# ேகாண:களிேல மீற0ப+கி�ற நிைலைம இ7த நா&6, காண0ப+கி�ற%. �fP களி, ததிவா27த உ�திேயாக�த�க- இ/7% , �fP  எ�பத=காக அவ�களி, ஒ/வைரயாவ% மாவ&ட' ெசயலாளராக நியமி�க வ�கி,லாத, ைதாியமி,லாத அரசா:கமாகேவ நா:க- இ7த அரசா:க�ைத0 பா��கி�ேறா . அ% மா�திரம,ல. ம�திய ெபா%' ேசைவ ஆைண��வினா, விேசட தர�ைடய SLAS அதிகாாிெயா/வ� கிழ� மாகாண0 ெபா%'ேசைவ ஆைண��வி= நியமி�க0ப&டேபா% , அவ/�ாிய சாியான - ததியான பதவி 2 மாத:களாக ம#�க0ப&+, அவைரவிட� ததி ைற7த அதாவ% தர  3 ஐ' ேச�7த ஒ/ கனிoட அதிகாாி� அ7த� கிழ� மாகாண0 ெபா%' ேசைவ ஆைண��' ெசயலாள� பதவி வழ:க0ப&6/� கி�ற%. அதாவ% தி/மதி ஜw, எ�ற விேசட ததிHைடய ஓ� அதிகாாி�' ச ப7த0ப&டவ�க- 2 மாத காலமாக அ7த0 பதவிைய வழ:காம,, அவைர� தனிைம0ப+�தி மிக ேமாசமாக நட�தியி/�கி�றா�க-. அவ/�� ததிH  உாிைமH  இ/7% , றி�த ஒ/ சி#பா�ைம இன�ைத' ேச�7தவ� அவ� எ�ற அ60பைடயி, அவ/� அ7த0 பதவி ம#�க0ப&6/�கி�ற%.  ேமB , எ:க;ைடய ம�களி� காணிக;� உாிைம0ப�திர:க- இ/7தேபாதிB  அ7த� காணிகளி, ேவளா*ைம' ெச2வத=கான அUமதி சி#பா�ைம இன�தின� எ�ற காரண�தினா, அவ�க;� ம#�க0 ப&6/�கி�ற%. இ7த' hழPேலேய இ7த அரசா:க�தி, e�# வ/ட:களாக� கால:கைளH  ேநர:கைளH  நா:க- ெசலவழி�%� ெகா*6/� கி�ேறா . இத=  அ0பா, இ7த அரசா:க , "ந,லா&சி அரசா:க " எ�# நா:க- த ப&ட  அ6�%� ெகா*6/�கி�ேறா . ஆனா,, அரசா:க�திட  ந,லா&சி�கான எ7த� ததிHமி,ைல எ�# ெசா,வத= நா� <சவி,ைல எ�பைத இ7த' சைபயிேல ைதாியமாக� <ற விைளகி�ேற�. ஆகேவ, எ_சியி/�  கால�தி=- இ7த ஆ&சி 'ந,லா&சி' எ�# உ#தி ெச2ய0பட ேவ*+மாக இ/7தா,, �fP களி� மீற0ப&ட அ60பைட உாிைமக- ம=#  காணி உாிைமக- வழ:க0பட ேவ*+ . ஆகேவ, �fP க- எதி�ேநா� கியி/�கி�ற அதிB  றி0பாக அ பாைற மாவ&ட �fP க- ச7தி�%� ெகா*6/�கி�ற சகல காணி0 பிர'சிைனகைளH  இ7த அரசா:க  மிக� %ாிதமாக� 

981 982 



2018 �2  21  தீ��%� தரேவ*+ெம�# வி*ண0ப  ெச2கி�ேற�.   அேதேநர  ததியானவ�க- ததியான பதவிகளிேல எ7த0 பாபா+மி,லாம, நியமி�க0ப+கி�ற நிைலைமைய நி'சயமாக உ#தி ெச2ய0பட ேவ*+ . இ�# கிழ� மாகாண�திேல ததிெகா*ட றி�த அதிகாாி ஓர  க&ட0ப&+, அவைரவிட மிக� ைற7த ததிHைடய - கனிoட தர அதிகாாி� கிழ� மாகாண0 ெபா%'ேசைவ ஆைண��வி� ெசயலாள� பதவி வழ:க0ப&+-ள நிைலைமயி,, அ7த0 பதவி ம#�க0ப&ட விேசட ததியைடய அதிகாாியான தி/மதி ஜw, அவ�க;� அ7த0 பதவிைய வழ:வத= நீ:க- ��வர ேவ*+ . இ,லாவி&டா, நி'சயமாக “ந,லா&சி” எ�ற வசன�ைத இ7த அரசா:க  பாவி�க ��வர�<டா% எ�பைதH , இDவாறான நியாய:க- ெதாட�7%  ம#�க0ப+  ப&ச�தி, அரசா:க�தி= வழ:கி�ற சகல ஆதர1கைளH  x ல:கா �fP  கா:கிரf நி'சயமாக வாபfெபற ேவ*+  எ�பைதH  <றி, விைடெப#கி�ேற�. வா203� ந�றி.  
 

ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have 20 minutes.   [பி.ப. 5.23]  
 

ග/ ඥානlA. �ෙ�ස� මහතා 
(மா��மி� ஞான
%� Oேநச�) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) அைவ�� தைலைமதா:கி�ற ெகௗரவ பிரதி' சபாநாயக� அவ�கேள, ம%வாி� க&டைள' ச&ட�தி�கீழான அறிவி�த,க- ம=#  இற�மதிக- ம=#  ஏ=#மதிக- (க&+0பா&+') ச&ட�தி�கீழான ஒ�:விதிக- ச ப7தமான விவாத  நைடெப#கி�ற இ7த ேவைளயிேல இைவ ெதாட�பான என% க/�%�கைள இ7த சைபயி, பதி1 ெச2%ெகா-ள வி/ 3கி�ேற�. �தலாவதாக ம%வாி� க&டைள'ச&ட�தி�கீழான அறிவி�த, எ�ற விடய�தி�மீ% என% க/�%�கைள� வி�க வி/  3கி�ேற�.  உ*ைமயி, ம%வாி ெதாட�பாக1  ம%வாி' ச&ட:க- ெதாட�பாக1  அத� க&+0பா+க- ெதாட�பாக1  நா:க- பல விவாத:கைள நடா�தியி/�கி�ேறா . ஆனா,, ம%வாி� க&டைள'ச&ட�தி�கீழான அறிவி�த, ெதாட�பி, இர*+ விடய:கைள� கவனமாக0 பாிசீP�க ேவ*6யவ� களாக நா:க- இ/�கி�ேறா .  ஒ�# இ7த ம%வினா, எ:க;�� கிைட�கி�ற வ/மான  எ�கி�ற 3றவயமாக� ெதாிகி�ற விடய . ம=ற% இ7த ம%வினா, எ:க;� ஏ=பட�<6ய பாதி03�க- ப=றிய அகவயமான விடய:க-. நா:க- ெப/ பாB  3றவயமாக வாிeலமாக� கிைட�கி�ற வ/மான�ைத0 ப=றி' சிலாகி�%0 ேபEகி�ேறா . ஆனா,, அகவயமாக எ:க;� ஏ=பட�<6ய இழ03�க- ப=றிH  மனித வள:க- மPன0ப+�த0ப+கி�ற விடய  ப=றிH  நா:க- ஆரா2வ% ைறவாக இ/�கி�ற%. உலக�திேல உ-ள ப,ேவ# வள:கைள ெபௗதிகவள , மனித வள , நிதி வள , கால வள , தகவ, வள  எ�ெற,லா  பாப+�தி�ெகா*+ ெச,லலா . இவ=றிேல மிக உய�7த, உயி�0பான ஒ/ வளமாக இ/7% எைனய வள:கைள இைண03' ெச2% ஓ� அபிவி/�திைய� ெகா*+ெச,கி�ற 

வளமாக இ/0ப% மனித வள . இ7த மனித வள�ைத இ7த ம% எ7தளவி= பாதி03�-ளா�கி�ற% எ�ற விடய�திைன நா:க- கவன�திெல+�க ேவ*+ .    ஓ� அபிவி/�தியைட7% வ/கி�ற நா&6, இ7த ம% விடய  ச ப7தமான அ ச�தி, நா:க- <+தலான கவன  ெசB�தேவ*6யவ�களாக இ/�கி�ேறா . அதாவ%, நா� ெசா�ன%ேபா�# 3றவயமாக - ெவளி0பைடயாக இ7த ம%வாி eலமாக எ:க;� வ/மான:க- கிைட0 ப%ேபா�# ெதாி7தாB , இ7த ம%வினா, ஏ=பட�<6ய தா�க:க-, தா�0பாிய:க- ப=றி நா:க- ஆழமாக0 பாிசீP�க ேவ*+ . அதாவ%, எ ைம ஆ&சி ெச2த ேம=லக�தவ�களான ேபா��%�ேகய�, ஒ,லா7த�, ஆ:கிேலய� ஆ&சி� கால�தி,, றி0பாக ஆ:கிேலய� ஆ&சி� கால�தி, இ7த ம%சார0 பழ�க வழ�க:கைள எம% ேதா&ட0 3ற:களிB  பி�த:கிய பிரேதச:களிB  அறி�க  ெச2% ைவ�க0ப&டதாக நா:க- அறிகி�ேறா . அதாவ%, ஒ/ சeக  விழி0பைடயாத சeகமாக� ெதாட�7%  அட:கி� கிட�கேவ*+  அ,ல% அறி1O�வமாக' சி7தி�காம, ஒ/ பி=ேபா�வாத அ60பைடயி, அட:கி� கிட�கேவ*+  எ�பத= காக�தா� இ7த ம%0பாவைன அ,ல% ம% ச ப7தமான அறி�க  எ�பன ேம=ெகா-ள0ப+கி�றன.   அ7த அ60பைடயி,தா� கிராம0 பதிகளிB <ட, ெதாட�7%  விவசாய� ெதாழிலாள�கைள ஒ/ க&+0பா&+�- ைவ�%�ெகா-வத=  அவ�க- வள�7% ெச�# வசதி பைட�தவ�களாக வராமP/0பத=காக1  அ7த� கால�தி, நில0 பிர3�க- அ,ல% நில' Eவா7த�க- இ7த ம%பாவைனைய விவசாயிக- ம�தியி, ெகா*+ ெச�றி/�கி�றா�க-. அ7த அ60பைடயி, பா��கி�றேபா%, விவசாயிக- அ,ல% ெதாழிலாளிக- ெதாட�7%  ஒ/ வ#ைம�ேகா&6�கீI வாIவத= வழிவ�கி�ற ஒ/ விடயமாக�தா� இ7த ம%சார அ,ல% ம%பாவைன அைம7தி/�கி�ற%.   எனேவ, ஒ/ �=ேபா�கான அரசா:க , இ7த' சeக�ைத மா=றியைம�க ேவ*+  எ�# நிைன�கி�ற அரசா:க  அ,ல% ந,லா&சி எ�# <ற0ப+கி�ற அரசா:க , இ7த ம%சார விடய�தி, - ம% உ=ப�தி விடய�தி,, ம%0பாவைன விடய�தி,, ம% ப=றிய விள பர  ப=றிய விடய�தி, மிக1  கவனமாக இ/�கேவ*+ . அ6�க6 நா� வPH#�%கி�ற விடய , இ7த ம%0பாவைனதா� =ற' ெசய,கைள அதிகாி�கி�ற ஒ/ அ சமாக அைம7தி/�கி�ற% எ�பதா . அேநகமான =ற' ெசய,க-, சeகவிேராத' ெசய,க- அ,ல% கா&+மிரா*6�தனமான ெசய,க- இட ெப#வத= ��பாக அ7த விடய�ைத நிகI�த' ெச,கி�றவ�க- அேநகமாக ம% அ/7%கி�றா�க- அ,ல% ம%0 பாவைன�-ளாகி�றா�க- எ�ற ெச2திக- எ:க;�� கிைட�தி/�கி�றன. அேநகமான =றவிய, ச ப7தமான வழ� விசாரைணகளி�ேபா%, =றவாளிக- த0பி�%� ெகா-வத=�<ட, "ம% பாவி�தைமயா, எ:க;� எ%1  ெதாியவி,ைல" எ�# <றி� த0பி�%�ெகா-கி�ற நிைல0பா+க;  இ/�கி�றன.   எனேவ, ம% ச ப7தமான அரசி� ெசய=பா+களி, <+தலான கவன  ெசB�த0பட ேவ*+ ; க&+0பா+க- ெசB�த0பட ேவ*+ . அDவாறி,லாம, வ/மான�ைத� த/கி�ற ஓ� உபாயமாக ம% ச ப7தமான விடய�ைத நா:க- �த�ைம0ப+�தி0 பா��கி�றேபா%, நி'சயமாக 
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පා'�ෙ.�4ව மைற�கமான தா�க�தி� eலமாக - அகவயமான தா�க�தி� eலமாக எம% மனித வள  ஒ/ மPன0ப+�த0ப+கி�ற வளமாக மா#வத=ாிய வா203 அதிகமாக இ/�கி�ற%. எனேவ, இ7த ம%சார  ப=றிய விடய�தி, மிக1  கவனமாக' ெசய=பட ேவ*6ய ஒ/ நி��கதியான நிைல�- அரE இ/�கி�ற%.   அேதேவைள, இ0ேபா% H�த  �6வைட7தத� பி�ன� வட�, கிழ� சா�7த பிரேதச:களி, ம%�கைடக- - ம%பான நிைலய:க- அ6�க6 �ைள�% வ/கி�ற ஒ/ த�ைமையH , இ7த ம%0பாவைன� எம% ம�க- அதிகமாக உ-ளா�க0ப+கி�ற அ,ல% அத= அ6ைமயா�க0ப+கி�ற ஒ/ நிைலைமH  காண0 ப+கி�ற%. இ0ப6யான ஒ/ hIநிைல இ/�மாக இ/7தா,, இ7த மனித வள:க- எ�பன நைட0பிண:களாக அ,ல% ெப#மதிய=ற வள:களாக மா#வத=ாிய வா20பி/�கி�ற%.   எனேவ, இ7த அரசா:க  �=ேபா�காக' ெசய=படேவ*+மாக இ/7தா,, ம%0 பாவைன, ம%சார' ெசய,பா+களி�மீ% <+தலான க&+0பா+கைள விதி�க ேவ*6யி/�கி�ற%; கவன:கைள' ெசB�த ேவ*6யி/� கி�ற%. எனேவ, ம%சார நிைலய:கைள0 3தி% 3திதாக� திற0பத=ாிய அUமதி' சீ&+கைள வழ:கி�ற விடய�தி, மிக1  க*X  க/�%மாக இ/�கேவ*+ . ஒ/ கால�தி, ம%0பாவைனமீ% <+தலான க&+0பா+க- இ/7தி/�கி�றன. அ7த� க&+0பா+க- ெதாட�7%  ேபண0படேவ*+  எ�ப% எம% வி/0பமாக இ/�கி�ற%. சிலேவைளகளி, ம%சார�தி� விைலகைள அதிகாி0பத� eலமாக ம%0பாவைனைய� க&+0ப+�தலா  எ�றாB , ச&டவிேராதமான ம% உ=ப�திக- அ,ல% கசி03 வியாபார:க- ெப/� ெக+0பைத    அத�eல  நா:க- காண�<6யதாக இ/�கி�ற%. எனேவ, இ7த விடய�ைத0 ப�தறி1 ாீதியாக நா:க- அXக ேவ*+ ; ப�தறி1 ாீதியாக' ெசய,படேவ*+ . இDவா# ெசய,ப+வத� eலமாக ம%0பாவைனைய0 ப60ப6யாக� ைற�%, 3�திஜீவிகைள உ/வா�க�<6ய வித�திB  3�திஜீவிக-, அறி1O� வமானவ�க- எம% நா&+�' ேசவக  ெச2ய�<6ய வித�திB  நா:க- ெசய=பட ேவ*6ய ேதைவயி/� கி�ற%. எனேவதா�, ெபா#03ட� ெசய=படேவ*6ய அரசா:க  ம%0பாவைன அ,ல% ம%0பிரேயாக  எ�கி�ற விடய�தி, <+தலான அ�கைற ெசB�தேவ*+ெமன விடய�ைத இ7த இட�தி, ெசா,P�ெகா-ள வி/ 3கி�ேற�.  றி0பாக, வட�, கிழ� மாகாண:களி, அதிகாி�தி/�கி�ற ம%0பாவைன, ம% வி=பைன நிைலய:கைள0 ப60ப6யாக� ைற0பத=ாிய நடவ6� ைககைள எ+�கேவ*+ . ஏென�றா,, அ7த மாவ&ட�%�' ெசா7தமி,லாத, பிறமாவ&ட:கைள' ேச�7தவ�க-<ட, அ7த அUமதி0ப�திர:கைள0 ெப=#�ெகா*+ வட�, கிழ�0 பிரேதச:களி, ம%� கைடகைள� திற7%, அத�eலமாக வ/வாைய உைழ�%� ெகா*6/�கிறா�க-. அவ�க- உைழ�கி�ற அ7த வ/மான  எ�ப%, அ7த0 பிரேதச:கைள வ#ைம� ேகா&+�- த-ளிவி+கி�ற ஒ/ மைற�க' ெசய,பாடாக�<ட அைம7தி/�கி�ற%. எனேவ, ம%eல  ெபற0ப+கி�ற வ/மான�ைத ஒ/ மாைய� ேதா=றமாகேவ 

நா� பா��கி�ேற�. இ7த மாைய� ேதா=ற�திP/7%, மய�க நிைலயிP/7% ம�கைள வி+வி�%, அவ�க- இ7த நா&+�0 ெப#மதிH-ள வள:களாக இ/0பத=  ெப#மதிH-ள உ=ப�தியாள�களாக மா#வத= , ம%வினா, பாதி�க0ப&+, அட�க0ப&ட அ6ைம' சeகமாக வாIவத=ாிய நிைலயிP/7% அவ�கைள0 பா%கா0 பத=  ஏ=ற வித�தி,, ம%வாி� க&டைள'ச&ட�தி�கீழான  அறிவி�த,க- ஒ/ ெதளிவான த�ைமைய� ெகா*டதாக அைம7தி/�த, ேவ*+ . எனேவ, ஆட பர� ேதைவ�காக அ,ல% த=காPக' Eகேபாக� ேதைவ�காக0 பய�ப+�த0ப+கி�ற இ7த ம%சார�தி�மீ% <+தலான க&+0பா+கைளH , அதைன0 பிரேயாகி0பதி, தைடகைளH  உ/வா�க�<6ய வித�தி, அரசா:க  தன% ெசய=பா+கைள ��ெகா*+ ெச,லேவ*+  எ�# நா� இ7த  இட�தி, ேக&+�ெகா-கி�ேற�. றி0பாக, இைளஞ�க- நா&6� ெப/  ெசா�தாக� க/த0ப+கி�றா�க-. அதிB  ��கியமாக மாணவ�க- க/த0ப+கி�றா�க-. இ7த இள  ச�தாய  - மாணவ� ச�தாய  ம%0பாவைன� - ம%0பழ�க�%� உ-ளாகி, எதி�கால�தி, சீரழி7% ேபாக�<6ய ஒ/ நிைலைம இ/�மாக இ/7தா,, இ7த நா&6� எதி�கால  O'சிய�ைத ேநா�கி' ெச,கி�ற ஒ/ நிைலைம ஏ=ப+ . எனேவதா�, றி�த ஒ/ வ��க�தின� இலாபமைட7 %ெகா*+ ெச,ல, அத=� கீIப&ட ெதாழிலாள� வ��க  அ,ல% விவசாய வ��க  அ,ல% வ#ைம� ேகா&6�கீI வாIகி�றவ�கைள� ெதாட�7%  நி��கதியான, அவல நிைல�-  உ-ளா�கி�ற ஒ/ ெசய,பாடாகேவ இ7த ம%0பாவைன இ/�கி�ற%. எனேவ, இ7த' ெசய, பா+கைள� க&+0ப+�%வத= ஏ=றவித�தி,, அரசா:க  ேநா்கணியமான ெபாறி�ைறகைள உ/வா�கி' ெசய,படேவ*+  எ�# இ7த இட�தி, ேக&+� ெகா-கி�ேற�.  அ+�%, இற�மதிக- ம=#  ஏ=#மதிக- (க&+0பா&+') ச&ட�தி�கீழான ஒ�:விதிக- ப=றிய விடய�  இ�ைறய நிகI'சி நிரP, உ-வா:க0 ப&6/�கி�ற%. அ7த அ60பைடயி, பா��கி�றேபா%, ஏ=#மதி எ�ப%, எம% நா&6, உ=ப�தி ெச2கி�ற ெபா/&கைள ெவளிநா+க;�� ெகா*+ ெச�#, அ7நிய' ெசலாவணிைய0 ெப=#� ெகா-கி�ற ஒ/ விடயமாக அைம7தி/�கி�ற%. இற�மதி எ�ப%, அ7நிய' ெசலாவணிைய� கைர�%�ெகா-கி�ற அ,ல% ைற�%�ெகா-கி�ற ஒ/ விடயமாக அைம7தி/�கி�ற%. எம% நா&6, உ=ப�தி ெச2ய�6யாத ெப=ேறாPய  ேபா�ற வள:கைள அ,ல% திராவக:கைள எம% நா&+�- ெகா*+ வரேவ*6ய% தவி��க�6யாத ஒ/ விடயமாக இ/�கி�ற%. எனேவ, அ% இற�மதி ெச2ய0பட ேவ*6ய ஒ�றாக இ/7தாB <ட, எம% நா&6, உ=ப�தி ெச2ய�<6ய உ-நா&+ உ=ப�திக- நிைறயேவ இ/�கி�றன. அ7த வைகயி, எம% நா+ நீ� வள , நில வள  ெகா*ட ஒ/ நா+; விவசாய' ெச2ைக�0 ெபா/�தமான ஒ/ நா+ எ�# நா:க- <#கி�ேறா . எம% நா+ விவசாய' ெச2ைக�0 ெபா/�தமான ஒ/ நாடாக இ/�கி�றப6யா,, ெந,B=ப�தி அதாவ% அாிசி உ=ப�தி எ�ப%, எ:க;�� த�னிைற1�ாியதாக இ/0பேதா+ ம&+ம,லாம,, அாிசிைய எம% நா&6P/7% ெவளிநா+க;� ஏ=#மதி ெச2ய�<6ய அள1� எ:க;ைடய உ=ப�தி0 ெபாறி�ைறக- மிக1  அதிகாி�க0பட ேவ*6யதாக இ/�கி�ற%.  
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2018 �2  21  நா:க- பிரதான உணவாக அாிசி' ேசா=றிைனH  ம=#  அாிசி உ=ப�திகைளH  பய�ப+�%கி�ேறா . இDவா# இ/� ேபா%, அாிசி உ=ப�தியி, நா:க- த�னிைற1 ெப=றி/7தா, பிற நா+களிP/7% அ7த அாிசிைய இற�மதி ெச2யேவ*6ய ஒ/ நிைலைம ஏ=படா%. அேதேநர  நா:க- அாிசி உ=ப�தியி, ப60ப6யான ��ேன=ற:கைள� க*6/�கிேறா . ஆனா,, பிற நா+களிP/7% அாிசியிைன இற�மதி ெச2ய�<6ய ஒ/ நிைலைம�- நா:க- த-ள0ப&+விட�<டா%. எனேவ, உ-நா&6, உ=ப�தி ெச2ய�<6ய அாிசி�காக0 பிற நா+களி, ைகேய7தி நி=பெத�ப% ஏ=#�ெகா-ள �6யாத ஒ/ விடயமாக இ/�கி�ற%.  ‘ எ�ன வள  இ,ைல இ7த தி/நா&6ேல,  ஏ� ைகைய ஏ7த ேவ*+  ெவளிநா&6ேல’  எ�# ஒ/ சினிமா0 பாடP,<ட <ற0ப+கி�ற%. எனேவ, எம% நா&6, உ=ப�தி ெச2யேவ*6ய உ=ப�தி0 ெபா/&கைள எம% நா&6ேல உ=ப�தி ெச2% நா:க- த�னிைற1 ெப=றவ�களாக இ/0பேதா+ ம&+ம,லாம,, நா:க- அ7த உ=ப�தி0 ெபா/&கைள ெவளிநா+களிட  ைகேய7தி0 ெபறாதவ�களாக இ/�க�<6ய வித�தி, அரசா:க�தி� உ=ப�தி0 ெபாறி�ைறக- ��ெகா*+ ெச,ல0பட, ேவ*+ . றி0பாக, விவசாய�ைத எ+�%�ெகா*டா,, விவசாய�தி,  இய,O�க  காரணமாக எம% ம�க- ஈ+ப&+� ெகா*6/�கி�றா�க-. அ7த இய,O�க�தினா, உ=ப�திைய0 ெப/�வத=  அவ�க- தயாராக இ/�கி�றா�க-. எனேவ, விவசாயிக;�ாிய வா203 வசதிகைள' ெச2%ெகா+�க ேவ*6ய தா�மீக0 ெபா#03 விவசாய அைம'ச/� இ/�கி�ற%.  கட7த கால�தி, ம&ட�கள0பி, நீ� �காைம�%வ விடய�தி, <+தலான கவன  ெசB�த0படாத hIநிைலயி,, அ7த0 பிரேதச�தி, ெவ-ள0ெப/� ஏ=ப&+ ஆயிர� கண�கான வய, காணிக- பாதி0பைட7தன. அ*ைமயி,<ட உ�னி'ைச� ள , கிரா�3, அைண�க&+ ேபா�றவ=றினா, பாதி�க0ப&ட ம�க-, அவ=ைற �ைறயாக0 பாிபாலன  ெச2Hமா# ெபாறியியலாள�களிட�  ம=#  அதிகாாிகளிட�  ேக&+� ெகா*டா�க-. அேதேநர  நியாயமாக' ெசய=ப+கி�ற ெபாறியியலாள�க- ம=#  அதிகாாிக-மீ% அ7த ம�க- மி7த மாியாைத  - ெகௗரவ  ைவ�தி/�கி�றா�க-. ஆனா,, ஒ/ சிலா் வி+கி�ற தவ#க- காரணமாக அவ�க;�ெகதிராக� கிள�7ெத�கி�ற ஒ/ hIநிைலயி, விவசாயிக- காண0ப+கி�றா�க-. விவசாயிகைள ைமயமாக ைவ�%�தா� விவசாய0 ெபா/ளாதார� க&டைம03�க-, நீ�0பாசன� க&டைம03�க- எ�பன ேம=ெகா-ள0ப+கி�றன. ஆனா,, விவசாயிக;�' சாதகமான - ேநா்கணியமான �ைறயி, ெசய=படேவ*6ய உயரதிகாாி ஒ/வ�, விவசாயிக;� எதிரான - எதி�மைறயான ஒ/ ேபா�கி, ெசய=ப+வைதH  அ: காண�<6யதாக இ/�கி�ற%. றி0பாக, நீ�0பாசன அைம'சி, இ/�கி�ற ஓ� அதிகாாி, த�னி'ைசயாக' ெசய=ப+கி�ற த�ைமயாB , விவசாயிகளி� க/�%�கைள� காதி, ேபா&+� ெகா-ளாம, இ/�கி�ற த�ைமயாB , விவசாயிக;�  றி�த நீ�0பாசன� திைண�கள�தி, அ/ைமயாக ேவைல ெச2கி�ற ெபாறியியலாள�க;�  ம�தியிB <ட �ர*பா+க- ஏ=ப+கி�ற hIநிைல அ: இ/�கி�ற%.  

