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[.භා. 10.00ට පා+6ෙ9��ව ]ස් Cය.   
කථානායක�මා [ග3 ක3 ජය=_ය මහතා] aලාසනාbඪ Cය. 

 பாரா+ம�ற� �.ப. 10.00 மணி!,! 6Bய�. சபாநாயக�  அவ�க0  [மா9�மி, க� ஜயFாிய] தைலைம வகி�தா�க0.  
The Parliament met at 10.00 a.m.,   

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

�ෙ දන 
அறிவி���க	 
ANNOUNCEMENTS 

 

ෛවදO (සංෙශ�ධන) පනH    ෙකB9පත: 
ෙefඨාhකරණෙi    jරණය   ம���வ� (தி��த�) ச�ட�ல� : உய�நீதிம�ற� தீ�	� 

MEDICAL (AMENDMENT) BILL: DETERMINATION OF THE 
SUPREME COURT 

 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ආNOPම ව�වස්ථාෙR 121(1) වන ව�වස්ථාව අSව 

ෛවද� (සංෙශ�ධන) පන� ෙක��පත ස�බ+ධෙය+ 
ෙ��ෂ්ඨා�කරණයට  ඉ4<ප� කරන ලද ෙප�ස�වලට අදාළ 
ෙ��ෂ්ඨා�කරණෙ# $රණය දැ+Eමට කැමැ�ෙත'. 

ෙමම පන� ෙක��පෙතU &�&ධාන ආNOPම ව�වස්ථාවට 
අනSVල ෙන1වන බවට ද පා,0ෙ�+@වට පැ'ණ ඡ+දය ෙදන 
පා,0ෙ�+@ෙR ම+Xවරය+ෙA බYතරය6 &Z+ ස�මත කළ 
හැ/ බව ද ෙ��ෂ්ඨා�කරණය  $රණය කර ඇත.  

ෙ��ෂ්ඨා�කරණෙ# $රණය අද 4න කා,ය සටහ+ දැ6ෙවන 
;ල වා,තාෙR \]ණය කළ ^@ය_ මම ;ෙය�ග කර'. 

 

ෙefෂ්ඨාhකරණෙi jරණය : உய� நீதிம
ற� தீ��: 
Determination of the Supreme Court: 

 

965 966 



පා,0ෙ�+@ව 

 

 

967 968 

[ගK කථානායක@මා මහතා] 
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ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා (ඉඩ9 සහ 
පා+6ෙ9�� -�සංස්කරණ  අමාතO හා ආ�S ප&ෂෙi  
-ධාන සංCධායක�මා)  (மா9�மி, கயAத  க�ணாதில!க - காணி ம23� பாரா+ம�ற ம3சீரைம�� அைம*ச�� அரசா.க! கசியி� �த2ேகாலாசாH�) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ගK කථානායක@ම;, කෘfක,ම අමාත�@මා ෙවSෙව+ 

2017 ව,ෂය සඳහා කෘfක,ම අමාත�ාංශෙ# කා,ය සාධන 

වා,තාව මම ඉ4<ප� කර'.  

එම වා,තාව කෘfක,මය හා ඉඩ� 	mබඳ ආංnක අI6ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙය1\ කළ ^@යැ_ මම ෙය�ජනා කර'.   

 

-ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා ස9මත Cය. வினா வி��கப��  ஏ���ெகா�ளப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

ග3 G. හැ_ස� මහතා (සමාජ සCබල ගැ�I9 
අමාතO�මා) (மா9�மி, I. ஹாிச� - ச�க வ7�ட?க0  அைம*ச�) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Social Empowerment) 

ගK කථානායක@ම;, 2017 ව,ෂය සඳහා සමෘF� සංව,ධන 

ෙදපා,තෙ�+@ෙR කා,ය සාධන වා,තාව මම ඉ4<ප� කර'.  

එම වා,තාව ෙසoඛ� සහ මානව qබසාධනය, සමාජ 
ස&බලගැ+Eම 	mබඳ ආංnක අI6ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙය1\ කළ ^@යැ_ මම ෙය�ජනා කර'.    

 

-ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා ස9මත Cය. வினா வி��கப��  ஏ���ெகா�ளப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
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[ෙමම  ෙL ඛනය nස්තකාලෙi  ද තබා ඇත.] [இ#த ஆவண& '( நிைலய�தி+& ைவ�கப���ள�.] 
 [This document is also placed in the Library.] 



පා,0ෙ�+@ව 

ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா9�மி, கயAத  க�ணாதில!க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගK කථානායක@ම;, උසස් අධ�ාපන හා සංස්කෘCක 

කට^@ අමාත�@මා ෙවSෙව+ පහත සඳහ+ වා,තා මම ඉ4<ප� 

කර'.   