கட7த கால�தி, உ�னி'ைச� ள�திP/7% ெவளிேய=ற0ப&ட அள1 கட7த நீ� காரணமாக அ: ெந=பயி� பாதி�க0ப&6/7த%. அேதேபா�#, கிரா� பிரேதச�தி, கிரா�3, அைண�க&+ உாிய ேநர�தி, O��தி ெச2ய0படாம, இ/7தத� காரணமாக1  அ7த0 பிரேதச�திP/7த விவசாயிக- மிக1  ஏமா=றமைட7த நிைலயி, காண0ப&டா�க-. �ைறயாக' ெசய=ப+கி�ற ெபாறியியலாள�க-, அதிகாாிக- ம=#  ெகௗரவமான �ைறயி, ேசைவைய வழ:கி�றவ�க-மீ% நா:க;  விவசாயிக;  அள1 கட7த மதி0பிைனையH  மாியாைதையH  ெகா*6/�கி�ேறா . அேதேநர  இ�# விவசாயிக;� எதிரான மன0பா:ட� ெசய=ப+கி�ற ஒ/சில அதிகாாிக-, ந�றாக' ெசய=ப+கி�ற ெபாறியியலாள�கைள�<ட ஒ/ தவறான திைச�� தி/0பி வி+கி�ற ஒ/ த�ைமH  அ: காண0ப+கி�ற%. எனேவ, நீ�0பாசன�%�0 ெபா#0பாக இ/�கி�ற அைம'ச� அவ�க- இ7த விடய�தி, கவன  ெசB�தேவ*+ெம�# ேக&+�ெகா-கி�ேற�.  இ�Uெமா/ விடய�ைதH  <றி�ெகா-ள வி/ 3கி�ேற�. அதாவ%, ப&டதாாிகைள0 பயிBந�களாக நியமி�கி�ற விடய  றி�% அ*ைமயி, ஒ/ ெச2தி கசி7தி/�கிற%. அதாவ%, உ-ளக - internal ாீதியாக� ெதாி1 ெச2ய0ப&ட ப&டதாாிகைள �த=க&டமாக நியமி0ப%ேபா�# , ெவளிவாாியாக� ெதாி1 ெச2ய0ப&ட ப&டதாாிகைள0 3ற�கணி0ப%ேபா�#  ஒ/ ெச2தி கசி7தி/�கிற%. அ% உ*ைமயா? ெபா2யா? எ�# ெதாியவி,ைல. எனேவ, ஜனாதிபதி அவ�க- ம=#  எ:க;ைடய பிரதம ம7திாி அவ�க- internal, external எ�# ப&டதாாிகைள ேவ# பிாி�%0 பா��காம,, 2012 ஆ  ஆ*6P/7% ெதாழி, வா20பி,லாம, ஏ:கி� ெகா*6/�கி�ற றி�த இ/ சாரா/�  ெபா% நியம அ60பைடயி, நியமன:கைள வழ:வத= ஆவன ெச2ய ேவ*+ . அேதேநர  அவ�க;�ாிய ேநா்�க0 பாீ&ைசக- நைடெப=றி/�கி�றன.  அவ�கைள internal ப&டதாாிக-, external ப&டதாாிக- எ�# பாப+�தி நியமன  நியமன  வழ:வதி, பாரப&ச  கா&+கி�றேபா%, ஏ=கனேவ பல மாத:களாக ேவைல ேக&+0 ேபாரா6யவ�க- மீ*+  பகிoகாி03களி, ஈ+ப+வத= வா20பி/�கி�ற%. எனேவ, இ7த இர*+ வைக0 ப&டதாாிகைளH  பாப+�தி0 பாராம, அவ�க;� நியமன  வழ:வத= உாிய நடவ6�ைகெய+�க ேவ*+ெம�# ேமத ஜனாதிபதி அவ�களிட�  ெகௗரவ க,வி அைம'சாிட�  ம=#  உாிய ெதாழி,கைள வழ:கி�ற ஏைனய அைம'ச�களிட�  ேக&+�ெகா-கி�ேற�.  இ7த ம%வாி� க&டைள' ச&ட�தி� கீழான அறிவி�த,க-, இற�மதிக- ம=#   ஏ=#மதிக- (க&+0பா&+') ச&ட�தி�கீழான ஒ�:விதிக- ெதாட�பாக1  அரE மிக1  வி_ஞானO�வமாக ஆரா27% எதி�கால�தி, எம% நா&ைட' ெசழி�க ைவ�க�<6ய வித�தி, த:க;ைடய ெசய=பா+கைள ��ென+�க ேவ*+ெம�# ேக&+, உைரயிைன நிைற1 ெச2கி�ேற�. ந�றி.  
 

ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

�ළඟට, ගM අ�  �. ෙපෙ'රා රාජZ ඇම�4මා, ඔබ4මාට 

Iනා½ 8ක කාලය& �ෙබනවා. 
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ග/ අYA ¡. ෙපෙ&රා මහතා (OD3බල හා eන&ජනfය 
බලශ!� රාජ^ අමාත^.මා)    (மா��மி� அஜி% P. ெபேரரா - மி�வ0 ம,-� ��1பி�க%த�க ச�தி இராஜா5க அைம.ச�) 
(The Hon. Ajith P. Perera - State Minister of Power and  
Renewable Energy) 

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, ඔබ4මා 8ල}ෙ� Pdය6 

කථා ��මට ලැ�ම ස4ට&. ඔබ4මාෙF නව ප -මට }භ 

පත�න  ෙමය අවස්ථාව& කර ග�නවා. ෙ. තන4රට ඔබ4මා 

}#}R. පXණත, Iශාල අ  දැ[. ස8දාය& �ෙබන ෙජZෂ්ඨ 

ෙ�ශපාලනඥෙය& ඔබ4මා.  

අද 1990 }වසැXය පදනම පන  ෙක�.පත 	;බඳව ෙ. ගM 

සභාෙ76 කථා ��මට ලැ�ම ඉමහ  ෙග|රවය& වශෙය� මම 

සලකනවා. (ආචා'ය) හ'ෂ ද Peවා මැ�4මා 2ෙය�ජZ Iෙ�ශ 

ඇම�වරයා I�යට Pdය6 ෙ. අදහස ෙප�ෂණය කරලා, 

`ව'ධනය කරලා මහ ෙප/ළෙ7 යථා'ථය& බවට ප  කරන 

ෙම/ෙහ/ෙ  එ4මාට සහ ෙ. රජයට එෙර{ව ඉaXප  + අ�Hත 

අසාධාරණ Iෙ7චනය� අප අසා Pdයා. ඒ අසාධාරණ 

Iෙ7චනය� අසා Pd�නට අකැමැ� ෙකෙනW හැdයට මම  

1990 }වසැXය ෙවSෙව�, එ{ පැවැ ම ෙවSෙව�, එ{ 

ආර.භය ෙවSෙව� එදා කථා කළා. êපවා{9 Iවාදවල , 

පා'�ෙ.�4ෙ76  අ	 ඒ ෙවSෙව� ෙප9 Pdයා. ෙ. 

වැඩසටහන ෙවSෙව� ෙප9 Pම ගැන මම අද ඉතාම ස4ටට 

ප  ෙවනවා, ෙප|�ග�කව ආඩ.බර ෙවනවා. (ආචා'ය) හ'ෂ ද 

Peවා මැ�4මාට , ගM අ²ාමාතZ4මාට , ෙ. ෙවSෙව� 

කට:4 කළ ෙස|ඛZ අමාතZ4මා ඇ4� ෙස|ඛZ අමාතZාංශෙG 

PයQම 2ලධාX�ට  ඒ වාෙFම ෙ. කට: තට Iශාල 

සහෙය�ගය& ලබා ෙදන ç ලංකා ෙප/�ස් ෙදපා'තෙ.�4ෙ7 

PයQම 2ලධාX�ට  ෙ. අවස්ථාෙ76 මාෙF ස්4�ය 

	Xනම�නට කට:4 කරනවා.  

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, Lල� රථය& 	;බඳ හැ�ම 

අප කාට  ��ණ , අ	 දැනෙගන {ට� ලංකාෙ7 Lල� 

රථව�� P�ධ �ෙt අ	 ෙක/ෙහ/ම හX ෙර�Lයාව ෙර�හලකට 

අරෙගන Lයාම ෙර�හෙe Pට තව  ෙර�හලකට ෙර�Lයා 

අරෙගන යාම. සමහර ෙර�හeවල Lල� රථ ��ෙt නැහැ. 

සමහර ෙර�හeවල Lල� රථවල Xය#ර� 2ශ්1ත ෙ7ලාෙ7 

ෙසTවෙG නැහැ, එෙහම ෙන/ෙවR න. ෙවන  කා'Hක ෙද�ෂය&. 

ඒ වාෙFම සමහර අවස්ථාවල 2වෙසT Pට ෙහ� හaP අන4ර P# + 

අවස්ථාෙ7 Pට ආස�නතම ෙර�හලට අරෙගන යාම ද&වා + 

කාලය ඉතා වැ½ -ම 2සා ෙර�è� Hය Lයා. ඒ වාෙFම ෙර�è� 

නැවත }ව කළ ෙන/හැ� බරපතළ ආබාධය�ට ල& �ණා. අ	 

Iෙ�ශය�වල අ  දැ[. අ  Iඳලා �ෙබනවා. ය. අන4ර& P# 
�ණාම අන4ර P# + ස්ථානයට පැHණ ෙර�è�ට `ථමාධාර 

ෙදන, �Iතාර&ෂක උපÕම භාIත කරන, 2P `H�ෙය� :4ව 

ෙර�Lයා ෙර�හලට `වාහනය කරන ambulance 	;බඳව අපට 

අවෙබ�ධය& �ෙබනවා. එම Lල� රථ Õමෙ7දය අෙ� රටට 

හ¤�වා 6ලා අද ෙවන ෙක/ට �Iත දහස් ගණන& ආර&ෂා කර 

ග�නට ෙ. වZාපාරය සම  ෙවලා �ෙබනවා. ෙ. වZාපාරය 

පළ8ව දWx පළාතට ෙදවSව අප �ව  වන බස්නා{ර පළාතට 

ඇIeලා අද 8� රටටම £යා මක ෙවනවා.  

ෙ. වZාපාරය a:x ��ම සඳහා තව එ& ෙදය& P# -මට 

අවශZR. අද වන Iට ෙ. Lල� රථ ස්ථානගත කරලා �ෙබ�ෙ� 

ෙප/�ස් ස්ථාන හා අSබ�ධ කරලාR. ඒක ඉතාම }#}R. ෙම/කද, 

පැය 24ම වැඩ කරන, පැය 24ම අවaෙය� ඉ�න, ස�2ෙ7දන 

පහ}ක. �ෙබන සාමානZ ජනතාවට `ෙ7ශය �ෙබන එකම 

රාජZ ආයතනය ෙප/�ස් සථ්ානයR. මම 2ෙය�ජනය කරන 

කQතර aස්w&කෙG සෑම ෙප/�ස් ස්ථානයකටම ෙමම Lල� 

රථය බැ¬� ලැ�ලා �ෙබනවා. ෙ. Lල� රථ ෙසTවාව තව 

ෙහ/É� පව වාෙගන ය�න න., ෙමම Lල� රථ සහ ඊට අදාළ 

උපකරණ ආර&�තව, a^ කාලය& පව වාෙගන යාමට හැ� 

වන පXa }#} ගරාජය& ��ය :4 ෙවනවා.   

ෙ. Lල� රථය හා ස.බ�ධ PයQම 2ලධාX�ට -ඒ 

ෙබ/ෙහ� ෙදෙනW කා�තාව�- ආර&�තව, }ව පහ}ෙව� 

තම�ට අදාළ හaP ඇම4ම ලැෙබන4M <¢ Pමට ඉඩ කඩ ඇ� 

ස්ථානය& ලැ�ය :4 ෙවනවා. ඒ සඳහා මම ෙය�ජනා කරනවා, 

සෑම ෙප/�ස් ස්ථානයකම 1990 - "}වසැXය" Lල� රථය නතර 

කර තැ�මට සහ ඒ 2ලධාX�ට රාජකා� ෙග|රවය ආර&ෂා 

කරෙගන Pමට හැ� වන පXa, ය. ස්ථානය& ලබා aය :4R; 

ඒ සඳහා රජය ඊළඟ අය වැෙය� ය. 8දල& ෙව� කළ :4R 

�යලා. මම �ට ක�S  ෙ. අදහස ඉaXප  කර �ෙබනවා. 

එෙහම 8දල& ෙව� කළාR �යලා පාÍව& ෙව�ෙ� නැහැ. 

ෙ.ක ෙප/�ස් ස්ථානයට අR� ස.පත&. ෙ. 4;� ෙප/�ස ්

ස්ථානයට  වdනාකම& එක4 කරනවා. ඒ Iතර& ෙන/ෙවR, ඒ 

`ෙ�ශෙG �ව  වන මහජනතාවෙF �Iත ආර&ෂාව 	;බඳව  

කට:4 ෙකෙරනවා. 

ගM (ආචා'ය) හ'ෂ ද Peවා මැ�4ම2, ෙ. 	;බඳව අෙ� 

`ෙ�ශවල ෙප/�ස් 2ලධාX� මට �යලා �ෙබන ෙ�වe මම 

�ය�න.. ඉස්සර IෙශTෂෙය� රාO කාලෙG හaP අන4ර& 

�ණාම, ඒ ෙර�è�  -IෙශTෂෙය� බරපතළ ත  වෙG Pdන 

ෙර�è�- ආස�නම ෙර�හලට <ෙගන ය�නට එ&ෙක� Xය#රW 

{dෙG නැහැ. එෙහම නැ න. }#} වාහනය& ��ෙt නැහැ. 

ෙප/�ස් �� රථය ෙර�LයW `වාහනය ��මට තර. }#} 

වාහනය& ෙන/ෙවR. ඒ වාෙFම w -ල' රථය& බරපතළ 

අන4රකට ල& �x ෙර�LයW `වාහනය කර�න තර. }#} 

වාහනය& ෙන/ෙවR. ඒ 2සා ෙබ/ෙහ� �Iත නැ� ෙවලා 

�ෙබනවා.  IෙශTෂෙය� බරපතළ ෙර�è ත  වය�ට -}වකළ 

ෙන/හැ� ෙර�è ත  වය�ට- සහ හaP අන4Mවලට 8¡ණ පෑ 

ෙර�è�,  PයaI නසා ගැ9මට තැ  කළ උදIය ඒ 

අවාසනාව�ත ත  වයට ප  �ණා. ඒ 2සා අන4M, අපරාධ, 

PයaI නසා ගැ9. වැ2 කාරණා 	;බඳව වා'තා වන `ධානතම 

ස්ථානය 4ළ ෙ. "}වසැXය" Lල� රථය& ��ම 4ළ, මම �ව  

වන බtඩාරගම ඇ4�ව අෙනW  `ෙ�ශවල ෙප/�ස් ස්ථානවල 

2ලධාX�ට තම�ෙF රාජකාXය ��මට ඇ� �x පහ}ව 

	;බඳව ඔ�� ඉතාම ව'ණනාෙව� :4ව කථා කරලා 

�ෙබනවා. ඒ 2සා මම }භ `ා'ථනා කරන ගම� ෙ. ෙසTවය රට 

�රාම වZා�ත කරලා එ{ `ෙය�ජනය රටට දැෙනන ත  වයට 

ප  කර�න හැ� ෙ7වාR `ා'ථනා කරනවා.  

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, අෙ� රෙc �ෙබන #ෂ්ට, 

අතා'�ක, අIදZාSªල ෙ�ශපාලනෙG ස්වභාවය, එ{ 2Mවත 

ෙහ;දර� �x අවස්ථාව& තමR ෙ. 1990 - "}වසැXය" Lල� 

රථ ෙසTවයට එෙර{ව රජෙG ෛවදZ 2ලධාX�ෙF සංගමය, 

ඒකාබ�ධ Iප&ෂෙG ග.ම�	ල ම�O4මා ඇ4� ම�OවM� 

IP� අරෙගන එන ලද ඒ ඉතාම අසාධාරණ Iෙ7චන.  ඒ අය 

�7ෙ7 ෙම/නවාද? ෙ.වාට එ�ෙ� ඉ�aයාS Xයැ#ර�; 

ඉ�aයාS ෙසTවකය�; ඉ�aයාS "ෙර�" ඔ 4 ෙසTවය IP� සI 

කරන ලද ඔ 4 බැ�ෙ. උපකරණ ෙ. Lල� රථවල �ෙබනවාR 
�7වා. මම අද දැන ග�න කැමැ�R, තවම  ඒකබ�ධ Iප&ෂෙG 

ම�OවM� ඒ ස්ථාවරය දරනවාද �යලා.  

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, අද ෙ. PයQම රථවල 

ෙසTවය කර�ෙ� �¡xව ලැ¥ ç ලාං�කය�. ඒ Iතර& 

ෙන/ෙවR. ෙ. ස.î'ණ ෙසTවාවම ç ලාං�ක ෙසTවය&. ඒවාට 

අදාළ IෙශTෂඥතාව, ඒ අවශZ තා&ෂUක සහය අපට ඉ�aයාS 
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රජෙය� ලැ� �ෙබනවා. අ	 ඉ�aයාS රජයට ස්4�ව�ත 

ෙවනවා Iතර& ෙන/ෙවR, ඒ හා ස.බ�ධව IෙශTෂඥතාව ලබා 

ෙදන, ඒ �¡xව ලබා ෙදන ඉ�aයාS ආයතනවල 

£යාකාරකR�ට  අ	 ස්4�ය 	Xනමනවා. හැබැR, අ	 ෙ. රටට 

ආඩ.බර ෙව�න ��ව� ආකාරයට අෙ� වdනාක. එක4 

කරලා ෙ.ක පව වා ෙගන ය�න ඕනෑ.  

ඊළඟට, ෙ. ආයතනෙG අඛtඩ පැවැ ම 	;බඳව තව  

වැදග  කාරණය& �ය�න �ෙබනවා. ඉ�aයාS රජෙG 

Hn වය 4;� ලැෙබන ආධාර ම�� ෙ. ෙසTවාව aගටම 

පව වා ෙගන ය�න බැහැ. ඒ 2සා ෙ. ෙසTවාව අඛtඩව, 

2යHත `H�ෙය� :4ව පව වාෙගන ය�න න., ඒ ෙවSෙව� 

අප වැඩකට:4 කළ :4R. කාලය& ගත වන Iට ඕනෑම රථය& 

ෙසTවෙය� ඉව  කර�න P# ෙවනවා. ඇ.�:ල�ස් රථවලට  

ඒ ඉරණමම තමR අ  ව�ෙ�. අQ�� රථ Hල6 ග�න, අQ�� 

උපකරණ Hල6 ග�න, ෙසTවකය�ට ප½ න½ ෙගව�න, වැ½�ර 

පහ}ක. ලබා ෙද�න අවශZ 8දe සපය�ෙ� ෙක/ෙහ/මද?  

2දහස් ෙස|ඛZ ෙසTවාව �&� IÉන අප ෙ. ෙසTවයට  රජෙG 

අර8දe ෙය/දවලා පව වා ෙගන ය�න ඕනෑය �යා ත'කය& 

�ෙබනවා. ඒ වාෙFම තව  අය ත'ක කරනවා, �Hත ආකාරයක, 

දර�න ��ව� ආකාරයක 8දල& අය කර�න ඕනෑය �යා.  ç 

ලාං�කය� ෙන/වන අයට අෙ� රට 4ළ6 }ර&�තව ෙස|ඛZ 

පහ}ක. ලබා ගැ9මට අවශZ කරන ෙසTවාව& වශෙය� සලකලා 

ඔ��ෙග� ය. ගාස්4ව& ලබා ගත :4ය �යා තව  ත'කය& 

�ෙබනවා. අ	 Iෙ�ශ රටකට යනෙක/ට health insurance එක& 

ගැ9ම අ2වා'ය කර �ෙබනවා. ඒ වාෙFම සමහර රටවලට L{� 

^ව� ෙත/�ප;� බ{නෙක/ට ඒ රට සපයන ෙසTවාව ෙවSෙව� 

අමතර ෙසTවා ගාස්4ව& අෙප� අය කරනවා. අප ෙමම ෙසTවාවට 

අමතර 8දe සපයා ග�ෙ� ෙක/ෙහ/මද? මම ඒ දවස්වල {4ෙ7 

"}වසැXය" �යා ෙල/ත<Rය& පට� ග�න ඕනෑය �යාR. ඒක 

ෙක/R තර. }#}ද �යා න. මම ද�ෙ� නැහැ. ෙ.ක ඒ තර. 

ෙÝTෂ්ඨ ෙසTවාව&. හැබැR, ෙම{ අඛtඩ පැවැ ම තහ�M 

කර�න ඕනෑ. අ	 නැ� කාලයක ෙ. රෙc ෙස|ඛZ ෙසTවෙG 

ෙÝTෂ්ඨ වය වාෙFම, 2දහස් අධZාපනෙය� ලබ� 

^ණා මකභාවය වාෙFම, ෙමම ambulance service එක  -

}වසැXය පදනම - අඛtඩව, පX0��නව ඊළඟ 

පර.පරාවලට  පව වා ෙගන ය�න ��ව� ෙසTවාව& බවට ප  

ෙව�න ඕනෑ. ඒ සඳහා ලZ අඛtඩව ෙස/යා ගැ9ම සඳහා 

අවශZ වන a^කා�න Iස¤ම ��ය :4R. එෙසT ෙන/මැ�ව තව 

අ�M# 7��, 8�� aරා Lය ඇ.�:ල�ස් ද��න ලැ�ම, ප½ 

න½ ෙගව�න බැX ත  වයකට ප -ම }#} ත  වය& 

ෙන/ෙවR. ඒකට 8¡ණ ෙද�න අවශZ කරන Iස¤. අප ෙස/යා 

ගත :4R. ආචා'ය හ'ෂ ද Peවා මැ�4මා `8ඛව ෙමයට �ක 

වන 	Xසට ඒ සඳහා ශ&�ය �ෙබනවාය �යා මම {තනවා.  

ෙමම ෙසTවාව 4;� අෙ� රෙc 2දහස් ෙස|ඛZ ෙසTවෙG 

^ණා මකභාවයට Iශාල වdනාකම& එක4 කළා. අෙ� රෙc 

ෙර�හeවලට ඇ� �Iත ෙ�රා ගැ9ෙ. හැ�යාව ෙ. 

ඇ.�:ල�ස් ෙසTවය ම¬� වැ½ කර �ෙබනවා. ෙර�හලකට 

ෙර�Lෙය& අරෙගන Lයාම, -හෘදයාබාධය& ෙව�න ��ව�; 

හaP අන4ර& ෙව�න ��ව�; PයaI නසා ගැ9මට තැ  

��ම& ෙව�න ��ව�; දMෙව& ලැ�මට �ෙබන අවස්ථාව 

ෙව�න ��ව�- ඔ¡ෙF �Iතය ආර&ෂා කර ගැ9මට �ෙබන 

හැ�යාව ෙ. ඇ.�:ල�ස් ෙසTවය ම¬� වැ½ කර �ෙබනවා. ෙ. 

රෙc  අ�ක ජනගහනය& Pdන දWෙt සහ බස්නා{ර පළාෙ  

ෙමම ෙසTවාව £යා මක කර සා'ථක ෙවලා �ෙබනවා.  අෙ� 

රෙc 2දහස් ෙස|ඛZ ෙසTවාවට ෙමම අQ  වැඩ 	;ෙවළ 4;� 

අQ  අ'ථය& එක4 ෙවලා �ෙබනවා. අෙ� රෙc �රවැPයා 

ශ&�ම  ෙවලා �ෙබනවා. ෙ. ආtÍවට ඡ�දය ෙදන H2}�ට 

ආඩ.බරෙය� �ය�න ��ව� ෙදය& අ	 සමාජයට එක4 කර 

�ෙබනවා. ඒ ගැන අ	 ස4� ෙවනවා. 

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, අෙ� රෙc ජනතාවෙF 

P4. පැ4. �ෙබනවා. ඔ��ෙF අQ  බලාෙප/ෙර/ 4 හැමදාම 

ද�ලනවා. ඒ වාෙFම ෙක/0චරම ෙහ/ඳ ෙදය& �ණ  සමහර 

ෙවලාවට සමහර අයට එපා ෙවනවා. සමහර අයට ෙ. 

`ජාත�nවාදය 	;බඳ අ  දැ[ම අ84R. යහ පාලනය 	;බඳ 

අ  දැ[ම ෙ ෙර�ෙ� නැහැ. 2දහස 	;බඳ අ  දැ[ම 

දැෙන�ෙ� නැහැ. ඒ 2සාද ෙක/ෙහTද, අද ෙ. රෙc ඉ�න 

ෙබ/ෙහ/ම දැන උග , ෙග|රව ස.ප�න නායක ස්වා�� 

වහ�ෙසTලා  ෙ. රටට {cල'වM ඉeලනවා. ගM 2ෙය�ජZ 

කථානායක4ම2, ෙ. රටට {cල' ෙකෙන& ඕනෑද? ෙ. රටට 

බලාෙප/ෙර/ 4 වන ඒ {cල' ෙම/න වාෙF ෙකෙන&ද? 

ඇ තටම ජ'ම2ෙG {ට� {cල' ෙම/කද කෙළT? ජ'ම2ෙG 

{ට� {cල' වසර �{පය& 4ළ `ජාත�nවාදය 

ස.î'ණෙය�ම යටප  කරලා, පා'�ෙ.�4ව L2 �යලා, 

ආගHක නායකය� මරා දමලා, ඒකා�ප� පාලනය& හරහා 

කෘwම සංව'ධනය& මවා ෙප�Sවා.  

ඉ� ප}ව අ�ත ජා�වා6 `�ප �ය& අSගමනය කරලා 

:ෙද7ව�, ඒ වාෙFම  ව'ණ ස{ත ජා�කය� PයQෙදනා සල 

ඝාතනය කරලා 8� ෙල�කයටම, මSෂZ සංහ�යටම ලVජාවන 

ආකාරයට H�යන 6& :ෙද7ව� මරා දැ8වා. ඒ වාෙFම, ආ'ය 

ජා�කය� ෙන/වන ෙලසට {ටල' IP� අ'ථ 2êපණය කර� 

අ� PයQෙදනා පහළට ෙහ�වා; මරා දැ.මා; �ඩනයට ල& කළා. 

අ��මට {cල' ජ'ම2යට උMම කෙළT ෙම/ක&ද? {cල' ඔ¡ 

2ෙය�ජනය කර� ජ'ම2යට ෙම/ක&ද කෙළT? ජ'ම2ෙG ��x 

PයQ ව ක. Iනාශ �ණා. ඒ ෙÝTෂ්ඨ රාජZය නැෙඟන{ර 

ජ'ම2ය සහ බට{ර ජ'ම2ය I�යට ෙදකට කැÍණා. ෙල�කෙG 

බලව4� ඇIeලා ජ'ම2ය ෙදකට ෙබදලා කඳ�M ෙදකකට 

අeලා ග තා. තම�ෙF �වමනාව� ෙවSෙව� ජ'ම2ය 

පාI01 කළා. ශතව'ෂ ගණන& ෙග/ඩ නැ�x ඒ ෙÝTෂ්ඨ 

ජ'ම2ය Iනාශ ෙවලා අ��I� ෙවලා Lයා. :ෙද7ව�ම ඝාතනය 

කළා පමණ& ෙන/ෙවR, 8� :ෙර�පෙGම , ඒ අවට අෙනW  

රාජZවල  H�යන ගණන& ජනතාව වළපeලට යැ7ෙ7 {cල'. 

ඔ¡ ෙල�ක ඉ�හාසෙG බරපතළම ෙ�දවාචකය ඇ� කළා. දැ� 

අපට ආප¡ {cල' ෙකෙන& ඕනෑ ද? අ	 ඉeල�ෙ� {cල' 

ෙකෙන& ද? ෙ. රෙc සංව'ධනය 	;බඳ �ෙබන අNෙය�ග 

ජයග�න අපට {cල' ෙකෙන&ම අවශZ ද? ෙ. රෙc අනාගතය 

ෙවSෙව� සැල}. සකස් කර�න අපට {cල' ෙකෙන& ඕනෑ 

ද? ෙ. රෙc අනාගතය a:x කර�න ��ව�, ෙල�කෙG න-න 

රාජZය& කරා ç ලංකාව ෙගන ය�න ��ව� {cල' 

ෙකෙනWට ද?  

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, හ'ෂ ද Peවා මැ�4මා 

වෙF ෙල�කය ගැන අ  දැ[. �ෙබන 2'මාණ¨� H2ස්}, දැන 

උග ක. �ෙබන H2ස්}, මහ ෙප/ෙළ/ව  එ&ක සංෙ76කම& 

�ෙබන H2ස්};  හaP අන4ර& �ණාම තම�ට IÉ�න �x 

අ  දැ[., තම�ෙF සමකා�නය�ට IÉ�න �x අ  දැ[. 

aහා බලලා, ෙල�කෙG ෙමවැ2 ෙ� P# වන රාජZය�ව�� 

ඉෙගන ෙගන තම�ෙF �ෙබන ශ&�ම  සබඳතා පාI01 කරලා 

ෙ. ඇ.�:ල�ස් ෙසTවය අපට අරෙගන ආවා. ඒකට 

ඒකා�ප�ෙය& ෙව�න අවශZ �ෙt නැහැ; H9 මර�න අවශZ 

�ෙt නැහැ; ජා�වාaෙය& ෙව�න අවශZ �ෙt නැහැ; 

ආග.වාaෙය& ෙව�න අවශZ �ෙt නැහැ. අ{ංසක H2}�ෙF 

�Iත ආර&ෂා කරලා, �Iත <කලා, ෙ. මහ ෙප/ෙළ/වට 

ආඩ.බරකම ෙගනැeලා තමR හ'ෂ ද Peවා මැ�4මා සහ 

ඔ¡ෙF කtඩායම ෙ. වැඩ 	;ෙවළ ඉaXයට අරෙගන ය�ෙ�. 
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පා'�ෙ.�4ව 

එෙහම න. ෙ. රට ෙග/ඩ නඟ�න {cල'වරෙය& ඕනෑ �යන 

අය ගැන අ	 ෙදපාර& {ත�න ඕනෑ. ෙ. රට  ෙග/ඩ නඟ�න 

��ව� `ජාත�nවාදෙය�; දැSව , ���ම  නායකය� ම¬�. 

පා'�ෙ.�4 `ජාත�nවාදය 4;� ෙ. රට ආර&ෂා කර�න 

��ව�. ඒ 2සා අපට �ෙබන අNෙය�ගය� අ	 ෙ M. ගත :4 

අතර, වැ<a ෙත�රාගැ9.වලට ෙය/8 -ෙම� ෙ. රට Iනාශය 

කරා යන බව  �ය�න ඕනෑ.  

අ	 එක :�ධය& ඉවර කළා. මතක �යා ග�න, :ෙර�පයට 

සාෙ�&ෂව ෙදවැ2 ෙල�ක :�ධෙG6 අ�Iශාල 	Xස& මැMx 

එක ඇ ත&. හැබැR, අපට මතක ඇ� කාලෙG 1971 කැ<eල 

2සා අෙ� රෙc Pංහල තMණ තMUය� 25,000& ෙ. මහ 

ෙප/ෙළ/ෙ7 ඝාතනය �ණා. 1989 කැ<eල 2සා 60,000කට 

වැ½ය Pංහල තMණ තMUය� ඝාතනය �ණා. එeඊ 

නායක වය 6� ෙබ#.වා6 වZාපාරය හරහා රජෙG හ8දාවල අෙ� 

ෙÝTෂ්ඨ රණ IMව� ඇ4�ව Pංහල, ෙදමළ, 8ස්�. ජාl� 

4නටම අR� ල&ෂයකට වැ½ �රවැPය� 	Xස& Hය Lයා; මරා 

දැ.මා. නැවත   ඒ �ෂණය අපට අවශZ ද? නැවත   ජනමාධZ 

පාලනය කරH�, ජනමාධZෙ76� මරා දමH�, ජනමාධZ 

ආයතන L2 තබH� ෙගන ය�නා + ම'දනකා� පාලනය& අපට 

අවශZ ද? 

අෙ� ආtÍ ÕමෙG අÍ පාÍ �ෙබනවා. අ	 ඒ බව 

	;ග�නවා. හැබැR, ෙ. රටට Iකeපය `ජාත�nවාදයR. ෙ. 

රටට Iකeපය `ජාත�nවාදය Iශ්වාස කරන නායකෙය�R. ෙ. 

රටට අවශZ {cල' ෙකෙන& ෙන/ෙවR. ෙ. රටට අවශZ, 

මSෂZ වය අගය කරන Pංහල, ෙදමළ, 8ස්�. PයQ ජාl�ට 

එක හා සමානව සලකන, ෙබ|�ධ, {�#, කෙත��ක, ඉස්ලා. 

�යන ආග. අදහන PයQෙදනාෙFම ආගHක හා සංස්කෘ�ක 

අR�වාPක. 	;බඳව ෙග|රව කරන මSස්සකම �ෙබන 

නායකෙය�. ෙe }වඳට ඉව අeලන, ත'ජනෙය�, ම'දනෙය�, 

මරා දැ�ෙම�, L2 තැ�ෙම� රාජZ පාලනය 	;බඳව Iශ්වාසය 

තබන නායකය�ට ෙ. ෙÝTෂ්ඨ මාතෘ �Hය 4ළ නැවත ඉඩ& 

ෙන/මැ� බව වග [ෙම� �ය�න අවශZR. එෙසT ෙන/වන 

තැනට අවශZ කරන ඕනෑම කැප-ම& කර�නට අI{ංසාෙව� 

අ	  දාන. ෙවලා ඉ�නවා.  ඒ, අI{ංසාෙ7 බලෙය�, 

`ජාත�nවාදෙG ශ&�ෙය� �යන කාරණය මත& කරH� 

}වසැXයට ජය ෙ7වා! }වසැXය වZාපාරය සා'ථක ෙ7වා! අෙ� 

�IතෙG  }වසැXෙG සහන ලබ�නට, }වසැXෙG පහ}ව 

ලබ�නට අපට හැ� ෙ7වා! �යා `ා'ථනා කරH�  නතර 

ෙවනවා. ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R. 

 
ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගM මReවානග. �ලකරාජා ම�O4මා. ඔබ4මාට Iනා½ 

අටක කාලය& �ෙබනවා. 
 

[6.00 p.m.] 

 
ග/ මaHවාගන6 �ලකරාජා මහතා 
(மா��மி� மயி)வாகன� திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Sir, before I start my speech I wish to congratulate you 

on your appointment as the Deputy Speaker of 
Parliament. As Colleagues in Parliament, we are working 
closely with you in the Sri Lankan Parliamentarians' 
Forum for Evaluation. As its Chairman, you are taking us 
to a new stage of the development process of this country, 

that we are planning to submit the National Evaluation 
Policy to this august Assembly in a few months.  

Sir, I am privileged to speak today on the Bill to 
establish the 1990 Suwaseriya Foundation. Also, I must 
congratulate the Hon. Minister (Dr.) Harsha De Silva. He 
must be the happiest man today having presented this Bill 
to Parliament, because for the last two years, he has been 
criticized in various ways. The Hon. Ajith P. Perera also 
mentioned here that the Hon. (Dr.) Harsha De Silva faced 
so many criticism and that he worked hard to bring in this 
Bill. I also noticed, in presenting this Bill to Parliament, 
how happy he was today. So, I wanted to contact the 
Indian High Commission to know how they feel about 
what our Hon. Minister did. In response, they have sent 
me an e-mail to me. I will quote from that e-mail, 
expressing how they are feeling about this service.   

"In July 2016, Emergency Ambulance Service was launched in 
Western and Southern Provinces of Sri Lanka with an Indian grant 
of USD 7.56 million. Under this phase, 88 ambulances were 
provided to the Government of Sri Lanka. Considering the success 
of this service, Government of Sri Lanka requested its expansion 
nationwide. Consequently, Prime Minister Narendra Modi during 
his visit to Sri Lanka in  May 2017 announced the expansion of 
Emergency Ambulance Service nationwide in Sri Lanka. An 
agreement to operationalise the service nationwide under an 
additional Indian grant assistance of US$ 15.02 million was signed 
in January 2018. Under the second phase of this assistance Sri 
Lanka will further receive 209 ambulances. 

The roll-out of the ambulances will be done in each district in 
phases starting July 2018." 

That is the e-mail I received from the Indian High 
Commission. I must thank the Indian Government too for 
facilitating this project and also supporting us. The 
previous speaker, the Hon. Ajith P. Perera, was 
describing all the facilities they get from this ambulance 
service, but you get those only in the Western Province.  

 

ග/ අYA ¡. ෙපෙ&රා මහතා     
(மா��மி� அஜி% P. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
The Western and the Southern Provinces. 
 

ග/ මaHවාගන6 �ලකරාජා මහතා 
(மா��மி� மயி)வாகன� திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Yes, of course, in the Western and the Southern 

Provinces. 

With the passing of this Bill and according to the 
assurance given by the Indian High Commission, we 
think that we will get this service islandwide. Then, the 
Nuwara Eliya District too will be privileged to get this 
service. Hon. Minister, you know that we represent the 
vulnerable people of the plantation sector. As you know, 
the health services of the plantation sector have still not 
come under the health services of the Government, but 
are under private RPCs. The Minister of Health, Nutrition 
and Indigenous Medicine, the Hon. Rajitha Senaratne, 
was supposed to submit a Cabinet Paper to bring all the 
health services of the plantation sector under the 
provincial health system. Therefore, at this juncture, I 
would like to request you to please consider providing the 
ambulance service to the plantation sector as a special 
case.  
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I think there is sufficient justification to provide that 
service not only to the Nuwara Eliya District, but to all 
the plantation areas too, which include more than nine 
districts.  

Also, I want to thank the Indian Government. මම 

IෙශTෂෙය�ම ඉ�aයාS රජයට ස්4� කර�න ඕනෑ, ෙ. වාෙF 

ambulance service එක& ලබා 6ම හා වැI� ක'මා�තෙG 

ෙයෙදන ක.කM ජනතාව සඳහා IෙශTෂ + 2වාස වZාපෘ�ය& 

ලබා 6ම ගැන. The Indian Government had agreed to 

construct 50,000 houses as a humanitarian service under post

-war development with 46,000 houses for the North and the 

East and 4,000 houses for the plantation sector. Those 4,000 

houses had been initiated to be constructed in 2012, but we 

could not start the work till 2016, till our Government came 

into power.  It was only after the Government of Good 

Governance was formed in 2015 that we were able to lay the 

foundation for those houses. අපට 8eගe �ය�න ��ව� 

�ෙt 2016 අෙ`Te මාසය වන ෙක/ට තමR. ඒ ෙවන කe අපට 

��x `ශ්නය ෙම/ක&ද, ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2? ෙ. 

රෙc ඉඩ. අR�වාPක. ෙන/මැ�ව �ව  ෙවන ජනතාව& 

හැdයට අපට ��ව�කම& ��ෙt නැහැ, ඉඩමක අR�ය ලබා 

ග�න. :�ධෙය� පස්ෙසT උ4M-නැ ෙඟන{ර 2වාස 46,000& 

හද�නට ��ව�කම �ෙබ�6, අපට ඉ�aයාS රජෙය� 2වාස 

4,000& ලබා 6ලා  අපට ඒවා හදා ග�න බැX �ණා. ෙම/කද, 

අපට ඉඩ. අR�වාPක. ��ෙt නැ� 2සා. අෙ� ෙ�ශපාලන 

අ දැ[ම  එ&ක 20156 ප  �x ෙ. යහ පාලන රජය  එ&ක 

එක4 ෙවලා වැඩ කරලා අ	 අR�වාPක. aනා ග තා. ඒක තමR 

2වාස හද�නට ප'චස් හතක ඉඩ. ලබා ග�න ��ව� -ම. ඒ 

අR�වාPකම අ	 ලබා ග තා. ඒ 2සා ඉ�aයාS රජෙය� ලබා 

ෙදන අර8දෙල� අපට ෙ. 2වාස Õමය හදා ග�න ��ව�කම 

ලැ�ණා. අෙ� පල2 aග.බර. ඇම�4මාෙF අමාතZාංශය 

ඉ�aයාS තානාප� කා'යාලය  එ&ක එකට වැඩ කරH� අර 

2වාස 4,000� දැනට 1,134& හදා ෙගන යනවා. ඉ�aයාS 

රජයට ස්4�ව�ත ෙවH�, එ{ පළ8වැ2 2වාස වZාපෘ�ය 

Sවරඑ;ය aස්w&කෙG ඩ�Pන� ව ෙ  "මහ මා ගා�� 

�ර." �යන නH� ෙගවe 404& ස{තතව Iවෘත කර�නට 

 දාන. ෙවලා ඉ�නවා. �� 20වැ2 දා වාෙF අ	 එය අෙ� ර2e 

IÕමPංහ අගමැ�4මාෙF අ�� Iවෘත කර�න බලාෙප/ෙර/ 4 

ෙවනවා. ඒ ෙම/ෙහ/ෙ  ඉ�aයාS අ²මාතZ ෙම�a මැ�4මා නව 

තා&ෂණය 4;� එෙහT ඉඳ� අපව අමතනවා.  

ඒ වාෙF ඓ�හාPක අවස්ථාවකට අප පැHණ Pdය6, 

ඔබ4මා ලාසනෙG Pdන ෙ. අවස්ථාෙ7 ෙ. සභාෙ7 අවධානය 

කනගා�ෙව� �ණ  IෙශTෂ කාරණය& ෙකෙ' �ං1 ෙ7ලාවකට 

ෙහ� ෙය/8 කරව�න මට P�ධ වනවා, ගM 2ෙය�ජZ 

කථානායක4ම2. අප ලබා ග  ඒ අR�වාPකමට අෙ� 

ජනා�ප�4මා එකඟR; අෙ� අගමැ�4මා ස.î'ණෙය�ම 

එකඟR. අෙ� ල&ෂ්ම� �Xඇeල ඇම�4මා aන 100 

වැඩසටහන කාලෙG තමR එය පට� ග ෙ . ඒ වාෙFම දැනට 

Pdන අෙ� වැI� ක'මා�ත අමාතZ නI� aසානායක 

අමාතZ4මා එකඟ ෙවලා, ඉඩ. අමාතZ ගය�ත කMණා�ලක 

ඇම�4මා එකඟ ෙවලා පල2 aග.බර. ඇම�4මා එ&ක එක4 

ෙවලා කැ�නc පwකාව ස.මත කළා, ඉ�aයාS 2වාස 

වZාපෘ�ය සඳහා Iතර& ෙන/ව අෙ� රජය කරෙගන යන 2වාස 

වZාපෘ�ය සඳහා  ඒ ප'චස් 7 ඉඩ. ලබා ෙද�න ඕනෑ �යා. ගM 

2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, න8  කනගා�ෙව� �ණ  ෙ. 

කාරණය �ය�න P�ධ ෙවනවා. අෙ� රජය අෙ� රෙc ෙ. වාෙF 

සංව'ධන වැඩ කට:4, සං{Éයා වැඩ කට:4 ෙක/0චර කරෙගන 

Lය , ෙ�ශපාලනඥය� වන අප අතර මත ෙ�ද ��ය6  එක4 

ෙවලා වැඩ කර�න අප ඉaXප  �ණ  රජෙG සමහර 2ලධාX� 

ඒ පහ}ක. ලබා ෙද�නට ප}බට ෙවනවා. �ය �යI� 2ක. 

ෙබ/Mවට �යලා ඒක ඇදෙගන L{eලා අෙ� ඒ වැඩ 	;ෙවළ 

පස්සට ඇදලා දම�නR සමහM කට:4 කර�ෙ�. ව4 

සමාග.ව�S  ඒ වාෙF ෙ�වe P�ධ වනවා. මා කනගා�ෙව� 

ෙහ� ෙ. කාරණය ෙ. සභාෙ7 සඳහ� කර�න කැමැ�R. 

අ�ගM ජනා�ප�4ම2, ගM අගමැ�4ම2, ගM අමාතZවM2, 

ඔබ4ම�ලා ග  අර lරණයට -අර කැ�නc l�#වට- ගM 

කරන I�යට හැPෙරන ෙලස ඒ 2ලධාX�ට, ව4 සමාග.වලට 

නැවත  අණ ��ම& කර�න �යන ඉe�ම මම කරනවා. 

එෙහම නැ න., ෙ. කාලෙG6 අපට ඒක කර ග�නට බැX 

ෙවනවා. ඒ ව ෙ  ඉපaලා, ඒ ලැRෙ. ඉපaලා Iශ්වIදZාලයට 
යන කe L{eලා අධZාපනය ලැ¥ මා වාෙF ම�OවM� 

ඉaXප  ෙවලා ෙ. වැඩසටහන කරෙගන යන ෙ. අවස්ථාෙ76 

ෙමය සා'ථක කර ග�න අපට බැX �ෙණ/  ෙමය කර ග�න 

ෙවන  කාලය& නැහැ. අපට අ�M# 200ක ඉ�හාසය& 

�ෙබනවා. අපට අ�M# 75ක ෙ�ශපාලන ඉ�හාසය& �ෙබනවා. 

අ�M# 75& �ස්ෙසT ෙ. වාෙF වැඩසටහන& කරග�න බැX + 

ෙ�ශපාලන බලය& තමR ��ෙt. ඒ බලය ඉaXෙG ඉස්සරහට 

ඇIeලා ජා�ක වශෙය� අෙ� ජනතාව ෙවSෙව� ෙ. 

පා'�ෙ.�4ෙ76 , පා'�ෙ.�4ෙව� 	ට6  අප වැඩ කරන 

ෙ. ෙම/ෙහ/ෙ  ෙ. වාෙF ෙ�වe P# වනවා න. අපට 

කනගා�ෙව� �ණ  lරණය& ග�න ෙවනවා. මම මෙF 

ෙප|�ග�ක lරණය �ය�න.. ෙ. රජය -ෙ. ආtÍව- ෙ. 

ඉඩ. `ශ්න හX හැdයට Iසඳා ෙ. 2වාස `ශ්නයට හX Iස¤ම& 

ලබා #�ෙ� නැ න. කනගා�ෙව� ෙහ� ආtÍෙව� එ;යට 

L{� Iප&ෂය පැ ෙ  වා½ ෙව�න මට P�ධ ෙවනවා. ෙම/කද, 

ඒ පහ}කම ලැ�ම අෙ� අR�වාPකම&. ඒ 2සා ඒ වාෙF ෙ�වe 

හX හැdයට කර�න නැවත  අෙ� ජනා�ප�4මා ඇ4� 

ස.î'ණ අමාතZ මtඩලය කැ�නc පwකාව හX හැdයට 

හ}Mව�න රජෙG 2ලධාX�ට හා ව4 සමාග.වලට අණ 

ෙද�න �යන ඉe�ම කරH�, මට අවස්ථාව ලබා 6ම ගැන ස්4� 

කරH� මම 2හඬ ෙවනවා. ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R.        

 
ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R, ගM ම�O4මා. �ළඟට ගM අ�  

මා�න�ෙපMම 2ෙය�ජZ අමාතZ4මා. ගM 2ෙය�ජZ 

අමාතZ4ම2, ඔබ4මාට 2යHත කාලය Iනා½ 5R.  

[අ.භා. 6.11]    
 
ග/ අYA මා�න�ෙප/ම මහතා (ප@සර �ෙයJජ^ 
අමාත^.මා) 
(மா��மி� அஜி% மா�ன1ெப�ம - 9,றாட) பிரதி அைம.ச�) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma - Deputy Minister of 
Environment) 

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, පළ8ෙව�ම ඔබ4මාට 

ස්4�ව�ත වනවා, ෙ. අවස්ථාව මට ලබා 6ම ගැන. ෙම/කද, 

}වසැXය වැඩසටහෙ� අගය ෙබෙහI� දැSx ෙකෙන&, මම. 

මා 2014 ව'ෂෙG දWx අ�ෙ7è මා'ගෙG6 අන4රට ල& 

�ණාම එතැන6 මා ළඟට Lල� රථය& එ�න Iනා½ 40& වාෙF 

කාලය& ගත �ණා. ඒ Lල� රථය ඉ&ම2� මා ළඟට ආවා න. 

සමහර Iට මෙF කWල කප�ෙ� නැ�ව, අR� කර�ෙ� 

නැ�ව ස9ප කර�න අවස්ථාව ලැෙබ�න ඉඩ ��ණා. න8  ඒ 

Lල� රථ ෙසTවය £යා මක -ෙ. `මාදය 2සා මට + P��යR, 

එය. මම IෙශTෂෙය� ස්4�ව�ත වනවා, ව'තමානය වන ෙක/ට 

නව රජය ෙ. Lල� රථ ෙසTවාව කරෙගන යෑම ස.බ�ධෙය�. 

හaP අන4රක6 සe� ��ණ , නැ� �ණ , #�ප  �ණ , 

ෙප/ෙහ/ස  �ණ  කාට  අවශZ වන ෙදය& තමR අන4රට 

995 996 



පා'�ෙ.�4ව 

ල&ව ඉතාම අසරණව Pdන තම� ඉතා ඉ&ම2� ෙර�හල& 

ෙවත ෙගන යෑම. මධZම ප��ෙG ෙකනWට හaPෙG ප�ෙ7 

අමාMව& හැ#x ෙවලාවට තම�ෙF ෙගදර වාහනය& නැ� 

ව�න ��ව�. ඒ අවස්ථාෙ76 ඔ¡ට වාහනය& ෙස/යා ග�න 

අමාM ව�න ��ව�. P��ය �ෙt ý ෙදෙග/ඩ හXෙG න. 

වාහනය& ෙස/යා ග�න එක -OIල' එක& කතා කර ග�නා 
එක �ණ -  ෙලෙහP වැඩ& ෙන/ෙවR. න8  අද ෙ. හැම ෙ� 

ගැනම Pතා බලා කරෙගන යන ෙසTවාව&, ෙමය. ලWx ෙග/ඩ& 

වැ�ෙt නැ� �ණාට, රජය& වශෙය� �රසාර. ෙදÍෙ7 නැ� 
�ණාට ෙමය ඉතා වැදග  ෙසTවාව&. ප} Lය රජය ෙම/නවා ෙහ� 
ෙදය& කළාම තම�ෙF න. ගහග තා. ම{�ද රාජප&ෂ 

�ඩාංගණය, ම{�ද රාජප&ෂ ^ව� ෙත/�ෙප/ළ වාෙF න. 

ගහග ෙ  නැ� �ණාට අෙ� රජය ජනතාවට ෙසTවය කරනවා. 

ඕනෑ න. ගM හ'ෂ ද Peවා රාජZ අමාතZ4මාට ෙමයට නම 

ගහග�න ��ව� ෙ�, "හ'ෂ ද Peවා Lල� රථ ෙසTවය" �යා. 

එෙහම නැ න. ර2e IÕමPංහ මැ�4මාට ගහග�න 

��ව�කම ��ණා, "ර2e IÕමPංහ Lල� රථ ෙසTවය" �යලා. 

එෙහම නම ගහග�ෙ� නැ�ව ෙමය ෙප/# ෙදය& I�යට 

සලකලා, අNමානව  I�යට, ජා�යට වැදග කම& �ෙබන 

ෙසTවාව& රටට හ¤�වා 6ම ගැන මම IෙශTෂෙය�ම ස්4�ව�ත 

ෙවනවා. ෙමය අද ෙ. රෙc ෙස|ඛZ &ෙෂTnෙG ෙපර;ය& කළ 

ෙදය&. ෙ. Lල� රථ ෙසTවය ගැන කථා කර�6, ඒ ගැන පැහැa� 

කර�6  සමහර අය අපට ෙග/ඩ& {නා �ණා. අද  ඒ වාෙF තමR. 

ෙ. රජය අQ  වැඩ 	;ෙවළ& රටට හ¤�වා ෙදනවාය �යලා 

නව වැඩ 	;ෙවළ&, ෙවනස& ඇ� කරන හැම ෙවලාෙ7ම, 

කරන හැම ෙවනසකටම උ�ෙඝ�ෂණ කරනවා. අ�තවා6� වැරa 

I�යට ඒ කට:4 Iෙ7චනය කරනවා; අෙ� කWෙල� අaනවා. 

�ග  H2ස්} ෙන/ෙවR අෙ� කWෙල� ඇ�ෙ�. �ග  H2ස්} 

ෙන/ෙවR, ෙ. කට:4 Iෙ7චනය කෙළT. ඉෙගන ග  ෛවදZවM 

පවා "ඉ�aයාවට රට පාවා ෙදනවා, ෙ. හරහා ඉ�aය� ෙර� 

ඔ 4 ෙසTවය ෙ. රෙc £යා මක ෙවනවා" �යලා ෙබ/M මත 

ප4රවලා අ{ංසක, අසරණ ජනතාවට අවශZ කරන ෙසTවය ලබා 

6ම කඩාක�පe ��ම සඳහා IIධ උ සාහ දැMවා. ව'තමාන 

රජය ඒවා මැඩෙගන ෙ. Lල� රථ ෙසTවය හ¤�වා 6ලා 

£යා මක ��මට කට:4 කර �ෙබනවා.  ෙ. Lල� රථ Iනා½ 

ෙදක 4න& ඇ4ළත ෙර�Lයා ළඟට එනවා. බස්නා{ර පළාෙ  , 

දWx පළාෙ   ජනතාව අද ෙ. ෙසTවාෙ7 `�ලාභ ලබා 

ග�නවා.  

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, ෙ.ක ණයට ග ත 

ෙසTවාව& ෙන/ෙවR. ෙ.ක ණයට අරෙගන කර� ෙදය& 

ෙන/ෙවR. එෙහම නැ න. අෙ� රෙc සe� Iයද. කරලා කරන 

ෙදය& ෙන/ෙවR. ෙ.ක ඇෙමXකාS ෙඩ/ල' H�යන 7.5ක 

ඉ�aය� ආධාරය&.  ඉස්සර  අෙ� ස්වා�� වහ�ෙසT නමකටව  

�#� ඉප#S ෙ�ශය �x ඉ�aයාවට  ය�න බැහැ. ඒ I�යට  රට 

අරා�කෙවලා ��ෙt. එෙහම නැ න. අෙ� රට 	;ග ෙ  

නැහැ. ෙ.ක ෙග�wකෙය� ඉ�න රට& I�යට lරණය කර 

��x රට&. සංචාරයWට එ�න භය {ෙතන රට&; අවදාන. 

කලාපය& I�යට න. ෙවලා ��x රට&.  අද අ	 ණය ග�ෙ� 

නැ�ව  ෙල�ක `ජාවෙග� උද7 අරෙගන, ආධාර අරෙගන රෙc 

සාමානZ ජනතාව ෙවSෙව� හaP අවස්ථාවල6 `ෙය�ජනයට 

ග�න ෙ. Lල� රථ ෙසTවය ලබා 6ම  ගැන  IෙශTෂෙය�ම 

ස්4�ව�ත ෙවනවා. 

 
ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබ4මාට තව Iනා½යක කාලය& �ෙබනවා.  

ග/ අYA මා�න�ෙප/ම මහතා 
(மா��மி� அஜி% மா�ன1ெப�ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙ.ක අෙ� රට ලැ¥ එක ජය²හණය&. අද වන Iට තව  ෙ. 

සඳහා ඇෙමXකාS  ෙඩ/ල' H�යන 15.2& ආධාර වශෙය� 6ලා 

�ෙබන 2සා, ඉaXෙG6 ෙ. ෙසTවය 8� ලංකාව �රාම £යා මක 

කර�න රජය සැල}. කර �ෙබනවා. ෙලඩ& හැ#x 

ෙකෙනWට, හaP අන4රකට ල& �x ෙකෙනWට, හaP ප�ෙ7 

අමාMවකට ල& �x ෙකෙනWට තමR ෙ. Lල� රථවල 

අවශZතාව දැෙන�ෙ�. ෙ. ෙසTවය දැ½ ෙලස Iෙ7චනය �ෙt 

ඒකR. ෛවදZවMම ෙ. ෙසTවය Iෙ7චනය කළා.  

රෙc මධZම පා��කය� �ණ , සමහරIට සe� �ෙබන 

අය �ණ  පාර මැද6  හaP අන4රකට 8¡ණපෑෙව/  අසරණ 

ෙවනවා. ඒ 2සා හැම ෙදනාම ෙ. ෙසTවෙG `�ලාභ ලබනවා. ෙ. 

Lල� රථ 4ළ දM උප  27& P#ෙවලා �ෙබනවා. ෙ. Lල� රථ 

ෙසTවය ��ෙt නැ න. ඒ දMව� මරණයට ප ෙවලා, රෙc 

මරණ සංඛZාවට එක4 ෙවනවා.   ඒ 2සා රටට වැදග  ෙසTවය& 

ලබා ෙද�න ��ව� අවස්ථාව& ෙ. 4;� ඇ�ෙවලා �ෙබනවා. 

ඒ වාෙFම ෙ. 4;� රෙc <�යා අවස්ථා `ව'ධනය ෙවලා 

�ෙබනවා. ඒ 2සා අද 2දහස් ෙස|ඛZ &ෙෂTnය ගැන, 2දහස් 

අධZාපනය ගැන වැ½ෙය� කට:4 ��ම 	;බඳව රජයට 

ස්4�ව�ත ෙවනවා.  ෙ. ෙසTවාව 4;� රෙc ජනතාවට ෙල/W 

ෙසTවය&  ෙවනවා. එක පැ ත�� ඒක Hල කළ ෙන/හැ� 

ෙසTවය&. මෙF  නැ� �x කWල මට  Hල කර�න බැහැ. 

ෙමවැ2 Lල� රථ ෙසTවය& එදා £යා මක �ණා න. මට කWල 

ස{තව අද �ව  ෙව�න ��ණා. ඒ 2සා ඒක ෙක/0චර වdනවාද 

�යන එක Hල කර�න බැහැ.  

ඒ 2සා ෙ. සංකeපය ෙගනා ගM   හ'ෂ ද Peවා මැ�4මාට 

මම ස්4�ව�ත ෙවනවා. ගM අ²ාමාතZ4මා, ගM ජනා�ප�4මා 

ෙ. රට ෙල�කය 	;ග�නා රට& බවට, `ශංස9ය රට& බවට 

ප  කළ 2සා අපට ලැ�x ආධාරය& තමR  ෙ. ෙසTවාව. දැ� 

ඒක £යා මක ෙවනවා. ඒ 2සා ෙල/ෙව� ෙක/� �x අෙ� රට,  

ෙල�ක `ජාවෙF අවධානයට, `ශංසාවට ල& �x රට& බවට 

පXව'තනය ��ම ගැන  ස්4�ව�ත ෙවH� මම 2හඬ ෙවනවා.  
 

(ශ්නය Oමසන ල]�, සභා ස6මත Oය. 
පනA ෙකB6පත ඊට අ5�ලව ෙද වන වර Zයවන ල7.   
 வினா வி�க�ப��, ஏ�-ெகா ள�ப�ட�. அத(ப4,   ச�ட@ல� இர�டா� Aைறயாக மதி�பிட�ப�ட�. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
 
 

ම. පළවන ෙයJජනාව සභා ස6මත Oය.: 
 

''පනA ෙකB6පත L&ණ පා&3ෙ6�. කාරක සභාවකට 
පැව@ය V. ය.'' --[ග/  ල!ෂ්ම� Z@ඇHල මහතා ] 

 தீ�மானி�க
ப�ட�. "ச�ட�ல� ��
 பாரா�ம�ற� ������ சா�ட
ப�மாக"  [மா!"மி�   ல#ம� கிாிஎ%ல] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Lakshman Kiriella.] 
 

කාරක සභාෙව}7 සලකා බලන ල7. 
[ග/    �ෙයJජ^ කථානායක.මා   SලාසනාTඪ Oය.] )$வி	 ஆராய�ப�ட�.  [மா�+மி)  பிரதி? சபாநாயக& அவ&க  தைலைம வகி�தா&க .] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER  in the Chair.] 
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[ගM අ�  මා�න�ෙපMම මහතා] 
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1 සහ 2  වග�� පනA ෙකB6පෙත} ෙක�ටස! හැdයට �`ය 
V. යa �ෙයJග කරන ල7. 

 

1ஆ�, 2ஆ� வாசக9க  ச�ட@ல�தி( ப)தியாக இ<க ேவ��ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
 

Clauses 1 and 2  ordered to stand part of the Bill. 

 

3 වන වග��ය.- (පදනෙ6 පරමා&ථ.) வாசக� 3.- (ம
ற�தி
 �றி�ேகா�க�.) 
CLAUSE 3.- (Objects of the Foundation.) 

 
ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM සභාප�4ම2, මා පහත සඳහ� සංෙශ�ධනය ඉaXප  

කරනවා: 

 
"2 වන 	�ෙ7,  8 වන ෙ�;ය ඉව  කර පහත දැ&ෙවන ෙක/ටස 

  ආෙ�ශ කර�න:- 

 

  '(ආ) ආස�නම }වස කාර සපය�නා ෙවත  

  තැනැ තW' "; 

 
සංෙශJධනය ,-ගත V.ය යන (ශ්නය Oමසන ල]�, සභා 

ස6මත Oය. தி<�த� வி�க�ப�� ஏ�-ெகா ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 

 
3 වන වග��ය, සංෙශJ�තාකාරෙය�, පනA ෙකB6පෙත}  

ෙක�ටස! හැdයට �`ය V.යa �ෙයJග කරන ල7. 
3ஆ� வாசக� தி<�த�ப�டவா- ச�ட@ல�தி( ப)தியாக இ<க ேவ��ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
4 වන    වග��ය, පනA ෙකB6පෙත} ෙක�ටස! හැdයට �`ය 

V. යa �ෙයJග කරන ල7. 
4ஆ� வாசக� ச�ட@ல�தி( ப)தியாக இ<கேவ��ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 4 ordered to stand part of the Bill. 

 

5 වන වග��ය.- (ෙ1පළ දැ[මට පදනම ස. 
බලය.) வாசக� 5.- (ஆதன�ைத ைவ�தி��பத�கான ம
ற�தி
 த��வ�.) 

CLAUSE 5.- (Powers of the Foundation to hold property.) 

ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM සභාප�4ම2, මා පහත සඳහ� සංෙශ�ධනය ඉaXප  

කරනවා: 

"3 වන 	�ෙ7,  18 වන ෙ�;ය ඉව  කර පහත දැ&ෙවන ෙක/ටස 

  ආෙ�ශ කර�න:- 

  '9යාදනය&, X&තවරණය& `කාරව ෙහ�  

  අනZාකාරය�� පදනම' "; 

 
සංෙශJධනය ,-ගත V.ය යන (ශ්නය Oමසන ල]�, සභා 

ස6මත Oය. தி<�த� வி�க�ப�� ஏ�-ெகா ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 

5 වන වග��ය, සංෙශJ�තාකාරෙය�, පනA ෙකB6පෙත} 
ෙක�ටස! හැdයට �`ය V.යa �ෙයJග කරන ල7. 

5ஆ� வாசக� தி<�த�ப�டவா- ச�ட@ல�தி( ப)தியாக இ<க ேவ��ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

6 වන වග��ය.- (පදනෙ6 ප@පාලනය ම	ඩලය 
ෙවත පැව[ම.) வாசக� 6.- (சைபயி� உாி�தா�க�ப�ட ம
ற�தி�கான நி�வாக�.) 

CLAUSE 6.- (Administration of  the Foundation vested in Board.) 

 
ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM සභාප�4ම2, මා පහත සඳහ� සංෙශ�ධනය ඉaXප  

කරනවා: 

"3 වන 	�ෙ7,  30 වන ෙ�;ය ඉව  කර පහත දැ&ෙවන ෙක/ටස 

  ආෙ�ශ කර�න:- 

  '2යමකර ඇ� බලතල, ක'තවZ සහ කා'ය  

  £යා මක ��ම, ��ම  සහ' "; 

 
සංෙශJධනය ,-ගත V.ය යන (ශ්නය Oමසන ල]�, සභා 

ස6මත Oය. தி<�த� வி�க�ப�� ஏ�-ெகா ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 

 
6 වන වග��ය, සංෙශJ�තාකාරෙය�, පනA ෙකB6පෙත} 

ෙක�ටස! හැdයට �`ය V.යa �ෙයJග කරන ල7. 
6ஆ� வாசக� தி<�த�ப�டவா- ச�ட@ல�தி( ப)தியாக இ<க ேவ��ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

7 වන වග��ය.- (ම	ඩලෙx සංV�ය.) வாசக� 7.- (சைபயிைன அைம���வா�க�.) 
CLAUSE 7.- (Constitution of the Board.) 

 
ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM සභාප�4ම2, මා පහත සඳහ� සංෙශ�ධනය ඉaXප  

කරනවා: 

 
"4 වන 	�ෙ7,  14 වන ෙ�;ය ඉව  කර පහත දැ&ෙවන ෙක/ටස 
  ආෙ�ශ කර�න:- 

 
  'තා&ෂණය, ලZ, කළමනාකරණය, පXපාලනය 
  ෙහ�' "; 

 

සංෙශJධනය ,-ගත V.ය යන (ශ්නය Oමසන ල]�, සභා ස6මත 
Oය. தி<�த� வி�க�ப�� ஏ�-ெகா ள�ப�ட�. 

Amendment put, and agreed to. 

 
7 වන වග��ය, සංෙශJ�තාකාරෙය�, පනA ෙකB6පෙත} 

ෙක�ටස! හැdයට �`ය V.යa �ෙයJග කරන ල7. 
7ஆ� வாசக� தி<�த�ப�டவா- ச�ட@ல�தி( ப)தியாக இ<க ேவ��ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 7, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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8 වන    වග��ය, පනA ෙකB6පෙත} ෙක�ටස! හැdයට �`ය 
V. යa �ෙයJග කරන ල7. 

8ஆ� வாசக� ச�ட@ல�தி( ப)தியாக இ<கேவ��ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 8 ordered to stand part of the Bill. 

 
9 වන වග��ය.- (ම	ඩලෙx සාමාYකය  Xමට 

5?Dස්ස  Xමට ෙහq..) வாசக� 9.- (சைபயி
 உ%�பினராக இ��பதி(�)தான தைகைம*ன�.) 
CLAUSE 9.- ( Disqualification from being a member of the Board.) 

 

ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM සභාප�4ම2, මා පහත සඳහ� සංෙශ�ධන ඉaXප  

කරනවා: 

(1) "5 වන 	�ෙ7,  9 වන ෙ�;ය ඉව  කර පහත දැ&ෙවන ෙක/ටස 

  ආෙ�ශ කර�න:- 

  '(අ) පා'�ෙ.�4 ම�OවරයW, පළා  සභාවක 

  සNකයW' "; 

(2) "6 වන 	�ෙ7, 1 වන ෙ�;ය ඉව  කර පහත දැ&ෙවන ෙක/ටස 

ආෙ�ශ කර�න:- 

 '(උ) මtඩලෙG සාමා�කයW වශෙය� ස්ව[ය ක'තවZය�' "; 

 
සංෙශJධන ,-ගත V.ය යන (ශ්නය Oමසන ල]�, සභා 

ස6මත Oය. தி<�த9க  வி�க�ப�� ஏ�-ெகா ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 

 
 

9 වන වග��ය, සංෙශJ�තාකාරෙය�, පනA ෙකB6පෙත} 
ෙක�ටස! හැdයට �`ය V.යa �ෙයJග කරන ල7. 

9ஆ� வாசக� தி<�த�ப�டவா- ச�ட@ல�தி( ப)தியாக இ<க ேவ��ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

10 bට 16 ෙත! වග�� පනA ෙකB6පෙත} ෙක�ටස! 
හැdයට �`ය V. යa �ෙයJග කරන ල7. 

10ஆ� வாசக�திB<%� 16161616ஆ� வாசக� வைர ச�ட@ல�தி( ப)தியாக இ<கேவ��ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clauses 10 to 16  ordered to stand part of the Bill. 

 

17 වන වග��ය.- (පදනෙ6 කා&ය ම	ඩලය.) வாசக� 17.- (ம
ற�தி
 பணியா�ெடா�தி.) 
CLAUSE 17.- (Staff of the Foundation.) 

 

ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM සභාප�4ම2, මා පහත සඳහ� සංෙශ�ධනය ඉaXප  

කරනවා: 

"10 වන 	�ෙ7,  10 වන සහ 11 වන ෙ�; ඉව  කර පහත දැ&ෙවන 

  ෙක/ටස ආෙ�ශ කර�න:- 

  '17. (1) ෙ. පනෙ  I�Iධානය�ට යට ව, පදනෙම 

  { බලතල, ක'තවZ  සහ  කා'ය කා'ය&ෂමව  

  £යා මක ��මට, ��මට සහ ඉ���මට' "; 

 
සංෙශJධනය ,-ගත V.ය යන (ශ්නය Oමසන ල]�, සභා 

ස6මත Oය. தி<�த� வி�க�ப�� ஏ�-ெகா ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 

 
17 වන වග��ය, සංෙශJ�තාකාරෙය�, පනA ෙකB6පෙත} 

ෙක�ටස! හැdයට �`ය V.යa �ෙයJග කරන ල7. 
17ஆ� வாசக� தி<�த�ப�டவா- ச�ட@ல�தி( ப)தியாக இ<க ேவ��ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 17, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
18 සහ 19  වග�� පනA ෙකB6පෙත} ෙක�ටස! හැdයට 

�`ය V. යa �ෙයJග කරන ල7. 
18ஆ�, 19ஆ� வாசக9க  ச�ட@ல�தி( ப)தியாக இ<க ேவ��ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clauses 18 and 19 ordered to stand part of the Bill. 

 
20 වන වග��ය.- (අපරාධ ෙහJ bOH න¤ 

කටV. ස6බ�ධෙය� OA�වාචකය.) வாசக� 20.- (��றவிய� அ�ல� �2யிய� வழ�� நடவ2�ைகயிலான எதி5வாத�.) 
CLAUSE 20.- (Defence in criminal or civil proceedings.) 

 

ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM සභාප�4ම2, මා පහත සඳහ� සංෙශ�ධනය ඉaXප  

කරනවා: 

 
"12 වන 	�ෙ7, 21 වන ෙ�;ෙG Pට 30 වන ෙ�;ය ද&වා + ෙ�; (එම 

ෙ�; ෙදක ද ඇ4ළ ව) ඉව කර පහත දැ&ෙවන ෙක/ටස ආෙ�ශ කර�න:- 

  
'අපරාධ ෙහJ 20. (අ)  මtඩලෙG සාමා�කයW; 

bOH න¤        (ආ) පදනෙ. ය. ෙසTවා 2:&තකයW ෙහ�  

කටV.   කළමනාකMවW,  IP� P# කරන ලද 

ස6බ�ධෙය�  ෙහ� P# ��ම පැහැර හXන ලද  
OA�වාචකය.  ය. £යාව& ස.බ�ධෙය� වන   PIe 

   ෙහ� අපරාධ නÍ කට: තක 6 ෙ.  

   පනත යටෙ  ෙහ� ෙ. පනත යටෙ  

   2W  කරන ලද ෙහ� සාදන ලද ය. 

   2යමය&, ��ය&, 2ෙය�ගය& ෙහ� 

   Iධානය& යටෙ  වන Pය වග[ම ඉ� 

   ��ෙ. 6 ෙහ� ඉ� ��මට අදහස ්��ෙ. 

   6 ෙහ� ඒ ස.බ��තව 2P උෙදZ�ගය 

   සහ සාධාරණ සැල�eල £යා මක කළ 

   බවට සහ ස�භාවෙය� කට:4 කළ 

   බවට ඔ¡ IP� ඔ�� කර�ෙ� න., එය 

   I �වාචකය& Iය :4 ය.' "; 

 
සංෙශJධනය ,-ගත V.ය යන (ශ්නය Oමසන ල]�, සභා 

ස6මත Oය. தி<�த� வி�க�ப�� ஏ�-ெகா ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 

 
20 වන වග��ය, සංෙශJ�තාකාරෙය�, පනA ෙකB6පෙත} 

ෙක�ටස! හැdයට �`ය V.යa �ෙයJග කරන ල7. 
20ஆ� வாசக� தி<�த�ப�டவா- ச�ட@ல�தி( ப)தியாக இ<க ேவ��ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 20, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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21 සහ 22 වග�� පනA ෙකB6පෙත} ෙක�ටස! හැdයට 
�`ය V. යa �ෙයJග කරන ල7. 

21ஆ�, 22ஆ� வாசக9க  ச�ட@ல�தி( ப)தியாக இ<க ேவ��ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clauses 21 and 22  ordered to stand part of the Bill. 

 

23 වන වග��ය.- (පදනෙ6 සාමාYකය�, 
�ලධරය� සහ ෙසqවා �V!�කය� 

රාජ^ �ලධරය� ෙලස සලක5 ලැ`ය V. බව.) வாசக� 23.- (ம
ற�தி
 உ%�பின5க�, அ8வல5க� ம�%� ஊழிய5க� பகிர:க ேசைவயாள5களாக� க�த�ப<த�.) 
CLAUSE 23.- (Members, Officers and employees of the Foundation 

deemed to be public servants.) 
 
ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM සභාප�4ම2, මා පහත සඳහ� සංෙශ�ධනය ඉaXප  

කරනවා: 

"13 වන 	�ෙ7,  18 වන ෙ�;ය ඉව කර පහත දැ&ෙවන ෙක/ටස 

  ආෙ�ශ කර�න:- 

  'සහ PයQ 2ලධරය� සහ ෙසTවා 2:&තකය� (19 

  වන අ�කාරය +) දtඩ 9� සං²හෙG' "; 
 
සංෙශJධනය ,-ගත V.ය යන (ශ්නය Oමසන ල]�, සභා 

ස6මත Oය. தி<�த� வி�க�ப�� ஏ�-ெகா ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 

 
23 වන වග��ය, සංෙශJ�තාකාරෙය�, පනA ෙකB6පෙත} 

ෙක�ටස! හැdයට �`ය V.යa �ෙයJග කරන ල7. 
23ஆ� வாசக� தி<�த�ப�டவா- ச�ட@ல�தி( ப)தியாக இ<க ேவ��ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause  23, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
24 bට 26   ෙත! වග�� පනA ෙකB6පෙත}  ෙක�ටස! 

හැdයට �`ය V.යa �ෙයJග කරන ල7. 
 24ஆ� வாசக�திB<%� 26ஆ� வாசக� வைர ச�ட@ல�தி( ப)தியாக இ<க ேவ��ெமன க�டைளயிட�ப�ட�.  

Clauses 24 to 26 ordered to stand part of the Bill. 
 
 

27 වන වග��ය.- (අ&ථ �Tපණය) வாசக� 27.- (ெபா��ேகாட�.) 
CLAUSE 27.- (Interpretation.) 

 

ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM සභාප�4ම2, මා පහත සඳහ� සංෙශ�ධනය ඉaXප  

කරනවා: 

''17 වන 	�ෙ7,  32 වන ෙ�;ය ඉව  කර පහත දැ&ෙවන ෙක/ටස 

  ආෙ�ශ කර�න:- 

  " '}ව ස කාර සපය�නා' ය�නට ය.  

  ෙර�èභාවය��,' " 
 

සංෙශJධනය ,-ගත V.ය යන (ශ්නය Oමසන ල]�, සභා 
ස6මත Oය. தி<�த� வி�க�ப�� ஏ�-ெகா ள�ப�ட�. 

Amendment put, and agreed to. 

27 වන වග��ය, සංෙශJ�තාකාරෙය�, පනA ෙකB6පෙත}  
ෙක�ටස! හැdයට �`ය V.යa �ෙයJග කරන ල7. 

 

27ஆ� வாசக� தி<�த�ப�டவா- ச�ட@ல�தி( ப)தியாக இ<க ேவ��ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
 

Clause 27, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
28 වන වග��ය පනA ෙකB6පෙත}  ෙක�ටස! හැdයට �`ය 

V.යa �ෙයJග කරන ල7. 
 

28ஆ� வாசக� ச�ட@ல�தி( ப)தியாக இ<க ேவ��ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
 

Clause 28, ordered to stand part of the Bill. 

 

L&Oකාව பாயிர� 
PREAMBLE 

 

ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM සභාප�4ම2, මා පහත සඳහ� සංෙශ�ධනය ඉaXප  

කරනවා: 

''1 වන 	�ෙ7,  14 වන ෙ�;ය ඉව  කර පහත දැ&ෙවන ෙක/ටස 

  ආෙ�ශ කර�න:- 

  ''	{�-මට සහ එ[ පදනෙම{ බලතල, ක'තවZ සහ 

  කා'ය 2ශ්1තව; '' 

 
සංෙශJධනය ,-ගත V.ය යන (ශ්නය Oමසන ල]�, සභා 

ස6මත Oය. தி<�த� வி�க�ப�� ஏ�-ெகா ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 

 
L&Oකාව සංෙශJ�තාකාරෙය�, පනA ෙකB6පෙත} ෙක�ටස! 

හැdයට �`ය V.යa �ෙයJග කරන ල7. பாயிர� தி<�த�ப�டவா- ச�ட@ல�தி( ப)தியாக ப)தியாக இ<க ேவ��ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Preamble, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 
(ඥ�� වග��ය සහ නාමය පනA ෙකB6පෙත} ෙක�ටස! 

හැdයට  �`ය V.යa �ෙයJග කරන ල7. 
පනA ෙකB6පත, සංෙශJධන ස}තව වා&තා කරන ල7.  ச�டமா) வாசகA� தைல�+� ச�ட@ல�தி( ப)தியாக இ<க ேவ��ெமன க�டைளயிட�ப�ட�.  ச�ட@ல� தி<�த9கEட( அறிைக ெசFய�ப�ட�.   

 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 
Bill reported with Amendments. 

 

ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, පන  ෙක�.පෙත{ 

ෙස�#ප වල 8ìණ ෙද�ෂ, වZාකරණ ෙද�ෂ, අංක ෙද�ෂ 2වැරa 

කර ගැ9ම හා ආSෂංLක සංෙශ�ධන සඳහා අවසර ෙදන ෙලස ද 

ඉeලා PdH. 

 
ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

සභාව එකඟද? 
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පා'�ෙ.�4ව 

ග/ ම��ව/  (மா��மி� உ-1பின�க�) 
 (Hon. Members) 
Aye. 

 

ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, ''පන  ෙක�.පත දැ� 

සංෙශ��තාකාරෙය�  4�වන වර �යIය :4ය''R මා ෙය�ජනා 

කරනවා. 
       

(ශ්නය Oමසන ල]�, සභා ස6මත Oය. 
පනA ෙකB6පත ඊට අ5�ලව සංෙශJ�තාකාරෙය�,  .� වන 

වර Zයවා ස6මත කරන ල7.  
 வினா வி�க�ப��, ஏ�-ெகா ள�ப�ட�. அத(ப4, ச�ட@ல� தி<�த�ப�டவா- @(றா�Aைறயாக மதி�பிட�ப�� நிைறேவ�ற�ப�ட�. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
 

 
}රාබ# ආඥාපනත : 2ෙ7දනය 

ம�வாி� க	டைள ச	ட�: அறிவி�த� 
EXCISE ORDINANCE: NOTIFICATION   

 

I 
 

ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, 8දe හා ජනමාධZ 

අමාතZ4මා ෙවSෙව� මා පහත සඳහ� ෙය�ජනාව ඉaXප  

කරනවා: 
 

 ''}රාබ# ආඥාපනෙ  (52 අ�කාරය +)  32 වග��ය සමඟ �යIය :4 

25 වග��ය යටෙ  }රාබ# ස.බ�ධෙය� 8දe හා ජනමාධZ 

අමාතZවරයා IP� පනවන ල#ව, 2018 අෙ T̀e 09 aනැ� අංක 2066/2 

දරන අ� IෙශTෂ ගැසc පnෙG පළ කරS ලැබ, 2018.06.05 aන ඉaXප  

කරන ලද 2ෙ7දනය අSමත කළ :4 ය. 

(අංක 08/2018 දරන }රාබ# 2ෙ7දනය)  

(අමාතZ මtඩලෙG අSම�ය ද�වා �ෙ�.)'' 
 

(ශ්නය Oමසන ල]�, සභා ස6මත Oය. வினா வி�க�ப��  ஏ�-ெகா ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

II 
 

ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, 8දe හා ජනමාධZ 

අමාතZ4මා ෙවSෙව� මා පහත සඳහ� ෙය�ජනාව ඉaXප  

කරනවා: 
 

''}රාබ# ආඥාපනෙ  (52 අ�කාරය +) 32 වග��ය සමඟ �යIය :4 
25 වග��ය යටෙ  }රාබ# ස.බ�ධෙය� 8දe හා ජනමාධZ 
අමාතZවරයා IP� පනවන ල#ව, 2018 අෙ T̀e 06 aනැ� අංක 2065/57 
දරන අ� IෙශTෂ ගැසc පnෙG පළ කරS ලැබ, 2018.06.05 aන ඉaXප  
කරන ලද 2ෙ7දනය අSමත කළ :4 ය. 

(අංක 09/2018 දරන }රාබ# 2ෙ7දනය)  

(අමාතZ මtඩලෙG අSම�ය ද�වා �ෙ�.)'' 

(ශ්නය Oමසන ල]�, සභා ස6මත Oය. வினா வி�க�ப��  ஏ�-ெகா ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත : 

�ෙයJග 
இற��மதிக� ம��� ஏ��மதிக� 

(க	��பா	�) ச	ட�: ஒ"#�விதிக� 
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT : 

REGULATIONS  

 
ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, සංව'ධන උපාය මා'ග හා 

ජාතZ�තර ෙවළඳ අමාතZ4මා ෙවSෙව� මා පහත සඳහ� 

ෙය�ජනාව ඉaXප  කරනවා: 

 
''1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන  ම¬� සංෙශ��ත 

1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ  4(3) වග��ය 

සහ 14 වග��ය සමඟ �යIය :4  එ[ පනෙ  20 වග��ය යටෙ  

2017 ආනයන හා අපනයන පාලන (`H�කරණ හා ත  ව පාලන) 

2ෙය�ග ස.බ�ධෙය� සංව'ධන උපාය මා'ග හා ජාතZ�තර ෙවළඳ 

අමාතZවරයා IP� සාදන ල#ව, 2018 මා'4 29 aනැ� අංක 2064/34 

දරන අ� IෙශTෂ ගැසc පnෙG පළ කරS ලැබ, 2018.05.09 aන ඉaXප  

කරන ලද 2ෙය�ග අSමත කළ :4 ය. 

(අමාතZ මtඩලෙG අSම�ය ද�වා �ෙ�.)'' 

 
(ශ්නය Oමසන ල]�, සභා ස6මත Oය. வினா வி�க�ப��  ஏ�-ெகா ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

සභාව කe තැ�ම, ගM සභානායක4මා. 

 
කHතැIම 

ஒ�திைவ�$ 
ADJOURNMENT 

 
ග/ ල!ෂ්ම� Z@ඇHල  මහතා  (மா��மி� ல'ம� கிாிஎ)ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, ''පා'�ෙ.�4ව දැ� කe 

තැ�ය :4ය''R මා ෙය�ජනා කරනවා. 

 
(ශ්නය සභා�lඛ කරන ල7. வினா எ��திய�ப�ெப�ற�. 
Question proposed. 

 
ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

සභාව කe තැ�ෙ. ෙය�ජනාව, ගM ස�a  සමරPංහ 

ම�O4මා. 
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වන වගාව සඳහා කාබ� අරlදෙල� 7මනාව! 
ලබා ගැfම காப
 நிதிய�தி
=ல� வன> ெச?ைக�கான ெகா<�பனெவா
ைற� ெப�%�ெகா�ள� 

GRANT FROM CARBON FUND FOR FORESTATION 
 

 

[î.භා. 6.26] 

 
ග/ ස�]A සමරbංහ මහතා  (மா��மி� ச/தி% சமரசி5க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, අද aන සභාව කe තබන 

අවස්ථාෙ7  ෙය�ජනාව ඉaXප  ��මට මට අවස්ථාව ලබා 6ම 

ස.බ�ධෙය� ඔබ4මාට ස්4�ව�ත වනවා. ඒ අSව මා ෙමම 

ෙය�ජනාව ඉaXප  කරනවා: 

''�ෙය/ෙත� ස.8�ය අSව හXතාගාර වා: Iෙම�චන අÍ ��ෙ. 

වැඩ 	;ෙවළ සඳහා කාබ� අර8දල& සහ ෙල�ක බැංWව IP� අර8දe 

[පය& 2'මාණය කර ඇත. 

ෙමම කාබ� අර8දල ම¬� හXතාගාර වා: Iෙම�චනය අÍ ��ම 

සහ Iෙම�චනය + වා:� අÍ ��ම සඳහා ෙග-. කරR. 

අප රටට ද, �ෙබන වනා�තර හා අQ�� වන වගා ��ම 4;� 

කාබ�ඩෙය/&සR] `�ශතය අÍකර�මට ද&වන දායක වය අSව, 

ඉහත [ කාබ� අර8ද�� 6මනා ලබා ගත හැ� ෙ7. 

ෙ. සඳහා, වන වගාව ෙකෙර{ ජනතාවෙF උන�#ව ඇ� ෙකෙරන 

ෙහR�, ඔ��ට `�ලාභ ද ලැෙබන වැඩ 	;ෙවළ& ඇ� ��ම }#} යැR 

ෙමම ගM සභාවට ෙය�ජනා කර PdH.'' 

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, අද ෙල�ක බැංW 

ආධාරව�� පමණ& ෙන/ෙවR, කාබ� අර8ද�S  වන වගාව� 

සඳහා රටවලට 8දe ලබා ෙදන බව අප ද�නවා. ෙ. සඳහා අෙ� 

රෙc ය. �P සැලැස්ම& �ෙබනවාද �යලා අෙ� පXසර 

2ෙය�ජZ අමාතZ4මාෙග� දැනග�න කැමැ�R.  ඒ ෙවSෙව� 

වනා�තර P�ය. ගත කර �ෙබනවාද, එෙසT P�ය. ගත කර 

ෙන/මැ� න. ඒකට ෙහT4 ෙම/නවාද �යලා. වනා�තර P�ය. 

ගත කර නැ න., ඒවා P�ය. කර ගත :4R. ඒ 4;� ය. �P 

වැඩ 	;ෙවළ& 2'මාණය කර, ඒ සඳහා අවශZ කරන අර8දe 

ලබා ෙගන වනා�තර a:x කර, රෙc පව�න කාල^ණ 

Iප'යාසය� අවම කර�න අපට ��ව� වනවා.  

ලංකාෙ7 වන වගාෙ7 සා'ථක වය ෙදස  අප බැ�ය :4R. 

�රසර සංව'ධන අර8x කරා අ	 යනෙක/ට, එ{ පහෙළ/ස්වන 

අර8ණ තමR "�-� සහ ෙග/ඩ�ම".  අෙ� රෙc �. 

`මාණෙය� Pයයට 29& අද වන වැස්ම - forest cover එක- 

�ෙබනවා. හැබැR අෙ� ඉල&කය ව�ෙ�, 2030 වසර වන Iට 

ෙ. රෙc �. `මාණෙය� Pයයට 35& වනා�තර ඇ� ��මR. 

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, එම ක'තවZය ඉ� කර ගැ9ම 

සඳහා අමාතZාංශය 4;� ෙගන �ෙබන £යාමා'ග ෙම/නවාද 

�යලා අ	 ගM 2ෙය�ජZ ඇම�4මාෙග� දැන ග�න කැමැ�R. 

අමාතZාංශ �{පය& �ෙබනවා. කෘ�ක'ම අමාතZාංශය 

�ෙබනවා; `ාථHක ක'මා�ත අමාතZාංශය �ෙබනවා. අ	 

දැකලා �ෙබනවා, ෙ. අමාතZාංශ හරහා }� පXමාණ ෙග/-�ට, 

එෙහම නැ න. අÍ ආදාය.ලා��ට පැළ ෙබදා ෙදනවා; අඹ 

පැළ ෙබදා ෙදනවා; ෙක/ස් පැළ ෙබදා ෙදනවා. ගM 2ෙය�ජZ 

කථානායක4ම2, පැළ ෙබදා #�නාට �Pම ප} Iපරම& 

ෙව�ෙ� නැහැ. �Pම ආයතනය�� ඒ ගැන ෙස/යා බැ�ම& 

ෙව�ෙ� නැහැ. ඒ 2සා ෙ. 4;� Iශාල හා2ය& P# ෙවනවා. 

ආ'~කමය වශෙයS  ෙල/W හා2ය& P# ෙවනවා. ෙම/කද, ඒ 

පැළ එ0චර ලාභ නැහැ, ගණ�. ෙ. සඳහා ප} Iපර. වැඩ 

	;ෙවළ& ඉaXයට ෙගන Lෙය/ , අෙ� වන වගාව� සා'ථක 

කර ග�න ��ව�. අද  වනා�තර ඇ� කර�න, වන වගා 

කර�න අත{ත ෙදන, ආ'~ක වශෙය� අවශZ ස.ප  ලබා 

ෙදන අ�ත'ජා�ක සමාග. �ෙබනවා. එම අ�ත'ජා�ක  

සමාග. එ&ක කථා කරලා �ෙබනවාද?  එම අ�ත' ජා�ක 

සමාග. එ&ක කථා කරලා, ෙ. වන වගාව ඉaXයට ෙගන ය�න 

��ව�. ආtÍව පමණ& ෙන/ෙවR,  ඒ සඳහා  මහජනතාව  

එක4 කරෙගන, මහජනතාවට ඒ 4;� ය. �P ලාභය& 

ලැෙබන Õමෙ7දය& හදනවා න.  එය ආ'~ක වශෙය� Iශාල 

ෙලස සාධාරÞකරණය කර�න  ��ව� ෙවනවා. ඒක තමR 

වැදග ම ෙ�.  ජනතාවට `�ලාභ ලැ�ෙණ/  පමණR අ	 ෙ. 

කරන ක'තවZය සා'ථක ෙව�ෙ� .   

අද ගස් කැ�ම,  පXසර �ෂණය වැ2 ෙ�වe P# ෙවන බව අ	 

ද�නවා.  IIධ ෙහT4 2සා පXසරය �ෂණය P# ෙවනවා.  පXසර 

�ෂණය 2සා අද කාල^ණය ෙවනස් ෙවලා �ෙබනවා. ඉaX 

අනාගතෙG 6 අ	 ෙ. රට අෙ� දMව�ට භාර aය :4R.   9ල 

හXත පXසරය& ෙග/ඩ නඟ�න න., අ	 PයQ ෙදනාම ඒ අSව 

කට:4 කළ :4R. ඒකට IෙශTෂෙය�ම බලපා�ෙ� වන 

වගාවR. වන වගාව 4;� අෙ� රෙc �ෙබන ෙ. වා: `ශ්නය 

Iසඳලා, ෙහ/ඳ පXසරයක �ව  ෙව�න ��ව� ත  වය& ඇ� 

කර�න ��ව�. ෙම/කද, �රසර සංව'ධන අර8x කරා ය�න 

න., අෙ� ෙ. පXසරය -ෙග/ඩ�ම ෙ7වා, අෙනW  පXසර 

ප�ධ� ෙ7වා- ආර&ෂා කර ගැ9ම ඉතා වැදග  ෙවනවා.  ඒ 

සඳහා ෙගන �ෙබන £යාමා'ග ෙම/නවාද, පXසර අමාතZාංශය 

ෙම/න I�යටද ඒවා £යා මක කර�ෙ� �යලා අ	 ගM 

2ෙය�ජZ ඇම�4මාෙග� දැන ග�න කැමැ�R.  කනගා�ෙව� 

�ණ  අ	 �ය�න ඕනෑ, මධZම පXසර අ�කාXෙG, එෙහම 

නැ න. � IදZා ස�&ෂණ සහ පතe කා'යාංශෙG ඉ�න 

2ලධාX� ඒ £යා �මා කරලා �ෙබ�ෙ� බලපnයකට පමණR. 

ප} Iපර. ෙම/නව  කර�ෙ� නැහැ.  මා 2ෙය�ජනය කරන 

ර�&කන ආසනෙG "මා ඔය" �ය�ෙ� ඉතා වැදග  ඔය&. එ{ 

ත2කර වැ� ෙග/ඩ දමනවා; වෙcම �ෙබන ගස් dක කපනවා; 

ෙහ/ෙර� ගස් පටවනවා. වෙcටම ඒ ෙ�වe P# ෙවනවා. මා 

{තන I�යට අද �ෙබන ��තම ආයතනය& තමR වන 

සංර&ෂණ ෙදපා'තෙ.�4ව. ඒ ගැන  ෙස/යා බල�න �යලා 

ගM 2ෙය�ජZ ඇම�4මාෙග� මා කාMUකව ඉeලා Pdනවා. 

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, මට අවස්ථාව ලබා 6ම ගැන 

ඔබ4මාට ස්4�ව�ත ෙවH� මා 2හඬ ෙවනවා.   

 
ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

�ළඟට, ෙය�ජනාව ස්~ර ��ම, ගM IෙVපාල ෙහcdආර01 

ම�O4මා. 

[අ.භා. 6.32] 
 

ග/ Oෙ�පාල ෙහ¥dආර�+ මහතා (மா��மி� விேஜபால ெஹ<�ஆர.சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, ෙබ/ෙහ/ම #'ලභ ගණෙG 

ෙය�ජනාව& තමR අද ෙ. අවස්ථාෙ7 6 පා'�ෙ.�4වට 

ඉaXප  කර �ෙබ�ෙ�. ඒ 	;බඳව මා ඉතාම  ස4� ෙවනවා. 

පXසරයට ආදරය කරන, පXසරය }ර&�ත ��මට ඉතාම 

කැප-ෙම� කට:4 කරන ආtÍව& I�යට �රසර සංව'ධන 

හා වන�- අමාතZාංශය  එ&කර ග2H�, ෙ. රෙc �ෙග��ය 

ෙවනස්ක. හා පXසර ෙවනස්ක.වලට අSªල වන ෙලස අප 

ෙන/ෙයW  සංව'ධන වZාපෘ� £යා මක කරන ෙවලාවක, ගM 

ස�a  සමරPංහ ම�O4මා සභාව කe තබන අවස්ථාෙ7 

ඉaXප  ලද ෙමම ෙය�ජනාව මා ස්~ර කරනවා. "�ෙය/ෙත�" 
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පා'�ෙ.�4ව 

ස.8�ය අSව හXතාගාර වා: Iෙම�චන අÍ ��ෙ. වැඩ 

	;ෙවළ සඳහා කාබ� අර8දල& සහ ෙල�ක බැංWව IP� තව  

අර8දe �{පය& 2'මාණය කර ඇ� බව එ4මා තම 

ෙය�ජනාෙ7 සඳහ� කරනවා. ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, 

අද ෙල�කෙG IIධ රටවල P# වන පXසර �ෂණය� aහා බල�න. 

ඇෙමXකා එ&ස  ජනපදෙG 1කාෙග� නගර ෙG පXසරය දැ½ 

ෙලස ��ත ෙවලා ��ණා.  ඒ වාෙFම 1කාෙග� නගරය 4ළ 

��x පXසරයට අ{තකර වා��, ෙතe ව'ග, IIධ අපìවZ ආ6 

Pයeල 8¡දට 8දා හැර ��ණා. එම¬� ඒ 8¡# lරය 

ස.î'ණෙය�ම �ෂණය �ණා. අද ඒ Pයeල ෙවනස් කර, පXසර 

{තකා� ෙ� 2'මාණය ��මට අවශZ කට:4 කරනවා. අද 

ෙල�කෙG පXසරය  එ&ක �ව  වන රටවල -IෙශTෂෙය� ç 

ලංකාව වැ2 රටවල- පව�න අලංකාරය, පXසර {තකාH වය 

ආර&ෂා කර ගැ9මට Iෙ�ශ ආධාර පවා ලබාෙද�න කට:4 

කරනවා.  

ප}Lය කාලෙG අ�ගM ජනා�ප�4මා සමඟ අප එ&ස  

ජාl�ෙF සංIධානෙG ස.ෙ.ලනයකට සහභාL �ණා. ෙමම 

ස.ෙ.ලනය වැ½ අවධානය ෙය/8 කර ��ෙt පXසර {තකා� 

රට&, පXසර {තකා� ෙල�කය& 2'මාණය ��ම ෙකෙර{R. 

ෙබ/ෙහ� රටවල ජනා�ප�වM, අගමැ�වM, උප ජනා�ප�වM, 

ෙබ/ෙහ� 2ෙය��තය� ෙ.  ස.ෙ.ලනෙG6 �7ෙ7 තම�ෙF 

රට 4ළ පXසර {තකා� ය. �P වැඩ 	;ෙවළ& £යා මක 

කර�න �යාR. අෙ� ගM ම�O4මා �7වා වාෙF, අද IIධ 

අමාතZාංශ යටෙ  -ගM දයා ගමෙF ඇම�4මාෙF අමාතZාංශය 

යටෙ  ෙව�න ��ව�.- වගා සං²ාමය& හැdයට £යා මක වන 

අQ  වැඩ 	;ෙවළවලට ෙන/ෙය& ෙබ�ග, පැළෑd වැ2 ෙ�වe 

ලබාෙදන ආකාරය අ	 දැ&කා. ඒ වාෙFම, අපනයන කෘ� 

ක'මා�තය ම¬� ෙ. රෙc පXසරය ආර&ෂා කරනවා වාෙFම, 

9ල හXත පXසරය& 2'මාණය කරනවා වාෙFම, ෙ. රෙc 

H2}�ට ය. `�ලාභය&, ය. �P වdනාකම& ලබා6ෙ. 

හැ�යාව& අපට �ෙබනවා.  

 ෙක/ස් ගස් Iශාල සංඛZාව& වගා ��ෙ. වැඩ 	;ෙවළට අද 

කෘ�ක'ම අමාතZාංශය 8e - Pdනවා. ඒ අSව ෙක/ස් පැළ 

ෙක�dය& වගා ��ම සහ පල4M පැළ දසෙක�dය& වගා ��ම 

වැ2 වැඩ 	;ෙවළවe �ෙබනවා. පXසර {තකා� සමාජය& 

ෙග/ඩ නැ�ෙ. කා'යය ෙදස බලන Iට, ආයතනවලට, 

ෙදපා'තෙ.�4වලට පමණ& �මා �x, එ&තරා ෙ�වeවලට 

පමණ& ෙක/� �x කtඩායම& IතරR අපට ද��නට 

ලැෙබ�ෙ�. ප}Lය අ�M# 3 1/2ක කාලය 4ළ aස්w& 

ස.බ�zකරණ කH�වල සම සභාප�වM I�යට කට:4 කර�6  

අ	 ඒ ෙ�වe දැ&කා. පXසරයට ආෙ7Uක  �x ය. ය. වZාපෘ� 

£යා මක ��මට, පXසර {තකා� රට& �{ ��මට අ�ගM 

ජනා�ප�4මා ෙවනම 8දල& වැය කර �ෙබනවා.  එ4මාෙF 

අමාතZාංශය යටෙ  අද ෙහ/ඳ 2ෙය�ජZ ඇම�වරෙය& ප - 

Pdනවා. අෙ� ගM අ�  මා�න�ෙපMම මැ�4මා තමR පXසර 

අමාතZාංශෙG නව 2ෙය�ජZ අමාතZවරයා වශෙය� ප  �ෙt. 

ගM 2ෙය�ජZ ඇම�4ම2, මම {තන I�යට ඔබ4මාට ෙ. 

ෙවSෙව� Iශාල වැඩෙක/ටස& කර�න �ෙබනවා. ෙබ/ෙහ� 

අය අද අෙ�  පXසරය �ෂණය කරනවා.  

 ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, ප}Lය කාලෙG ෙන/ෙය& 

ෙච�දනා කළා; වැ� dක&, පස් dක& `වාහනය කරනෙක/ට, 

"ෙගපළ& කපලා අ½තාලම දැ.මාම, ඒක �රව�න දැ� අ	ට 

පස් dක& ෙග2ය�න බැහැ, 2වස& ඉa ��මට වැ� dක& 

ෙගනය�න බැහැ" �යා �7වා. හැබැR ප}Lය කාලය 4ළ අප 

Iයද. කළ 8දe `මාණය ගැන මම ද�නවා. ප}Lය දවස්වල 

ගංව4ර ආධාර වශෙය� ගාeල aස්w&කයට පමණ& M	යe 

ෙක�d 43& වැය ��මට අපට P# �ණා. අ�ක ව'ෂාව 2සා 

අ{ංසක H2}�ෙF ෙගවe ෙද/රවe Iනාශ ෙවලා, නාය L{�, 

වගාව� වැස්සට ෙසT6ලා L{� ආ'~කය ස.î'ණෙය� කඩා 

වැdලා ��ණා. වZාපාXක ස්ථානවලට හා2 ෙවලා ��ණා. අ	 

ආtÍව I�යට ඒ ෙවSෙව� ගාeල aස්w&කයට පමණ& 

M	යe ෙක�d 43ක 8දල& ෙව� කළා.   

ලංකාෙ7 හැම තැනම ෙමවැ2 ෙ�වe P�ධ වනවා. ගM 

ස�a  සමරPංහ ම�O4මා ජාතZ�තරෙG ෙන/ෙයW  

රටවලට L{� අ  දැ[. ලබ� ෙකෙන&. ඒ 2සා අ	 ද�නවා, 

එ4මාට ෙ. 	;බඳව ෙහ/ඳ අවෙබ�ධය& �ෙබන බව. එ4මා 

පXසරයට ආදරය කරන ෙකෙන&. එ4මා Pdන ර�&කන 

`ෙ�ශෙG වන ස4� Pdනවා. එ4මා අ� ඇ4� 	;බඳව IෙශTෂ 

උන�#ව& ද&වනවා. මම {තන හැdයට ඔබ4මා �රසර 

සංව'ධන හා වන�- අමාතZාංශෙG අz&ෂණ ම�Oවරෙය&. 

මම හX ෙ�ද, ගM ම�O4ම2? 
 

ග/ ස�]A සමරbංහ මහතා  (மா��மி� ச/தி% சமரசி5க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ඔ7.   
 

ග/ Oෙ�පාල ෙහ¥dආර�+ මහතා (மா��மி� விேஜபால ெஹ<�ஆர.சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

එ4මා එම අමාතZාංශෙG අz&ෂණ ම�Oවරෙය& ෙලස  

ප  ෙවලා �ෙබනවා. එ4මා එම &ෙෂTnයට ෙල/W ආදරය& 

ද&වන ෙකෙන& බව අපට එR�ම ෙපෙනනවා.  

"පXසරය" �යන Iෂයය �ෙබ�ෙ� අ�ගM ජනා�ප�4මා 

යටෙ R. එ4මාට Iශාල වැඩ ෙක/ටස& පැව� �ෙබනවා; ඒ 

2සාම අIෙ7[ බව& �ෙබනවා. ගM අ�  මා�න�ෙපMම 

මැ�4ම2, ඒ 2සා ඔබ4මා ෙ. කට: තට ෙත�රාෙගන 

�ෙබ�ෙ� ෙ. රෙc අස්ස& 8eල& නෑර L{�, පXසරය 

ස.බ�ධෙය� P#වන ෙ�වe ගැන ෙස/යා බලා කට:4 

කර�නR. ගM 2ෙය�ජZ අමාතZ4ම2, �රසර සංව'ධන හා 

වන�- අමාතZ4මා, 2ෙය�ජZ අමාතZ4මා අ�� ගැන ෙස/යා 

බල�න යනවා වාෙF, -මම {තන I�යට එ4ම�ලා ප} Lය 

කාලෙG කා'යාලයකට ෙවලා ඉඳලා නැහැ, රට වටා L{�, ඒ 

ස.බ�ධෙය� ෙස/යා බලා, වනා�තරවලට L{�, වන�-� 

ආර&ෂා කර�න වැඩ 	;ෙවළ& £යා මක කරනවා වාෙF; ඒ 

ස4�ෙග� වන අ{තකර බලපෑ., අමාS�ක ත  වය� 

ෙවනස් කර�න  වැඩ කට:4 කරනවා වාෙF-  ෙ. රෙc හැම 

පැ තකටම L{� -මධZම ක¤කරෙG ෙව�න ��ව�; 

ෙම/නරාගල aස්w&කෙG ෙව�න ��ව�; දWx පළාෙ  

ෙව�න ��ව�; උ4ර නැ ෙඟන{ර ෙව�න ��ව�; ෙවන  

`ෙ�ශ ෙව�න ��ව�- `ාෙය�Lක අ  දැ[ම& ලබ�න �යා 

අ	 ඔබ4මාට  �යනවා. සමහර ෙවලාවට වනා�තර Iනාශ 

කරන, පාXසXක ත  වය� Iකෘ� කරන ෙන/ෙයW  I�ෙG 

වැඩ 	;ෙවළවe ෙ. රට 4ළ £යා මක වනවා. ඒවාට අ  උද� 

ෙදන අය  ඉ�නවා. ඒ 2සා IෙශTෂෙය�ම 2ලධාX� 

වැඩකට:4 කරන ආකාරය බල�න; ඔ�� £යා මක වන 

ආකාරය 	;බඳව ෙස/ය�න; වැ<a කරන 2ලධාX�ට 2P 

දÛව. ෙද�න £යා කර�න �යා අප ඔබ4මාට �යනවා.  

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, ගM ස�a  සමරPංහ 

ම�O4මා ඉaXප  කළ ෙය�ජනාව නැවත වර& ස්~ර කරන 

අතෙ', ෙ. කට: ත සා'ථක කර ග�න රජෙG ස.î'ණ 

අවධානය ෙය/8 කරන ෙලස ඉeලH�, අ�ගM 

ජනා�ප�4මාට , අද ෙ. අවස්ථාෙ7 ෙ. ගM සභාෙ7 Pdන ගM 

1009 1010 

[ගM IෙVපාල ෙහcdආර01 මහතා] 
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2ෙය�ජZ අමාතZ4මාට  ඒ සඳහා අවශZ ශ&�ය හා ෛධ'යය 

ලැෙ�වාR �යා `ා'ථනා කරH�, මෙF කථාව අවස� කරනවා. 

ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R.  
 

ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

�ළඟට, ගM මReවාගන. �ලකරාජා ම�O4මා. ඔබ4මාට 

Iනා½ 5ක කාලය& �ෙබනවා. 

 
[பி.ப. 6.40]  
 
ග/ මaHවාගන6 �ලකරාජා මහතා (மா��மி� மயி)வாகன� திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) ெகௗரவ சைப��� தைலைமதா��� பிரதி� சபாநாயக� அவ�கேள, ேககாைல மாவ!ட# பாரா$ம%ற உ(#பின� ச*தி� சமரசி�க அவ�க+ ,%ைவ�-+ள மிக ,�கியமான இ*த# பிேரரைணைய நா% ஆதாி�க� கடைம#ப!டவனாக உ+ேள%. காரண�, இ*த நா!12 இ#ேபா- மிக# ெபாிய சவாலாக அைம*தி3#ப- 45(� 6ழ2 ெதாட�பான பிர�சிைன. கட*த 2015ஆ� ஆ;< ஐ�கிய நா<க+ சைபயி% தீ�மான�-�� இண�க, SDGs by 2030 என#ப<கி%ற நிைலேபறான அபிவி3�தி இல��கைள 2030ஆ� ஆ;12 அைடA� வ;ண� 17 இல��க+ வழ�க#ப!<, அ- பல நா<க$��� அC#ப#ப!13�கி%றன எ%ப- எ�க$��� ெதாிA�. இ%( அத% அ1#பைடயிேலேய அபிவி3�தி ேவைல�தி!ட�க+ ,%ென<�க#படேவ;<�. இ*த SDGs by 2030 எ%C� நிைலேபறான அபிவி3�திைய 2030இ2 அைடவத5கான பிரதான இல��களி2 ஒ%றாக 45(� 6ழ2 பா-கா#E இ3�கிற-. அ*த� 45(� 6ழைல# பா-கா�கி%றேபா-தா%, எ�களா2 நிைலயான அபிவி3�திைய அைடய ,1A� எ%ப-தா% இல��. இதைன 1990களிேலேய உலக� அைடயாள� க;<ெகா;ட-. 45(� 6ழைல இழ*-வி<வத% Gலமாக - 45(�6ழ2 பா-கா#E இ2லாம2 ெசய5ப<வதHடாக அைடகி%ற அபிவி3�தியான- நிைலேபறானத2ல எ%பதிI3*-தா% அ*த எ;ண�க3 உ3வாகிற-.  
The term, “Sustainable Development” means if we 

lose our environment, our development will not be 
sustainable. This concept arose in 1990s but only from 
2015, Sri Lanka had Sustainable Development Goals 
2030.  

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, ගM ස�a  සමරPංහ 

ම�O4මා අද ඉaXප  කර �ෙබන ෙය�ජනාව වැදග  ව�ෙ� 

ෙම/කද? පXසරය <ක ග�නට න. ගස-්වැe P�Iය :4R. 

න8 , ෙම/නවාද ෙව�ෙ�? මා 2ෙය�ජනය කරන පළාෙ  ෙ  

ව4වල ඒ කාලෙG P�වා �ෙබනවා ෙග/ඩ& ගස් ව'ග. දැ� 

"RPC" �යන ෙක/.පැ2 යටෙ  පව වාෙගන යන වැI� 

&ෙෂTnෙG ද� කඩනවාට වඩා, රබ' ගස් කපා �X ග�නවාට වඩා 

කර�ෙ� ෙවන  ෙදය&. ක�තර aස්w&කය 2ෙය�ජනය කරන 

අෙ� ගM අ�  �. ෙපෙ'රා රාජZ අමාතZ4මා  දැ� ගM 

සභාෙ7 ඉ�නවා. ගM රාජZ ඇම�4ම2, දැ� ගස් කපන එක 

තමR ෙල/W වZාපෘ�ය& හැdයට කරෙගන ය�ෙ�. මාතෙe, 

ක�තර aස්w&ක L{eලා බල�න. IෙශTෂෙය�ම මාතෙe 

aස්w&කෙG . මා මාතෙe aසw්&කය 2ෙය�ජනය කර�ෙ� 

නැහැ. න8 , මාතෙe ගැන මා ද�නවා. ෙග/ඩ& අය ආදාය. 

උපයා ග�ෙ� ගස් කපලා. ෙ  වවලා ෙන/ෙවR; රබ' වවලා 

ෙන/ෙවR. ගස් කැ�ම තමR කර�ෙ�. 

ெப3*ேதா!ட� ைக�ெதாழிைல# பா-கா#பத5காகJ� அதிI3*- ஆதாய� - வ3மான�  ெப(வத5காகJ�தா% அ*த� ெதாழி5(ைற ைகயாள#ப!< வ3கி%ற-. ஆனா2, அ*த� ைக�ெதாழி2 பிரா*திய� க�பனிகளிட� ஒ#பைட�க#ப!டத% பி%ன� - 1992�� பி%ன�, ெப3*ேதா!ட�-ைறயி% பிரதான அ�க�களாக இ3�க�K1ய ேதயிைல, இற#ப� ேபா%ற -ைறக+ LM�சியைட*த நிைலயி2, அ*த� க�பனிக+ இலாப�ைத# ெப5(� ெகா+வத5காக அ�கி3*த மர�கைள ெவ!<வைத# பிரதான விடயமாக� ெகா;< ெசய5ப!டன.   
එක ගහ& කපනෙක/ට ෙ  ගස් 100&, 200& Iනාශ වනවා. 

`ධාන ක'මා�තය ෙ . න8 , ගස් කපලා ආදාය. උපයා ග�න 

L{eලා ෙ  ගස් 20& මරනවා. ෙමය පXසරයට Iතර& 

ෙන/ෙවR, අෙ� ආ'~කයට  බලපාන `ශ්නය& වනවා.  எனேவ, மர�க+ ெவ!ட#ப<வதனா2 6ழ2 பாதி#பைடவ- மா�திரம2லாம2, ேதயிைல� ெச1கைள இழ#பதனாN� நா�க+ ெபா3ளாதார�ைத இழ�கி%ேறா�. எனேவ, இத5� மா5றீடாக மர�கைள ந<வைத இல�காக�ெகா;< ெசய5பட ேவ;<�. அ*த விடய� நிைலேபறான அபிவி3�தி நிகM�சி நிரIN� காண#ப<கி%ற- எ%ற அ1#பைடயி2 இ*த விடய� மிக ,�கியமானதா��.  இ#ெபாO- நாெட�கிN� hoardings - விள�பர# பலைகக+ நி(வ#ப<வைத நா�க+ பா��கி%ேறா�.  රෙc 

හැම තැනම hoardings ගහනවා, පXසරය <ක ගැ9ම සඳහා. 

එෙහම නැ න. අ	ට ෙබ/�න ව4ර නැ� ෙ7I. ඒක තමR 

ඇ ත. අනාගතෙG ෙව�ෙ� ඒක තමR. දැනටම  අ	ට 8දe 

ෙගවා ෙබ�තe කළ ව4ර ලබා ෙගන ෙබ/�න P�ධ ෙවලා 

�ෙබනවා. ෙ. ව4ර ෙබ�තලය& M	යe 50& Iතර ෙවනවා. 

අ	 ෙබ/�ෙ� ව4ර. අ	 පXසරය <ක ග ෙ  නැ න., 

අනාගතෙG6 අපට ෙ. ව4ර dකට  ර තර� වාෙF වdනා Hල 

ගණ� ෙගව�න P�ධ ෙවR.  எனேவ, ெகௗரவ  பாரா$ம%ற உ(#பின� அவ�க+ ,%ைவ�தி3��� இ*த ேயாசைனைய இ*த சைபயிேல நா% வழிெமாழி*-, மர� வள��த2, 6ழைல# பா-கா�த2 நிகM�சி� தி!ட�ைத ,�கிய ெபா(#பாக� க3தி� ெசய5பட ேவ;<� எ%பைத வIA(�தி, வாP#E�� ந%றிKறி, விைடெப(கி%ேற%. வண�க�.   
 
ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

�ළඟට, ගM අ�  මා�න�ෙපMම මැ�4මා. ගM 2ෙය�ජZ 

අමාතZ4ම2, ඔබ4මාට Iනා½ 10ක කාලය& ලබා 6 �ෙබනවා. 

 
ග/    අYA ¡. ෙපෙ&රා මහතා     (மா��மி� அஜி% P. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

 

නැ� bdෙxය. எ$%தா&. 
rose. 

 

ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගM රාජZ ඇම�4ම2, ඔබ4මා කථා කරනවාද? 

1011 1012 



පා'�ෙ.�4ව 

ග/    අYA ¡. ෙපෙ&රා මහතා     (மா��மி� அஜி% P. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඔ7, ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2. 

 
ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබ4මාෙF නම මට ලබා#� speakers' list එෙ& න. 

��ෙt නැහැ. ඒකට කම& නැහැ. ගM අ�  �. ෙපෙ'රා 

මැ�4ම2, ඔබ4මා කථා කර�න. 

 

[අ.භා.6.45] 
 

ග/    අYA ¡. ෙපෙ&රා මහතා     (மா��மி� அஜி% P. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, මට කථා කර�න අවස්ථාව 

ලබා 6ම ස.බ�ධෙය� මම ඔබ4මාට ස්4�ව�ත ෙවනවා. ගM 

2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, ගM ස�a  සමරPංහ ම�O4මා අද 

aන සභාව කe තබන අවස් ථාෙ7 ෙගනා ෙමම ෙය�ජනාව, ඉතාම 

වdනා ෙය�ජනාව&. ෙ. කාරණය 	;බඳව ෙබ/ෙහ/ම ෙහ/É� 

{තලා, ගැ�X� කeපනා කරලා ෙමම ෙය�ජනාව ඉaXප  ��ම 

ගැන අ	 ගM ම�O4මාට ෙ. අවස්ථාෙ7 ස්4�ව�ත ෙවනවා. 

ගM ස�a  සමරPංහ ම�O4ම2, ඔබ4මා ෙමම ෙය�ජනාව 

4;� ඉaXප  කළ කාරණය 	;බඳ වග[ම ස{ත අමාතZාංශ 

4න& ෙ. රෙc �ෙබනවා. ඒවා න., පXසර අමාතZාංශය, �රසර 

සංව'ධන අමාතZාංශය හා  �න'ජන9ය බලශ&� 

අමාතZාංශයR. අෙ� රෙc පXසරය Iනාශ වන Õම �{පය& 

�ෙබනවා. අෙ� රෙc පXසරය Iනාශ ��මට වැ½ෙය�ම දායක 

වන අ{තකර වා: Iෙම�චනය කර�ෙ� `වාහන &ෙෂTnයR. 

ෙග��ය උෂ්ණ වය වැ½ ��මට , ෙ�¨ය කාල^Uක ත  වය 

ෙවනස් ��මට  වැ½ෙය�ම දායක ව�ෙ� `වාහන &ෙෂTnයR. 

ගණ� හදා බලා �ෙබන I�යට Pයයට 60ක පමණ `මාණය�� 

එය P#ෙවනවා. ඒ වාෙFම, ෙ�¨ය පXසරය �ෂණය ��මට දායක 

ෙවන &ෙෂTn ෙදෙක� ෙදවSවට වැ½ම බලපෑම& P# කර�ෙ� 

එන., Pයයට 40ක පමණ `මාණය�� බලපෑම& P# කර�ෙ� 

I#�බල &ෙෂTnයR. අෙ� රෙc අද âසe භාIතෙය� Iශාල 

`මාණය& I#�ය උ පාදනය කරනවා. ඒ වාෙFම ගe 

අ�Mව�� Iශාල `මාණය& I#�ය උ පාදනය කරනවා. 

ෙමගාෙව/c 900ක ධාXතාව�� :  ෙන/ෙර/0ෙච�ෙe ගe 

අ�M බලාගාරය, ඒ වාෙFම ෙමගාෙව/c 700ක පමණ 

ධාXතාව�� :  âසe බලාගාර ෙ. රට �රාම £යා මක 

ෙවනවා.  

අෙ� රෙc තවම ìIකෘත ස්වාභාIක වා: -LNG- බලාගාර 

£යා මක ව�ෙ� නැහැ. ෙම/කද, අ	ට ìIකෘත ස්වාභාIක වා: 

ඇ ෙ  නැහැ. ඒ වාෙFම අ	 ෙ�¨යව වා: උකහා ගැ9මට තවම 

අසම  ෙවලා �ෙබනවා. හැබැR, ෙ. ෙප/Pල ඉ�ධන ෙම/නවා 

දහනය කළ , එR� පXසරය �ෂණය ෙවනවා. ෙ. බලශ&� 

&ෙෂTnෙG6  අ	ට �ෙබන අNෙය�ගය තමR පXසරෙG �ෂණය 

අවම කර ගැ9මට ඉවහe වන £යාමා'ගවලට ෙය/8 ෙවන එක. 

9ලහXත ආ'~කය& 	;බඳව Iශ්වාස කරන අෙ� ආtÍව, 

9ලහXත අය වැය& ප}Lය වසෙ' ඉaXප  කර� අෙ� ආtÍව 

එම අය වැෙය� පමණ& ෙන/ෙවR, ඊට ක�� ඉaXප  කළ අය 

වැය ම¬� පවා �න'ජන9ය බලශ&� &ෙෂTnය `ව'ධනය 

��මට Iශාල වැඩ 	;ෙවළ& aය  කරලා �ෙබනවා. අ	  'ය 

බලය, }ළං බලය ඇ4� �න'ජන9ය බලශ&� &ෙෂTnවල 

�ෙබන බ# Pයeලම ඉව  කරලා -zero tax කරලා- �ෙබනවා. 

Iශාල වශෙය� බ# පනවනවා �යලා අ	ට ෙච�දනාව& 

�ෙබනවා. න8  �ෙබන බ#  ඉව  කළ &ෙෂTnය& තමR 

�න'ජන9ය බලශ&� &ෙෂTnය �ය�ෙ�.  'ය බලය, }ළං 

බලය, ජල I#�ය වාෙFම ෛජව ස්ක�ධ -biomass- යනා6  

�Pම &ෙෂTnයකට අදාළව ෙග�වන �Pම උපකරණය& සඳහා 

අ	 අද ආනයන බ# අය කර�ෙ� නැහැ. ඒ වාෙFම එම 

වZාපාරව�� උපයන ලාභ �ෙබනවා න., එම වZාපාරව�� 

උපයන ලාභ මත � �x බ�ද Pයයට 50�� අÍ කළා. ඒ 2සා 

අෙ� රෙc බ# &ෙෂTnෙG `ග�¨� ව'ධනය& ෙප�S. කර�, 

ජනතාව මත ඇ� �x බර අÍ කර�, පXසර {තකා� 

වZාපාXකය� ශ&�ම  කර� ආtÍව& වශෙය� අ	 ෙ. 

ත  වය ගැන ආඩ.බර ෙවනවා.  

අද ෙවනෙක/ට අෙ� රෙc }ළං බලය ෙය/දා ග2H� 

ෙමගාෙව/c 126ක ධාXතාව�� I#�බලය උ පාදනය කරනවා. 

ඒ වාෙFම ෙමගාෙව/c 20ක බලාගාර ඉaෙවH� �ෙබනවා. ඒ 

වාෙFම  'ය බලය ෙය/දා ග2H� ෙමගාෙව/c 150ක 

ධාXතාව�� I#�බලය උ පාදනය කරනවා. ප}Lය වසර ෙදක 

4ළ පමණ& " 'යබල සං²ාමය" �යන ඉතාම සා'ථක 

වZාපෘ�ය හරහා අෙ� රෙc I#�බල ප�ධ�යට ෙමගාෙව/c 

100කට වැ½ ධාXතාව& එක4 කරලා �ෙබනවා, තව  එක4 

කරH� �ෙබනවා. 

ෙ. රෙc පXසරය ආර&ෂා කර�න, ෙග��ය උෂ්ණ වය අÍ 

කර�න, ෙල�කය ෙකෙර{ �ෙබන අෙ� දායක වය වාෙFම 

ර ෙc පXසරය ආර&ෂා කර�න අෙ� රජය කට:4 කර 

�ෙබනවාය �යන කාරණය ආඩ.බරෙය� �ය�න ඕනෑ.  

ඒ Iතර& ෙන/ෙවR.  'ය බල &ෙෂTnෙG සහ }ළං බල 

&ෙෂTnෙG ��x �ෂණ ස.î'ණෙය�ම නැ� කරලා, තරගකාX 

ෙට�ඩ' කා'ය පdපාd හ¤�වා 6ම 2සා අපට ��ව� �ණා, 

ෙමගාෙව/c 60& ෙට�ඩ' කර�න. ඒ වාෙFම ෙමගාෙව/c 1 

බැL� +  'ය බලාගාර 90& ෙට�ඩ' කළා. එය සා'ථකR. 

Hල6 ගැ9ෙ. Hල Pයයට 50�� අÍ �ණා. ඒ වාෙFම 

ෙමගාෙව/c 10 බැL� + බලාගාර ෙදක& ෙට�ඩ' කළා. එය 

සා'ථකR. ලංකා I#�බල මtඩලය ෙප|�ග�ක අංශෙය� 

I#�ය Hල6 ගැ9ෙ. Hල ඒකකය& සඳහා M	යe 23.10 Pට 

M	යe 11.82 ද&වා අÍ කර�න අපට ��ව�කම ලැ�ණා. එය 

Pයයට 50කට  වඩා අÍR. ක�� ��x ��ත බලපn Õමය 

ඉව  කළා. ෙ.වාෙG `�ඵල ඉaXෙG6 ලැෙබනවා. ඊළඟ මාස 

�{පය 4ළ }ළං බල I#�ය සඳහා ෙමගාෙව/c 150ක ෙට�ඩ' 

ෙගන එන බව ,  'ය බල I#�ය සඳහා තව  ෙමගාෙව/c 

150ක ෙට�ඩ' ෙගන එන බව  අ	 ෙබ/ෙහ/ම ස4d� �යනවා. 

ඒ �ය�ෙ� එය ෙඩ/ල' H�යන 300ක පමණ වZාපාXක 

අවස්ථාව&.  

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, අෙ� ර ෙc ඉතාම 

ෙ7ගෙය� ව'ධනය වන වZාපාර &ෙෂTnය& තමR බලශ&� 

&ෙෂTnය. එRS  �න'ජන9ය බලශ&� &ෙෂTnෙG සාධාරණ 

තරගකාX ත  වය& අද ඇ� කර �ෙබනවා. ඒ කට:4 �Pම 

ගැටQව& නැ4ව ඉaXයට යනවාය �යන එක ආඩ.බරෙය� 

�ය�න ඕනෑ. ඒවා ස.බ�ධ `Hl� - standards - හ¤�වා 6ලා 

�ෙබනවා. ඒ හා ස.බ�ධ උපෙ�ශන ෙසTවා ඇ� කරලා 

�ෙබනවා. ඒ වාෙFම ජනතා {තකාH Õමෙ7දය� ෙග/ඩ නඟා 

�ෙබනවා. ඒ 2සා අ	 ඒ ගැන ආඩ.බර ෙවනවා.  

ඒ Iතර& ෙන/ෙවR. ගe අ�M 	;බඳව අද ෙල/W 

ක~කාවත& �ෙබනවා. "ගe අ�M මහ න�ෙර&. ගe අ�M 

න. එපා"R �යන 	Xස& ඉ�නවා. රට& I�යට අ	 

යථා'ථවාaව බල�නට ඕනෑය �යලා මම �යනවා. අද  

ෙල�ක ෙG හැම තැනම ගe අ�M බලාගාර ඉaෙවනවා. 
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ෙන/ෙර/0ෙච�ෙe model එෙ& ප}ගාH තා&ෂUක බලාගාර 

ෙන/ෙවR, supercritical, ultra-supercritical �යන ඉහළ 

තා&ෂණෙය� :&ත, Iෙම�චන වා: අÍ, පXසර හා2 අÍ, ඒ 

වාෙFම පXසර �ෂණය සඳහා 4Í ෙදන අ2W  සාධක අවම 

කරන බලාගාර ෙල�කෙG අQ�� ඉa ෙවනවා. රජය& හැdයට 

අ	 	;ෙගන �ෙබනවා, අෙ� රටට තව  ගe අ�M බලාගාරය& 

අවශZR �යලා. සා.î'{ ඉa ��මට Lය බලාගාරය අවසාන 

ෙම/ෙහ/ෙ , ෙට�ඩරය 2W  ��මට aන ෙදකකට ක�� අෙ� 

රජය IP� නතර කළා. ඒ lරණෙG හX වැ<�ද 	;බඳව 

ඉaXෙG6 lරණය& ලැෙබR. හැබැR මෑතක6 කැ�නc මtඩලය 

අSමත කළ බලශ&� ලාÝ 	;බඳ ස.HÝණය - energy mix - 

මත පදන. ෙවH� අQ  ගe අ�M බලාගාරය& අ	 ඉa 

කරනවාය �යන එක අ	 �යනවා. ඒ වාෙFම වඩා  

පXසර{තකාH ස්වාභාIක ìIකෘත වා: - LNG - බලාගාර  

අQ�� ඉa කරනවා. දැS  âසe බලාගාර �ෙබනවා. ගe අ�M 

බලාගාරවලට IM�ධ වන අය, අ�ශය පXසරයට හා2කර 

ෙක/ළඹ නගරය මැ�ෙ� �ෙබන, දැවැ�ත පXසර හා2ය& කරන 

âසe බලාගාර ගැන වචනය&ව  �ය�ෙ� නැහැ, ගM 

2 ෙය�ජZ කථානායක4ම2. අ	 ෙ.වා ෙ M. ග�න  අවශZR. 

ෙ.වාෙG �ෙබනවා, ය. ය. තා&ෂUක කාරණා. ගe අ�M 

බලාගාරවලට අවංකව, පXසර {තකා�ව IM�ධ වන අය වාෙFම 

තම�ෙF වZාපාXක අවස්ථාව� සහ තම�ෙF ස්වාH�ෙF 

වZාපාXක අවස්ථාව� ආර&ෂා කර�න ගe අ�M බලාගාරවලට 

IM�ධ වන අය  ඉ�නවා. ඒ අය âසe බලාගාරවලට IM�ධ 

නැහැ. ෙ. රෙc �Pම බලාගාරය& අQ�� හැ#ෙ7 නැ� �ණ  

ඒ අයට කම& නැහැ. ෙම/කද, හaP Hල6 ගැ9. හරහා රටට 

ෙන/ෙවR, �රවැPය�ට ෙන/ෙවR, වZාපාXකය�ට, සමහර 

වZාපාXකය�ට ඒ වZාපාXක අවස්ථා ලැෙබනවා. ඒ 2සා âසe 

	0 ව , LNG  	0 ව , ගe අ�M 	0 ව , heavy fuel 

	0 ව  පXසරය �ෂණය ෙවනවා. ඒ 2සා තමR අෙ� ස�a  

සමරPංහ ම�O4මා ඉaXප  කළ කe තබන අවස්ථාෙ7 

ෙය�ජනාෙ7 වැදග කම �ෙබ�ෙ�. බලාගාරව�� 	ට කරන 

වා:, Iෙම�චනය කරන අ{තකර වා:, IෙශTෂෙය�ම කාබ� 

ඩෙය/&සR] වා:ව අවෙශ�ෂණය කර ගැ9මට අ	 ග�නා 

උපÕමය ෙම/ක&ද?  

ෙල�කය 	;ග , පහ}, පXසර {තකා�, ආ'~ක වශෙය� 

ලාභදා® උපÕමය ෙ. වන වගාව �යන එක 	;බඳව �Pම 

සැකය& නැහැ. ගM පXසර 2ෙය�ජZ ඇම�4ම2, ඔබ4මාට මම 

}බ පතන ගම� ෙ. කාරණය  �ය�න කැමැ�R. මෙF 

Iෂයයට ෙ. කාරණය අදාළ 2සා  වසර ෙදකකට වැ½ කාලය& 

ෙ. 	;බඳව මම අධZයනය කරලා �ෙබනවා. අ	 රට& හැdයට 

වZාපාXක වන වගාව අ හැර දමා �ෙබනවා. ෙල�කෙG a:x 

වන රටවe අද ෙ. කාබ� Iෙම�චනය යථා'ථය& වශෙය� 

	;ෙගන, බලශ&�ය හා ස.බ�ධ ආයතන IP� ෙහ� ඒවාෙG 

2ෙය��ත ආයතන IP� එෙලස Iෙම�චනය කරන කාබ� 

අවෙශ�ෂණය කර ගැ9මට හැ� වන පXa ඊට ගැළෙපන 

`මාණය�� වන වගා ��. කරනවා. සදාකාලයටම �ෙබන 

වනා�තර �යලා ෙදය& නැහැ, ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2. 

න8  වZාපාXක වශෙය� වැදග  වන, වන වගා කර�න 

��ව�කම අපට �ෙබනවා.  ගහ& කැෙe වැIලා, ඒ ගහ කැෙeම 

aරන ෙක/ට ඇ� වන ත  වය එක&. අ�M# 20&, 25&, 30& 

ගහ& ��ලා, ඒ කාලය 4ළ6 එම ගෙහ� කරන ෙසTවය තව  

එක&. ෙම/කද, ගහ& ව'ධනය වනෙක/ට ගෙහT කඳ �යලා 

�ය�ෙ� වා:ෙග�ලෙය� උකහා ග�නා + කාබ� 

ඩෙය/&සR], කාබ� හරහා ෙග/ඩ නැ ෙඟන ෛජව 

ස්ක�ධවලටR. ෙ. ෛජව ස්ක�ධ තමR වසර ෙක�d ගණන& 

ගත වනIට ඉ�ධන බවට ප  ව�ෙ�; ගe අ�M ෙව�ෙ�; 

ෙප/Pල ඉ�ධන වශෙය� භාIතයට ග�ෙ�. වZාපාXක 

වශෙය� කරන වන වගාව�වල6 එම කඳ� අපට දැව වශෙය� 

භාIත කර�න ��ව� වාෙFම බලශ&� උ පාදනය ��මට 

ඉ�ධන වශෙය� භාIත කර�න  ��ව�.  

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, ෛජව ස්ක�ධ - biomass 

- හරහා £යා මක වන බලාගාර පXසර {තකා�R. ඒ ෙවSෙව� 

වන වගා කළ :4R. âසe බලාගාරය�� 	ට වන ඒ අ{තකර 

වා: උකහා ෙගන, ඒවා ෛජව සක්�ධ බවට ප  කරලා, තව  

වසර ගණනාවකට පස්ෙසT නැවත බලශ&� බවට ඒවා ප  

කර�න ��ව�. "ෛජව සක්�ධ" �යලා �ය�ෙ�  

�න'ජන9ය බලශ&� `භවය&.  'ය බලය, }ළං බලය, ජල 

I#�ය පමණ&  ෙන/ව, ෛජව ස්ක�ධ  �න'ජන9ය බලශ&� 

ලාÝ.  ෙ. කට:4 ෙවSෙව� උන�#, 2'මාණ¨�, තMණ 

2ෙය�ජZ ඇම�වරෙය& අද පXසර අමාතZාංශයට ප ෙවලා 

�ෙබන ෙම/ෙහ/ෙ   මම ෙ. ෙය�ජනාව කර�න කැමැ�R. 

පැXස් ස.8�ය - COP 21 - සඳහා ෙබ/ෙහ/ම උන�#ෙව� 

අ ස� කර�, ඒ සඳහා සහභාL වන, පXසරය ගැන ආදරය කරන 

ජනා�ප� ෙකෙනW, අගමැ� ෙකෙනW වාෙFම 2ෙය�ජZ ඇම� 

ෙකෙනW අපට ඉ�නවා. එ4ම�ලාට මම ෙය�ජනා කර�න 

කැම�R, වZාපාXක වන වගාව ආර.භ කර�න �යලා. 

වZාපාXක වන වගාව ආර.භ කෙළ/  පXසරය ආර&ෂා වනවා; 

කාබ� අවෙශ�ෂණය කරනවා; පXසරය <ෙකනවා; ආ'~ක 

වශෙය� ලාභදායකR. ඒ සඳහා }#} ඉඩ. අ&කර ල&ෂ 

ගණන& ෙ. රෙc �ෙබනවා. ඒ සඳහා + තා&ෂණය රට 4ළ සහ 

රd� 	ටත �ෙබනවා. ඒ සඳහා අවශZ ව�ෙ� 2යHත 

`�ප �යR. කෘ�ක'මයට ෙය/දන ඉඩ. ෙම/නවාද, වZාපාXක 

වන වගාවට }#} `ෙ�ශ ෙම/නවාද �යන කාරණා හ¤නා 

ගැ9ම , ඒවා සාධාරණව ෙබදා 6ම  �යන කාරණා එ{6 

වැදග  වනවා.  

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, අවසාන වශෙය� මම ෙ. 

කාරණය  �ය�න කැමැ�R. පXසරෙG ආර&ෂාව �යන ෙ� 

අද කාලය අSව යථාව  ෙව�ෙ�, "¡# පXසරය <[ම යS �P 

ෙදය�� ෙවනස් ෙන/��ම" �යන එෙක� ෙන/ෙවR. එ& 

පැ ත�� ආර&�ත වනා�තර, ආර&�ත �-�, ආර&�ත 

ස ව IෙශTෂ  �Pව& ෙවනස් ෙන/කර ආර&ෂා කරන ගම� අෙ� 

ෙ. වdනා + මහ ෙප/ෙළ/ව 2P ෙලස කළමනාකරණය ��ම 

තමR අ	 පXසරය ආර&ෂා ��ම �යලා �ය�ෙ�.  

ධරÞය සංව'ධනය - sustainable development - �යා 

�ය�ෙ�  H2සා , ගහ ෙක/ළ , ස4S  <ෙකන, අෙ� ෙ. 

8�මහ  පෘ~Iයම ආර&ෂා වන සංව'ධනයටR. අද වන ෙක/ට  

Iනාශ ෙන/�x පXසරය& ස{ත, ලස්සන රට& අපට 

උMමෙවලා �ෙබනවා. ඒ රට අපට ආර&ෂා කර ගත හැ�R. ඒ 

සඳහා IෙශT�තව කැප-ෙම� :4ව අ	 කට:4 කර�න ඕනෑ. 

නතර කර දමා ඇ� වාUජ වන වගාව නැවත ආර.භ කර�න 

�යන කාරණය මම නැවත නැවත  මත& කරනවා. ඒ වග[ම 

කාටව  බාර ග�න බැX න. ෙ. රෙc `ධාන පXසර �ෂකයා වන 
ç ලංකා I#�බල මtඩලය ෙ. රෙc වාUජ වන වගාව 	;බඳ 
වග[. බාර ග�න  දාන.. මම වග[ෙම� :4වR ෙ. කාරණය 

�ය�ෙ�. ඒකට අවශZ පහ}ක. සපය�න, ඉඩ. dක ෙව� 

කර ෙද�න, අවශZ `�ප � හදලා ෙද�න අ	   දාන..  

අපට ඒකට ආ'~ක ශ&�ය �ෙබනවා. ගM ස�a  
සමරPංහ මැ�4ම2, I#� බල මtඩලය තමR ත2 ආයතනය& 

I�යට ෙ. පXසර �ෂණයට වැ½ම දායක වය& ද&ව�ෙ�. 

ෙම/කද, âසe �0චනවා. ජල I#� බලය `මාණව  ෙන/ෙව0ච 

දවෙසT ඉඳලා අද ෙවනක. අ	 ගe අ�MR, âසQR �0චනවා. 

එෙහම න. අපට වග[ම& �ෙබනවා, වන වගාව කර�න. 

සා.î' බලාගාරය 	;බඳ `ශ්නය ම4 �x ෙවලාෙ7 මම �7වා, 

සා.î' බලාගාරෙG ෙමගාෙව/c 500� අමතර 
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පා'�ෙ.�4ව 

කාබ�ඩෙය/&සR] 	ට ෙව�ෙ� ෙක/0චරද; ඒ 8� `මාණය 

absorb කර ග�න ��ව� ෙවන අ&කර `මාණය �ය�න, I#� 

බල මtඩලෙය� වව�න. �යලා. ගM 2ෙය�ජZ 

කථානායක4ම2, වව�න ��ව�. ෙන/ෙර/0ෙච�ෙe බලාගාරය 

	;බඳව  Iෙ7චන �ෙබනවා. අපට ෙද�න, වන වගා කර�න. 

ඒක කර�න ��ව�. ඒ සඳහා + ආ'~කමය වdනාක. ස{ත 

ආකෘ�ය අ	 සකස් කරලා රජය , �රවැPයා , PයQ ෙදනාම  

ජය²හණය කරන පXසරය <ෙකන Õමෙ7දයකට අපට යා 

හැ�R. ඒ 2සා අපට ඒ පXසරය සකස් කරලා ෙද�න. අද අපට 

ෙල/Wම `ශ්නය ෙවලා �ෙබ�ෙ� "�Pවකට අත ෙන/�යS, 

ෙම/නම ගහ&ව  ෙන/කපS, එතෙක/ට තමR පXසරය 

<ෙක�ෙ�" �යලා {තන අ�තවා6 ��ගලය� PමR. ඒ 2සා 

ෙමය කළමනාකරණය ��ම 	;බඳව අවධානය ෙය/8 ෙව�න 

අවශZR. අනාගතය කරා ය�ෙ� ෙක/ෙහ/මද �යලා බල�න 

ඕනෑ. ආ'~ක වශෙය� ලාභදා® Õමෙ7දය ෙම/ක&ද �යලා 

බල�න ඕනෑ. හැෙම�ම aන�ෙ� ෙක/ෙහ/මද �යලා බල�න 

ඕනෑ. �රවැPයා, පXසරය -ගහෙක/ළ, සතා P�පාවා- සමස්තය& 

වශෙය� ආtÍව ෙක/ෙහ/මද ෙ.ක ජය²හණය කර�ෙ� 

�යලා බලලා අ	 ඉaXයට ය�න ඕනෑ. අ	 බල8 ෙක/ෙහ/මද 

ෙ.ක කර�ෙ� �යලා. ෙ. වdනා පා'�ෙ.�4ෙ7 ෙ. 

මාතෘකාව සාක0ඡා කර�න අවස්ථාව සලසා #� අෙ� ගM 

ම�O4මාට මෙF ආදරය, ෙග|රවය 	XනමH� මා නතර 

ෙවනවා. ඒ වාෙFම ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, ඔබ4මා ෙ. 

තන4රට ප -ම ගැන මම ඔබ4මාට නැවත වර& }බ `ා'ථනා 

කරනවා. ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R. 

 
ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R. 

�ළඟට, ගM අ�  මා�න�ෙපMම 2ෙය�ජZ අමාතZ4මා.  
 

[අ.භා.7 .02] 

 
ග/ අYA මා�න�ෙප/ම මහතා 
(மா��மி� அஜி% மா�ன1ெப�ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2, ගM ස�a  සමරPංහ 

ම�O4මාට `ථමෙය�ම ස්4�ව�ත ෙවනවා, රටක අවධානය 

ෙය/8 ෙව�න ඕනෑ කාරණය& ගැන, තව තව  අවධානය ෙය/8 

ෙව�න ඕනෑ කාරණය& ගැන, ඒ වාෙFම ෙල�කෙG අවධානය 

ෙය/8 ෙව�න ඕනෑ කාරණය& ගැන, ඒ වාෙFම දැ� ෙල�කෙG 

අවධානය ෙය/8 ෙවලා �ෙබන, අෙ� රෙc අවධානය ෙය/8 

ෙවලා �ෙබන කා�න `ශ්නය& ගැන, අවශZතාව& ගැන 

ෙය�ජනාව& ඉaXප  ��ම ගැන. ඒ වාෙFම අෙ� IෙVපාල 

ෙහcdආර01 ම�O4මා  ඒ ගැන අදහස් දැ&�වා. එ4මා  ඒ 

ෙය�ජනාවට එක4 �ණා. ස�a  සමරPංහ ම�O4මාෙF 

�ෙබන උන�#ව ගැන , ෙ. වdනා කා'යභාරය ගැන දැනෙගන 

ඒ සඳහා අවශZ ෙය�ජනා ඉaXප  ��ම ගැන  එ4මාට 

ස්4�ව�ත ෙවනවා.  

ගM �ලකරාජා ම�O4මා එ4මාෙF `ෙ�ශෙG P�ධෙවන 

වන හා2 ගැන කථා කළා. ඒ වාෙFම වැI� සමාග. ස4 ඉඩ.වල 

P# කරන ගස ්කැ�ම ගැන  කථා කළා. ඇ තටම ඒ සඳහා අප 

IෙශTෂ අවධානය ෙය/8 කර�න ඕනෑ. දැනට P�ධවන ඒ 

£යාදාමයට අ	 හැෙම�ටම එක4 ෙව�න ��ව�. අපට 

ඉස්සරහට කථා කර�න ��ව�, ෙම{ අÍපාÍව& �ෙබනවා 

න. �ෙබ�ෙ� ෙක/තැනද �යලා. ෙම/කද, වැI� සමාග. ස4 

ඉඩ.වල ගස් කැ�ම P# කර�ෙ� වන කළමනාකරණ 

සැලැස්ම& අSවR. ආවාට Lයාට එෙහම ගස් කප�න ෙද�ෙ� 

නැහැ. එම සැලැස්ම වැI� ක'මා�ත අමාතZාංශය , ඒ වාෙFම 

වන�I සංර&ෂණ  ෙදපා'තෙ.�4ව IPS  අSමත කර�න 

ඕනෑ. අSමත කළාට පස්ෙසT තමR ඒ වැI� සමාග. ස4 ගස් 

කප�න ෙද�ෙ�. ඒ වාෙFම ඒ සැලැස්ම £යා මක ��ම සඳහා 

පXසර බලපෑ. ත&ෙසTMව& P# කර�න ඕනෑ. ඒ ගැන කථා 

කර�න ඕනෑ. ඒක aස්w& පXසර කH�ෙ7 අSමත ෙව�න 

ඕනෑ. ෙ. පXසර බලපෑෙ. ත&ෙසTMව අSමත කර�න ඕනෑ. 

ගස් කැ�ෙම� පස්ෙසT අ2වා'යෙය�ම නැවත වන වගාව 

කර�න අවශZR. ෙ.වා තමR �ෙබන Õමෙ7ද. ෙ.වාෙG ය. 

අÍපාÍ �ෙබනවාද �යන එක ඉaXෙG6 අ	 ෙහ/යලා බල�න 

ඕනෑ. ඒ වාෙF ෙ�වe අපට ඉaXප  කරලා ෙ. ගැන අවධානය 

ෙය/8 ��මට කට:4 ��ම ගැන එ4මාට ස්4�ව�ත ෙවනවා.  

ගM අ�  �. ෙපෙ'රා 2ෙය�ජZ අමාතZ4මා වාUජ වගාව 

ගැන කථා කළා. ඇ තටම දැනට  රෙc වාUජ වන වගාව P�ධ 

ෙවනවා. ෙ. වාUජ වගාව 2සා දැනට ෙහ&ටයාර 700& පමණ 

වනය නැවත වගා ෙවනවා. ෙ &ක ගස් , :කැ��ටස් ගස්, ඒ 

වාෙFම මැෙහ�ග9 ගස් වාUජ වන වගාවට එක4 කරH� 

පව�නවා. අපට �ෙබන `ශ්නය ව�ෙ� අෙ� ආtÍෙ7 �ෙබන 

`ශ්නය වාෙF කරන වැඩ ගැන රෙc ජනතාව දැSව  ෙව�ෙ� 

නැ� කාරණයR.  ඉaXෙG6 අ	 අමාතZාංශය& වශෙය� 

ජනතාවෙF අදහස් එක4 කර ගැ9ෙ. අNලාෂය සලකා ජනතාව 

දැSව  ��මට, ෙ.වා ජනතාව අතරට යැ-ෙ. Õමෙ7ද සහ 

ජනතාවෙF සහභාL වය ඇ� ��ෙ. Õමෙ7ද 2'මාණය 

කරනවා. ඒ වාෙFම ගM ස�a  සමරPංහ ම�O4මා අදහස ්

දැ&�වා, "�යෙත� ස.8�ය අSව හXතාගාර වා: Iෙම�චනය 

අÍ ��ෙ. වැඩ 	;ෙවළ සඳහා කාබ� අර8දල& සහ ෙල�ක 

බැංWව IP� අර8දe �{පය& 2'මාණය කර ඇත" �යලා. 

මම ගM ම�O4මාට පැහැa� කර�න., ෙ. �ෙය/ෙත� 

ස.8�ය �ය�ෙ� ෙම/ක&ද �යලා. 1997 ජපානෙG 

�ෙය/ෙත� නගරෙG පැවැ� එ&ස  ජාl�ෙF ෙ�ශ^Uක 

Iප'යාස 	;බඳ රා8ගත ස.8�ෙය{ ෙතවන 

පා'ශ්වකMව�ෙF ස.ෙ.ලනෙG6, එම ස.8�ෙය{ පරමා'ථ 

ඉ� කර ගැ9ම සඳහා 9තZSªල ස�ධානය& ෙලස �ෙය/ෙත� 

ස.8�ය ඇ� කර ග තා. 2002 සැ�තැ.බ' 03වැ2 දා Pට ç 

ලංකාව ෙ. �ෙය/ෙත� සංIධානෙG පා'ශ්වකMවW බවට ප  

�ණා. �ෙය/ෙත� සංIධානෙG පළ8 ßර කාලය වන 2008 Pට 

2012 ද&වා කාලය 4ළ සංව'�ත රටවe IP� හXතාගාර වා: 

Iෙම�චනය1990 මcටමට සාෙ�&ෂව Pයයට 5.2�� අÍ 

කර�න ඕනෑය �යන එකR l�# කෙළT. රටවe 144& පමණ 

ෙ.කට ස.බ�ධ �ණා. න8 , ෙල�කෙG වැ½ම හXතාගාර වා: 

Iෙම�චනය කරන රට& වන ඇෙමXකාව ෙ.කට එක4 �ෙt 

නැහැ. ඒ ෙග/eල� ෙමයට ස.බ�ධ -ම `�&ෙෂTප කළා. දැ� 

ලංකාෙ7 හXතාගාර වා: Iෙම�චනය එක ��ගලයWට 

�ෙල�²ෑ. 780& ෙවනවා. න8 , ඇෙමXකාෙ7 එක 

��ගලයWට �ෙල�²ෑ. 17,500& ෙවනවා. එතෙක/ට අ	 

ෙක/ෙහTද ඉ�ෙ�, අ	 තවම ෙල/W අවදානමකට 8¡ණ 6ලා 

�ෙබනවාද, නැ�ද �යන එක ෙප9 යනවා. න8 , ෙල/W 

අවදානමකට 8¡ණ පා �ෙබන `ධාන රට වන ඇෙමXකාව ෙ. 

�ෙය/ෙත� ස�ධානයට එදා එක4 �ෙt නැහැ. න8 , ඒ 

ස�ධානය අෙනW  රටවe සමඟ එක4 ෙවලා වැඩ කරෙගන 

Lයා. ෙම{ සාමා�ක රටවe IP� Pය හXතාගාර වා: 

Iෙම�චනය අÍ කළ :4 ෙවනවා. එ{6 හXතාගාර වා: 

Iෙම�චනය අවම කරH� ෙග��ය ෙ�ශ^Uක Iප'යාස අවම 

��ම සඳහා �ෙය/ෙත� ස�ධානය ය�nණ �{පය& හ¤�වා 

1017 1018 
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#�නා. එක& තමR පIn සංව'ධන ය�nණය - Clean 

Development Mechanism.  අ2ක, තමR එ&ව £යා ��ම - 

Joint Implementation.  අ2ක, Iෙම�චන ෙවෙළඳාම - 

Emissions Trading. ෙ. ය�nණ 4න අ4X� IෙශTෂෙය�ම 

සංව'ධනය ෙවH� පව�න රට& හා සංව'�ත රට& අතර 

£යා මක කළ හැ� එකම ය�nණය �ෙt, පIn සංව'ධන 

ය�nණයR  - Clean Development Mechanism.  

සංව'ධනය ෙවH� පව�න රට& ෙලස ç ලංකාව ෙමම 

ය�nණෙG `�ලාභ ලබා ගැ9ම සඳහා වZාපෘ� 37& අSමැ�ය 

සඳහා යැ7වා. එR� 22කට අSමැ�ය ලැ� �ෙබනවා. ගM 

ස�a  සමරPංහ ම�O4මා සඳහ� කළ ආකාරයට �ෙය/ෙත� 

ස.8�ය අSව අපට ඒ වZාපෘ� 22ක `�ලාභ ලැෙබනවා. ඒ 

අSව, 2017 සැ�තැ.බ' මාසය වන Iට කාබ� ෙට/� 

එෙක/ෙළ/ස්ල&ෂ හත;ස්දහස් හාරPයහැට4න& ස.බ�ධෙය� 

අවශZ කට:4 £යා මක වනවා. අ	 ඉaXප  කර� වZාපෘ� 

37�, 22කට අSමැ�ය ලැ� �ෙබනවා. ඉaX කාලය 4ළ තව වැ½ 

ෙව�න ��ව�.  

ඒ Iතර& ෙන/ෙවR. ෙමම ය�nණය යටෙ  වZාපෘ� 

ෙය�ජනා ඉaXප  කර, කාබ� `�ලාභ ලබා ගත හැ� &ෙෂTn 

ග ෙත/ , ගM අ�  �. ෙපෙ'රා  රාජZ ඇම�4මා �7වා වාෙF 

බලශ&� &ෙෂTnෙG කට:4 කර�න ��ව�; `වාහන 

&ෙෂTnෙG කට:4 කර�න ��ව�; ක'මා�ත &ෙෂTnෙG 

කට:4 කර�න ��ව�; කසළ කළමනාකරණය සහ වන ස.ප  

&ෙෂTnවල කට:4 කර�න ��ව�. ගM ස�a  සමරPංහ 

ම�O4මා ෙය�ජනාව ඉaXප  කර �ෙබ�ෙ�  IෙශTෂෙය� 

වන ස.ප  &ෙෂTnය ස.බ�ධෙයSR.  

ç ලංකාෙ7 ෙමම ය�nණය යටෙ  කාබ� `�ලාභ ලබා 

ග�නා වZාපෘ� අතර Wඩා ජල I#� බලාගාර ම¬� බලශ&�ය 

උ පාදනය ��ම, ෛජව ස්ක�ධ භාIතෙය� බල ශ&�ය 

උ පාදනය ��ම - biomass,  කසළ කළමනාකරණය 

භාIතෙය� බලශ&�ය 2ෂ්පාදනය සහ ගM අ�  �. ෙපෙ'රා 

රාජZ ඇම�4මා �7වා වාෙF }ළං බලය භාIතෙය� බලශ&�ය 

2ෂ්පාදනය ��ම අපට අR� ෙවනවා.  

ෙමම ය�nණය යටෙ  වන ස.ප  &ෙෂTnෙG ෙය�ජනා 

£යා මක ��ම  Õම ෙදකකට P# ෙකෙරනවා. එන., අQ�� 

වන වගා ��ම සහ නැවත වන වගා ��ම �යලා ෙක/ටස් ෙදක& 

යටෙ  ෙ. �ෙය/ෙත� ස.8�යට අ	 බැ ෙඳනවා. එ{6 අQ�� 

වන වගා ��ම �යලා �7ෙ7, කැලෑව& ෙන/වන ඉඩමක වගා 

��මR. ඊළඟට, නැවත වගාව�� ප} පව නා කැලෑ ඉඩම& එ; 

ෙපෙහ; ෙක/ට වගා ��ම  ෙ.කට අR� ෙවනවා. පIn 

සංව'ධන ය�nණය යටෙ , ෙමම Õම ෙදක හරහා කාබ� 

`�ලාභ ලබා ගැ9ෙ.6 ඒ �Hය 1989 ෙදසැ.බ' 31වැ2 දාට 

ෙපර  වනා�තරය& ෙන/Iය :4R. ඒ �ය�ෙ�, පව�න 

වනා�තරය& සඳහා අපට ෙම{ `�ලාභ ලබා ගැ9ෙ. හැ�යාව 

නැහැ.  

එම කාබ� `�ලාභ ලබා ගැ9ම P# කළ :4 ගණනය ��. 

ඉතාම සං['ණR. ඒ වාෙFම ෙල�කෙG කාබ� Hල අෙනW  

&ෙෂTnවලට සාෙ�&ෂව අÍR. ෙමම ත  වය ෙහT4ෙව� අප 

ෙමම පIn 2ෂ්පාදන ය�nණය යටෙ  වන ස.ප  &ෙෂTn 

වZාපෘ� ෙය�ජනා ෙදක& ඉaXප  කළ  ඒ ෙය�ජනා ෙදක 

අSමත �ෙt නැහැ. ඒ 2සා අපට ෙග/ඩ& #ර, ඉතාම  සා'ථක 

I�යකට ය�න  හැ�යාව ලැ�ලා නැහැ,  අ	 ඉaXප  කළ ඒ 

ෙය�ජනා ෙදක ෙ. වන වගා ��ෙ. වZාපෘ� සඳහා අපට ලැ�ලා 

නැ� 2සා.  

ග/ Oෙ�පාල ෙහ¥dආර�+ මහතා (மா��மி� விேஜபால ெஹ<�ஆர.சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගM පXසර 2ෙය�ජZ අමාතZ4ම2,  ලංකාෙ7 මධZම පXසර 

අ�කාXය ය. ෙප/½ 8දල& ෙ. සඳහා aස්w& මcටH� ෙව� 

කරනවා.  මට {ෙතන හැdයට ෙ. 8දල පැළ dක& ග�නව  

මa. අ	 පැළය& ඉ�දනෙක/ට ඉ�ද�න�වාෙe ෙන/ෙවR 

ඉ�ද�න ඕනෑ. අÍම තරH� දMෙවWට ඒෙ& `�ලාභය& 

ලැෙබන I�යට, දMවා ඒකට ආස කරන I�ෙG ෙම/නවා හX 

වැඩ 	;ෙවළ& එ{6 £යා මක කර�න ඕනෑ. එතෙක/ට, 

දMෙව� ඉතාම  කැමැ ෙත� පාසeවල, තම�ෙF ෙගව ෙ  

පැළ  ඉ�දනවා. අද එවැ2 ආක'ශ9ය වැඩ 	;ෙවළ& ෙන/ෙවR 

�ෙබ�ෙ�.  ෙ. කට:4 සඳහා `ාෙ�¨ය ෙeක. කා'යලයකට 

M	යe 15,000ක 8දල& වාෙF තමR ලැෙබ�ෙ�. එ{ 

ෙවනස්ක. කර�න ඕනෑ. ගM 2ෙය�ජZ අමාතZ4ම2,  මෙF 

අදහස& හැdයට ඒ කMx  ඔබ4මාට ෙය�ජනා කරනවා.  
 

 

ග/ අYA මා�න�ෙප/ම මහතා 
(மா��மி� அஜி% மா�ன1ெப�ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔබ4මා �ය� ෙ� හX. මම ඒ  කMx සැල�eලට ග�නවා. 

ගM ම�O4ම2, ප}Lය කාලෙG M	යe ෙක�d 7&, 8& Iයද. 

කරලා ඇට පැකc ෙබ#වා. පැළය& �යා, ඒ එක&ව  පැළ 

�ෙt  නැහැ. ඒ වාෙF ෙ�වe අපට ෙවනස් කර�න �ෙබනවා.  

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2,   අමාතZ මtඩලෙG 

අSමැ�ය අSව අ	  2015.12.04 වන aන  �ෙය�ෙත� 

ස�ධානෙG ෙදවන ßර කාලයට -2013 Pට 2020 ද&වා- අ	 

එක4 �ණා.  එම කාල �මාව 4ළ රටව�� 2W  කරන ලද 

හXතාගාර වා: `මාණය -1990 2ෂ්පාදනය කළ හXතාගාර වා: 

`මාණයට සාෙ�&ෂව- අවම වශෙය� Pයයට 18��ව  අÍ 

කර�න ඕනෑ �යන එකට තමR එකඟ �ෙt.  ත2යම ෙහ� 

තව  රට& එ&ක එක4 ෙවලා ෙහ� තව  ආයතනය& එ&ක 

එක4 ෙවලා ෙහ� හXතාගාර වා: `මාණය අÍ කර�න �යලා 

තමR එදා �7ෙ7. න8  ෙ.   �ෙය�ෙත� සංධානෙG ෙදවන ßර 

කාලෙG6 ඒ කට:4 අක'මනZ ෙවනවා. ව'තමානය වන Iට ඒ 

ත  වය උදා ෙවලාR �ෙබ�ෙ�.  ඇෙමXකා එ&ස  ජනපදය 

පළ8ෙව2  ස.8�යට ස.බ�ධ ෙවලා {dෙG නැහැ. ස.බ�ධ 

ෙවලා {ට� කැනඩාව, ජපානය, MPයාව, නව�ල�තය �යන 

රටවe  ෙ. ෙය�ජනාවට එකඟතාව පළ කෙළT  නැහැ. එතෙක/ට 

කාබ� ෙවෙළඳාම කඩාෙගන වැෙට�න පට� ග තා. ෙම/කද, 

ආ'~කය ශ&�ම  `බල රටවe ෙ. ස.8�ෙය� ඉව  ෙවලා 

�ෙබන 2සා. එදා අපට කාබ� ෙට/� එකකට ෙඩ/ල' 15කට 

වඩා වැ½ 8දල& ලැ�ණා. න8   ෙ. වනIට කාබ� ෙට/� 

එකකට ෙඩ/ල' එකකට  වඩා අÍ 8දල& ලැෙබ�න පට� 

ෙගන �ෙබනවා. ෙල�කෙG බලව4� ෙ. කට: තට ස.බ�ධ 

ෙන/-ම 2සා, උන�#ව අÍ ෙවලා �ෙය�ෙත� ස.8�ය අද 

අක'මනZ ත  වයකට ප  ෙවලා �ෙබනවා. ඒ 2සා දැ� 

කාබ� Hල දැ� පහළ L{eලා �ෙබනවා. න8  ගM 2ෙය�ජZ 

කථානායක4ම2,  අ	 එතැ2� අතහැMෙt නැහැ. අ�ගM 

ජනා�ප�4මා 20156 ෙ. සඳහා උන�# ෙවලා, පIn 

2ෂ්පාදනෙG යා�nණය ම¬� කාබ� ෙවෙළඳාම තව#රට  

ආ'~කම වශෙය� ඵලදා® ෙන/+ බැI�, 2015 ෙදසැ.බ' මස 

`ංශෙG පැXස් Sවර පැව� එ&ස  ජාl�ෙF ෙ�ශ^ණ Iප'යාස 

	;බඳ රා8ගත ස.8�ෙය{ පා'ශ්වකMව�ෙF 21ෙව2 

ස8�ෙ76 ස.මත කර ග  ෙ�ශ^ණ Iප'යාස 	;බඳ පැXස ්

LI}ෙම{ 6වන වග��ය යටෙ  කාබ� ෙවෙළඳ ෙප/ළ නැවත 

නඟා P�-ම සඳහා ෙ. රට ෙය/8 ෙවලා �ෙබනවා.  

IෙශTෂෙය�ම අ�ගM ජනා�ප�4මා ෙ. සඳහා එකඟතාව පළ 

කර �ෙබනවා.  
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පා'�ෙ.�4ව 

ඒ අSව, ෙල�ක බැංWව IP� කාබ� ෙවෙළඳ ෙප/ළ 

`ව'ධනය ��ම සඳහා ෙමවල. �{පය& හ¤�වා 6ලා ��ණා. 

ඒවා අ4X� කාබ� හ�eකාX ව පහ}කම සහ කාබ� ෙවෙළඳ 

ෙප/ළ සඳහා  දාන. -ෙ. හ�eකාX වය  `ධාන තැන& 

ග�නවා. ඒක තමR අපට ආක'ශ9ය ෙ� �ෙt. කාබ� 

හ�eකාX ව පහ}කම - Carbon Partnership Facility -  2012 

�ෙය�ෙත� සංIධානෙG පළ8 ßර කාලය අවස�-ම  සමඟම 

ෙල�ක බැංWව IP� හ¤�වා #� නව කාබ� ලZ ෙමවලම�. 

ෙම{ අර8ණ  ව�ෙ� a^කා�න ආෙය�ජන සඳහා ලZ 

පහ}ක. සැප®ම 4;� වා: Iෙම�චනය අÍ ��ම සඳහා කාබ� 

`�ලාභ ලබා 6මR. කාබ2ක ලZ `ාFධනය වැ½ ��ම සඳහා 

සංව'ධනය ෙවH� පව�න රටවල අÍ කාබ� ආ'~ක ව'ධනය 

හා �රසර සංව'ධන `8ඛතාවලට අSªල වන ආෙය�ජන 

වැඩසටහන& සඳහා  කාබ� හ�eකාX ව පහ}කම ලබා 

ෙදනවා.  

ෙමම කාබ� හ�eකාX ව පහ}කම - Carbon Partnership 

Facility - යටෙ  දැනට ç ලංකාෙ7 �න'ජන9ය බලශ&� 

&ෙෂTnය සඳහා වZාපෘ� £යා මක ��ම ස.බ�ධෙය� 

I#�බල හා �න'ජන9ය බලශ&� අමාතZාංශය සහ ඒ යටෙ  

පව නා ආයතන ෙල�ක බැංWව සමඟ �ක සාක0ඡා පව වා 

ඇ� අතර, ඉaX වසර 4ළ6 ඒවා £යා මක ��මට හැ�යාව 

ලැෙබR �යලා අ	 Iශ්වාස කරනවා. �ට අමතරව, ෙල�ක බැංWව 

ම¬� £යා මක කරS ලබන වනා�තර කාබ� හ�eකාX ව 

පහ}කම -Forest Carbon Partnership Facility - වන Iනාශය හා 

වන හායනය අÍ ��ම 4;� වනා�තර කාබ2ක ෙත/ග 

සංර&ෂණය, වනා�තර �රසාර කළමනාකරණය හා 

වනා�තරවල කාබ� ෙත/ග වැ½a:x ��ම ම¬� Iෙම�චන 

අවම ��මට කට:4 කරR. ෙමම පහ}කම REDD-Plus - 

Reducing Emissions from Deforestation and forest 

Degradation - වැඩ සටහන යටෙ  £යා මක ෙ7. ෙම{ ඇ� 

කාබ� අර8දල - Carbon Fund - ම¬� සංව'ධනය ෙවH� 

පව�න රටවeවල REDD-Plus `�ප � සඳහා aX 6මනා ලබා 

ෙදS ලැෙ�. එම¬� ෙබ/ෙහ� රටවe REDD-Plus සඳහා 

 දාන.-ෙ. වZාපෘ� 4ළ කැ� ෙපෙනන `ග�ය& ලබා ඇත. 

එවැ2 කා'ය සාධනය පදන. කරග  ෙග-., ක�පා# කරන ලද 

`මාණයට වඩා වැ½ වන Iට වනා�තර ආර&ෂා ��ම සඳහා 

අතZවශZ කට:4 ඉ� කරS ඇත. ෙමම ෙල�ක බැංW කාබ� 

අර8දල 2011 මැR මාසෙG Pට £යා මක ෙ7. කාබ� අර8දල 

IP� ෙග-. P# කරS ලබ�ෙ� වනා�තර සංර&ෂණය සඳහා 

a^කා�න �රසාර පැවැ ම& ලබා ගැ9ම සඳහාය.  

ගM ස�a  සමරPංහ ම�O4මාෙF ෙදවැ2 `ශ්නය � ෙt, 

�ෙය�ෙත� ස.8�ය දැ� අක'මණZ ෙවලා �ෙබනවා, ඒ 2සා 

අ	 ෙල�ක බැංWෙ7 ෙවන  වැඩ සටහ�වලට එක4 ෙවලා 

�ෙබනවා ද �යන එකR. අ	 දැ� ඒකට එක4 ෙවලා �ෙබනවා.  

ෙ. යටෙ  ç ලංකාව ද කට:4 කර ඇ� අතර REDD-Plus 

සඳහා  දාන. -ෙ. වZාපෘ�ය, එ&ස  ජාl�ෙF සංව'ධන වැඩ 

සටහන - UNDP -, එ&ස  ජාl�ෙF පාXසXක වැඩ සටහන -

UNEP- සහ ආහාර හා කෘ�ක'ම සංIධානය - FAO - ආධාර ලබා 

ග2H� එම වZාපෘ�ය සා'ථක ෙලස £යා මක කර ප}Lය 

වසර 4ළ අවසාන කරන ල6. එ{6 සකස් කරන ලද ඉaX 

£යා මක සැලැස්ම - Sri Lanka National REDD-Plus 

Investment Framework and Action Plan - £යා මක ��මට 

අවශZ `�පාදන ලබා ගැ9ම සඳහා හXත ෙ�ශ^Uක අර8දල - 

Green Climate Fund - සඳහා ඉaXප  කර ඇත.    ඒ කට:4 

process ෙවH� පව�නවා. 

එෙලසම, ෙල�ක බැංWව IP� හ¤�වා #� අෙන& £යා 
මා'ගය ව�ෙ� කාබ� ෙවෙළඳ ෙප/ළ සඳහා  දාන. -ෙ. 
හ�eකාX වයR -Partnership for Market Readiness. අ	 පැXස් 
ස.8�යට එකඟ �ණා. එයට අ ස� කළා; එකඟතාව පළ කළා. 
එ{ පළ8වැ2 කාරණයට අSව අ	 කට:4 කරලා �ෙබනවා. 
ෙදවැ2 කාරණයට  අ	 දැ� ෙය/8 �ණා. එය හXතාගාර වා: 
Iෙම�චනය අවම ��ෙ. උ සාහය වැ½ ��ම සඳහා සංව'�ත 
හා සංව'ධනය ෙවH� පව�න රටවe අතර ඇ� කර ග�නා 
හ�eකාX වය�. ç ලංකාව ද ෙ. සඳහා වZාපෘ� ෙය�ජනාව& 
ඉaXප  කර ඒ සඳහා අSමැ�ය ලබාෙගන ඇ� අතර, එම¬� 
කාබ� ෙවෙළඳ ෙප/ළ සඳහා  දාන.-මට }#} කාබ� 
Hලකරණ හා ෙවෙළඳ ෙමවල. - carbon pricing and trading 
instruments - හ¤නා ගැ9ම අර8x කරෙගන 2018 - 2020 අතර 
කාලය 4ළ £යා මක ෙ7. ඒ සඳහා ෙල�ක බැංWව ම¬� ç 
ලංකාවට ඇමXකාS ෙඩ/ල' H�යන 3ක `දානය& ලබා6මට 
එකඟ - ඇත. ගM ම�O4මා සඳහ� කර� ආකාරයට අපට 
කාබ� Iෙම�චනය සඳහා අවශZ ෙ�වe සකස් කරග�න, ඒකට 
සැල}. සකස් කරග�න, ඒ සඳහා train කර�න, ඒ  ප�&ෂණ 
කර�න, ගණනය කර�න, ඒ කMx ඉaXප  කර�න  යනා6 
වැඩසටහ�වලට ලෑස්�-ම සඳහා දැනටම  අපට ඇමXකාS 
ෙඩ/ල' H�යන 3ක `දානය& 6ලා �ෙබනවා. ඒ 2සා ඉaXෙG6 
අපට ෙ. ස.බ�ධෙය� කට:4 කර�න ��ව�. අ	 දැනටම  
ඉaX වැඩ කට:4 කරH� පව�නවා.   

ඒ වාෙFම, �ෙය/ෙත� ස�ධානෙG පIn සංව'ධන 
යා�nණය යටෙ  වන ස.ප  &ෙෂTnය සඳහා කාබ� `�ලාභ 
ලබා ගැ9මට අපහ}R. ඒ බව අ	 �7වා. එ&ස  ජාl�ෙF 
ෙ�ශ^ණ Iප'යාස 	;බඳ රා8ගත ස.8�ය යටෙ  ඇ� කර 
ග�නා ලද එකඟතාව අSව පැXස් ස8�ෙ7 6 අ�ගM 
ජනා�ප�4මා  එකඟතාවකට ආවා,  2030 6 ç ලංකාෙ7 වන 
ආවරණය Pයයට 32& ද&වා වැ½ කරනවා �යලා.  ගM ස�a  
සමරPංහ ම�O4මා  ෙ. ගැන සඳහ� කළා.  ව'තමානෙG 
අපට Pයයට 29.7ක වන ආවරණය& �ෙබනවා. ඒක Pයයට 
32& ද&වා වැ½ කරනවා �යලා අ	 එකඟතාවක ආවා.  ඒක 
Pයයට 35& ෙන/ෙවR, Pයයට 32& කරනවා �යලාR 
එකඟතාවට ආෙ7, ගM ම�O4ම2.  

ෙ. සදහා ෙහ&ටයාර H�යන 1.95& පමණ වන 8� 
ස්වාභාIක වනා�තර `මාණය ආර&ෂා කරගත :4 වන අතර, 
නව වනා�තර ෙහ&ටයාර 145,000& පමණ ස්ථා	ත කළ :4 
ෙවනවා. අෙ� ගM අ�  �. ෙපෙ'රා රාජZ ඇම�4මා සඳහ� 
කළ ආකාරයට අපට අQ  වනා�තර ෙහ&ටයාර 145,000& 
රටට හ¤�වා ෙද�නට P�ධ ෙවනවා, අ�ගM ජනා�ප�4මාෙF 
එකඟතාව අSව.  

ෙම{6 වනහරණයට ප  + �H ෙහ&ටයාර 40,000& 
හ¤නාෙගන �ෙබන අතර, එ{ වනා�තර නැවත `�ස්ථාපනය 
��මට අ	 බලාෙප/ෙර/ 4 ෙවනවා. ඒ වාෙFම ශාක ගහනය අÍ 
ල¤ කැලෑ ස{ත �H ෙහ&ටයාර 90,000& ආර&ෂා කර 
ස්වාභාIක �න'ජනනය ෙ7ගව  කර, එම ල¤ කැලෑ උසස් 
ත  වෙG වනා�තර බවට ප  ��මට කට:4 ��මට  
 දාන. ෙවනවා. ෙම/කද, වනා�තරය& ෙව�න න. ය. උස 
මcටමකට ගස් වැIලා �ෙබ�නට ඕනෑ.  ල¤ කැලෑවකට අපට 
වනා�තරය& �ය�නට බැහැ.  අ	 ෙ. target  එකට ය�නට 
ඕනෑ. 

 

ග/ ස�]A සමරbංහ මහතා  (மா��மி� ச/தி% சமரசி5க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගM 2ෙය�ජZ ඇම�4ම2, අෙ� �රසර සංව'ධන අර8x 

කරා ය�නට අ	 සංව'ධන සැලැස්ම& හදලා �ෙබනවා.  �රසර 

සංව'ධන, වන�- සහ `ාෙ�¨ය සංව'ධන අමාතZාංශය එම 

සැලැස්ම හදලා �ෙබ�ෙ� අෙනW  ආයතන එක4 කරෙගනR.  
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[ගM අ�  මා�න�ෙපMම මහතා] 
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එ{ 15ෙව2 �රසර අර8ණ තමR, "�-� සහ ෙග/ඩ�ම", - Life 

on Land - �යන එක. අපට ලංකාෙ7 forest cover  එක, -වන 

ආවරණය- �ෙබ�ෙ� Pයයට 29.7R. ෙ. �රසර සංව'ධන 

අර8xවල සඳහ� ෙව�ෙ� අෙ�  target එක Pයයට 35& 

�යලා. දැ� ඔබ4මා �7වා, අ�ගM ජනා�ප�4මා එකඟ �ෙt 

Pයයට 32කට �යලා. අෙන& ආයතන  එක4 වන Iට, ෙ. 

Pයයට 35 �යන එකට ෙම/කද ෙව�ෙ�? 

 

ග/ අYA මා�න�ෙප/ම මහතා 
(மா��மி� அஜி% மா�ன1ெப�ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගM ම�O4ම2, මම ඔබ4මා සමඟ ඒ ගැන ත'ක කර�නට 

ය�ෙ� නැහැ. අපට Forest Department එෙක� #�ෙ� එය 

Pයයට 32& �යලා. අ	 ඒක 2වැරa කර ග28.  

 
ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගM 2ෙය�ජZ ඇම�4ම2, ඔබ4මාට තව Iනා½ 3ක 

කාලය& �ෙබනවා. 

 
ග/ අYA මා�න�ෙප/ම මහතා 
(மா��மி� அஜி% மா�ன1ெப�ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

අ	 ඒක 2වැරa කර ග28, Pයයට 35 �යන එක 2වැරaද, 

මෙF කථාව 2වැරaද �යලා ෙස/යා ග28. අ	 ඒ ගැන අවධානය 

ෙය/8 කර�න..  

ෙ. සඳහා ෙහ& ටයාර 90,000& ෙත�රා ෙගන �ෙබනවා. 

අ{තකර මානව £යාකාරක.ව�� ෙමම �H ආර&ෂා ��මට, 

ඒවා මැන මාR� කx P�වා ඒවාෙG ආර&ෂාව තහ�M ��මට 

සහ වනා�තර ෙන/වන `ෙ�ශවල 	{d ෙප|�ග�ක ඉඩ.වල සහ 

වැI� &ෙෂTnෙG 	{d ඵලදා® ෙන/වන ඉඩ.වල අදාළ 

පා'ශ්වකMව�ෙF සහභාL වෙය� වනා�තර ඇ� ��මටද අ	 

බලාෙප/ෙර/ 4 ෙවනවා. ගM ම�O4ම2, ඔබ4මා එම 

ෙය�ජනාව  කළා, ගM අ�  �. ෙපෙ'රා රාජZ ඇම�4මා  ඒ 

ෙය�ජනාව කළා. පා'ශ්වකMව�ෙF සහභාL වෙය� තමR ෙ. 

වනා�තර වැ½ a:x ��මට බලාෙප/ෙර/ 4 ව�ෙ�. ඒ අSව 

ෙ. වන Iට වනා�තර ඇ� ��ම සඳහා }#} ඉඩ. ෙහ&ටයාර 

50,000& පමණ හ¤නාෙගන ඇ� අතර, වනා�තර ඇ� ��ම 

සඳහා අවශZ ජා�ක සහ ජාතZ�තර සහාය ලබා ගැ9මට කට:4 

කරH� Pdනවා. ගM අ�  �. ෙපෙ'රා රාජZ ඇම�4මාෙග� 

අපට දැ� ෙය�ජනාව& ආවා, I#�බල මtඩලයට  ෙ.කට 

එක4 ෙව�න ��ව� �යලා.  

එ&ස  රාජධා2ෙG පXසර හා ²ා�ය සංව'ධන 

ෙදපා'තෙ.�4ව සමඟ ෙමම වනා�තර `�ෂ්ඨාපන කට:4 

	;බඳව සාක0ඡා කරන ලද අතර, එම ආයතනය ම¬� ෙ. 

සඳහා M	යe Hලයන 3,364ක ණය ෙන/වන ලZ ආධාර 

සැප®මටද එකඟ ෙවලා �ෙබනවා. ෙමයට අමතරව ෙ. වන Iට 

හXත ෙ�ශ^Uක අර8දෙල� වනා�තර `�ෂ්ඨාපනය ��ම 

සඳහා `දාන ලබා ගැ9මට සංකeප වා'තාව& එම අර8දල ෙවත 

ඉaXප  කරලා �ෙබනවා. තවද, ෙප|�ග�ක අංශෙG සා{ක 

සමාජ වග[. යටෙ  වනා�තර `�ෂ්ඨාපනය ��ම සඳහා 

ඔ��ෙF දායක වය ලබා ගැ9මට කට:4 කර ඇ� අතර, එම 

දායක වය තව#රට  ඉහළ දැ�මටද කට:4 කරS ලබනවා. ඒ 

වාෙFම වනා�තර ඇ� ��මට ²ා�ය a;¤ ජනතාවෙF 

සහභාL වය අතZවශZ වන අතර, ඔ�නට එම¬� `�ලාභ ද 

අ Iය :4R.  අ	 ඒක 	;ග�නවා. ඒ ගැන ඔබ4මාෙF  

ෙය�ජනාවW  ��ණා, ඒ ගැන කථා කළා.  

ඒ සඳහා £යා මක කරS ලබන කෘ� වන වගා වැඩසටහන 

යටෙ  රජෙG 8Í ඉඩ. ²ා�ය ජනතාවට ලබා 6 එම වන වගාව 

යටෙ  දැව 2ෂ්පාදනය සඳහා }#} ශාක IෙශTෂ වගා ��මට 

ඔ��ට ආධාර ලබා ෙදනවා. ව'තමානෙG  ඒක කරනවා. ආධාර 

ෙලස වගා ��මට අවශZ පැළ, aX 6මනා ෙග/-� හට ලබා ෙදS 

ලැෙ�. වසර 30කට ප} ෙමම වගා කරන ශාකවල දැව අස්වS 

ෙනåෙ. අR�යද ෙග/-�ට {H ෙ7. තවද, ෙග/-� හට වන 

වගාෙ7 8e කාලෙG 6 එම �HෙG කෘ� ෙභ�ග වගා ��මටද 

හැ� ෙ7. 2015 Pට ෙ. ද&වා ෙමම වැඩසටහන ම¬� 

ෙහ&ටයාර 340ක කෘ� වන වගා ස්ථා	ත කරලා �ෙබනවා. 

²ා�ය ජනතාවට අය වන `�ලාභ ඉහළ නැං-ම සඳහා වන වගා 

��ෙ. 6 ආහාර, ඖෂධ හා ²ා�ය ජනතාවට `ෙය�ජනව  }#} 

ශාක IෙශTෂ වගා ��මට කට:4 කරන අතර අනාගතෙG6 

�රසාර ෙලස ඒවාෙG ඵලදාව ලබා ගැ9මට ජනතාවට අවස්ථාව 

ලබා ෙදනවා. සමහර ෙවලාවට ෙබෙහ  ව'ග ෙව�න ��ව�; 

ෙක/ස් ගස් වාෙF ෙ�වe ෙව�න ��ව�; අඹ ගස් ෙව�න 

��ව�. ෙ. වාෙF ෙ�වe ආ±ත වන වගාව� 2'මාණය ��මට 

අ	 උ සාහ කරනවා. ඒ වාෙFම වනා�තර ඇ� ��ම ම¬� 

ලබා ගත හැ� ආ'~ක `�ලාභ 6'ඝ කා�න වන බැI� එම 

`ෙ�ශෙG �ව  ෙවන a;¤ ජනතාව ෙ. සඳහා සහභාè -ම අÍR.  

ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2,  a;¤ ජනතාව ෙ.කට සහභාè 

කරවා ග�න අ	 උ සාහ කරනවා. අ�M# 20& �ස්ෙසT 

බලාෙගන ඉ�න ඕනෑ, ෙ.ෙ& `�ලාභ ලබා ග�න. එතෙක/ට  

ඉ&ම2�ම ආදාය. ලබා ග�ෙ� ෙක/ෙහ/මද �යන එක ගැන   

බල�න ඕනෑ. 

 
ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

දැ� අවසාන කර�න. 

 

ග/ අYA මා�න�ෙප/ම මහතා 
(மா��மி� அஜி% மா�ன1ெப�ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඉaXෙG6 අ	 කeපනා කරනවා; කට:4 කරනවා; සැල}. 

සකස් කරනවා, ගෙ. ඉ�න ජනතාවට ආධාර 6ලා අ�M# ෙදක& 

පැළය බලාග�න කට:4 කර�න. ඊට පස්ෙසT වZාපාXකෙයWට 

ඒක ෙදනවා, ඉ�X dක කරෙගන ය�න. ඒ සඳහා  වැඩසටහ� 

£යා මක කරනවා. ගM 2ෙය�ජZ කථානායක4ම2,  මට 

අවස්ථාව ලබා 6ම ගැන ඔබ4මාට ස්4�ව�ත ෙවනවා.  ඒ 

වාෙFම ෙ. සඳහා කා�න ෙය�ජනාව& ඉaXප  කර� - 
 

ග/    අYA ¡. ෙපෙ&රා මහතා     (மா��மி� அஜி% P. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගM 2ෙය�ජZ ඇම�4ම2, එක කාරණය& �ය�න 

අවශZR. අෙ� ස�a  සමරPංහ ම�O4මා ෙ. අදාළ IෂෙG 

අz&ෂණ ම�O4මා හැdයට කට:4 කරනවා. ගM අ�  

මා�න�ෙපMම මැ�4මා පXසර 2ෙය�ජZ ඇම�4මා. මම මෙF 

IෂෙG රාජZ ඇම�4මා. ෙ. &ෙෂTnෙG �ෙබන ෙල/W 

අÍපාÍව& තමR ෙ. අමාතZාංශ 4න එකට එක4 ෙවලා වැඩ 

ෙන/��ම. අපට සහෙය�ගෙය� වැඩ කර�න ��ව� 

වාතාවරණය& ෙග/ඩනැ¬ලා �ෙබනවා. "Sustainable 

Development"  �යන Iෂයට අමාතZාංශ 4න& ��ම 2සා ෙද� 

ෙමතැන `ශ්නය& ෙවලා �ෙබනවා. ගM 2ෙය�ජZ ඇම�4ම2, 

අ	 එක4 ෙවලා වැඩ කෙළ/  අපට වඩා වැ½ සා'ථක වය& 

ග�න ��ව�. Sri Lanka Sustainable Energy Authority එක 

මෙF අමාතZාංශය යටෙ R �ෙබ�ෙ�. එය වඩා පහ}ක. 

�ෙබන, Iශාල 	Xස& ෙසTවය කරන ශ&�ම  ආයතනය&. අ	 

ෙ. අමාතZාංශ 4න එක4 ෙවලා වැඩ කර8 �යලා මම ෙය�ජනා 

කර�න කැමැ�R.  
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පා'�ෙ.�4ව 

ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

දැ� අවසාන කර�න. 
 

ග/ අYA මා�න�ෙප/ම මහතා 
(மா��மி� அஜி% மா�ன1ெப�ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගM අ�  �. ෙපෙ'රා රාජZ ඇම�4ම2, අමාතZාංශ 4න& 

Iතර& ෙන/ෙවR, අමාතZාංශ ගණනාව& එක4 ෙව�න 

�ෙබනවා. ෙ.කට වZාපාර &ෙෂTnය එක4 ෙව�න ඕනෑ. 

වZාපාර සහ සංව'ධනය කරන කcdය තමR වන Iනාශයට 

ෙග/ඩ& �ක ෙව�ෙ�. එක පැ ත�� ඒ ෙග/eල� �යනවා, 

ඒ ෙග/eල�ට අවශZ පහ}ක. ලැෙබ�ෙ� නැහැ �යලා. 

අෙන& පැ ෙත� අ	 �යනවා, පXසරෙG `ශ්නය& �ෙබනවා 

�යලා. අ	 ඔ&ෙක�ම එක4 ෙවලා ෙ. සඳහා l�#-lරණ 

අරෙගන කට:4 කර�න ඕනෑය �යන එක  IෙශTෂෙය� 

සඳහ� කරනවා.  
 

ග/ �ෙයJජ^ කථානායක.මා (மா��மி� பிரதி. சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙබ/ෙහ/ම ස්4�R. 
 

(ශ්නය Oමසන ල]�, සභා ස6මත Oය. வினா வி�க�ப�� ஏ�-ெகா ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 

පා&3ෙ6�.ව ඊට අ5�ලව අ. භා. 7.26ට, 2018 ¦� 22වන 
b රාදා e.භා. 10.00 වන ෙත! කH �ෙxය. அத(ப4 பி. ப. 7.26 மணி) பாராEம(ற�, 2018 K( 22, ெவ ளிகிழைம A.ப. 10.00 மணிவைர ஒ�திைவக�ப�ட�. 

Parliament adjourned accordingly at 7.26 p.m. until 10.00 a.m. on 
Friday, 22nd June, 2018.    
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සැ.V. 
 
ෙමම වා'තාෙ7 අවසාන 8ìණය සඳහා ස්ව[ය 2වැරa කළ :4 තැ� ද&වS XP ම�O� H� 	ටපත& ෙගන 2වැරa කළ :4 
ආකාරය එ{ පැහැa�ව ලWx ෙක/ට, 	ටපත ලැ� ෙදස�ය& ෙන/ඉ&මවා හැ�සා� සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසT එIය :4ය. 
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