(i) 2015  ව,ෂය සඳහා ග�පහ &Pමාර23 ආ^,ෙRද 
&ද�ායතනෙ# වා,fක වා,තාව; 

(ii) 2016  ව,ෂය සඳහා ෙක1ළඹ &ශව්&ද�ාලෙ# වා,fක 
වා,තාව; 

(iii) 201 6 ව,ෂය සඳහා x ජයව,ධනyර &ශව්&ද�ාලෙ# 
වා,fක වා,තාව; 

(iv) 201 6 ව,ෂය සඳහා x ලංකා &වෘත &ශව්&ද�ාලෙ# 
පශච්ා� උපා� ඉං|Z භාෂා ආයතනෙ# වා,fක වා,තාව 
සහ වා,fක }~�; 

(v) 201 6 ව,ෂය සඳහා ෙක1ළඹ &ශව්&ද�ාලෙ# ජාCක 
yසත්කාල හා &ඥාපන &ද�ා ආයතනෙ# වා,fක වා,තාව;   
සහ 

(vi) 201 6 ව,ෂය සඳහා ෙක1ළඹ &ශව්&ද�ාල�ය කෘf 
තා6ෂ�ක හා �ා�ය &ද�ා ආයතනෙ# වා,fක වා,තාව. 

එම වා,තා අධ�ාපනය හා මානව ස�ප� සංව,ධනය 	mබඳ 

ආංnක අI6ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය1\ කළ ^@යැ_ මම 

ෙය�ජනා කර'.     

 
-ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා ස9මත Cය. வினா வி��கப��  ஏ���ெகா�ளப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா9�மி, கயAத  க�ணாதில!க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගK කථානායක@ම;,  ;වාස හා ඉ4/M� අමාත�@මා 

ෙවSෙව+ 2016 ව,ෂය සඳහා ;වාස හා ඉ4/M� අමාත�ාංශෙ# 

කා,ය සාධන වා,තාව මම ඉ4<ප� කර'. 

එම වා,තාව ෙසoඛ� හා මානව qබසාධනය, සමාජ 

ස&බලගැ+Eම 	mබඳ ආංnක අI6ෂණ කාරක සභාව ෙවත 

ෙය1\ කළ ^@යැ_ මම ෙය�ජනා කර'.  

 

-ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා ස9මත Cය. வினா வி��கப��  ஏ���ெகா�ளப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா9�மி, கயAத  க�ணாதில!க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගK කථානායක@ම;, අධ�ාපන අමාත�@මා ෙවSෙව+ 

201 5 ව,ෂය සඳහා රාජ� \]ණ �Cගත සංස්ථාෙR වා,fක 

වා,තාව මම ඉ4<ප� කර'. 

එම වා,තාව අධ�ාපනය හා මානව ස�ප� සංව,ධනය 	mබඳ 

ආංnක අI6ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය1\ කළ ^@යැ_ මම 

ෙය�ජනා කර'.     
 
 

-ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා ස9මත Cය. வினா வி��கப��  ஏ���ெகா�ளப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

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

 
ග3 ච�Jම ගමෙo මහතා    (மா9�மி, சAதிம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

ගK කථානායක@ම;, බලශ6Cය 	mබඳ ආංnක අI6ෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙය1\ කරන ලද, 

(i) 2014 ව,ෂය සඳහා &:0බල හා බලශ6C අමාත�ාශෙ# 
වා,fක කා,ය සාධන වා,තාව; 

(ii) 2014 ව,ෂය සඳහා x ලංකා q;ත� බලශ6C අ�කා<ෙ# 
වා,fක වා,තාව; 

(iii) 2015 ව,ෂය සඳහා x ලංකා පරමා~ක බලශ6C 
මNඩලෙ# වා,fක වා,තාව; 

(iv) 2016 ව,ෂය සඳහා &:0බල හා yන,ජන�ය බලශ6C 
අමාත�ාශෙ# වා,fක කා,ය සාධන වා,තාව; සහ 

(v) 2016 ව,ෂය සඳහා x ලංකා පරමා~ක බලශ6C ;යාමන 
සභාෙR වා,fක වා,තාව 

ස�බ+ධෙය+ � එ� කාරක සභාෙR වා,තාව මම ඉ4<ප� 

කර'.  

 
සභාෙ9සය මත �pය q�යr �ෙය�ග කරන ල:. சபா-ட�தி( இ.�க� க�டைளயிடப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙපHස9 

ம��க	 
PETITIONS 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 
ගK මංගල සමරEර මැC@මා - [සභා ග,භය @ළ නැත.] 
ගK ගා'� ෙල1�ෙA මැC@මා - [සභා ග,භය @ළ නැත.] 
 
 

ග3 ෙමAහා� sයද+ශන ද tLවා මහතා    (மா9�மி, ெமாஹா� பிாியத�ஷன த சி?வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ගK කථානායක@ම;, ඉම�ව, මායාකOව, E�වලෙහ�න, 

"ෙයS'�" යන 0	නෙයU ප4ං3 එ�.ෙ6. ආ<යර�න 

මහතාෙග+ ලැ�~ ෙප�සම6 මම 	mග+ව'. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK ස+4� සමරZංහ මැC@මා - [සභා ග,භය @ළ නැත.] 

 
ඉJ_පH කරන ලද ෙපHසම මහජන ෙපHස9 12බඳ කාරක 

සභාවට පැව_ය q� යr �ෙය�ග කරන  ල:. சம�பி�கப�ட ம�ைவ� ெபா�ம�� /01�/2 சா�ட� க�டைளயிடப�ட�. 
Petition ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

971 972 



2018 අෙග�ස්@  09  

-ශ්නවලට වා0ක 12�3 

வினா�க��� வா� ல விைடக	 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

 මධOම පළාH සභාෙව� පාලනය වන ෙර�හL හා 
ෙබෙහHශාලා: Cස්තර ம�திய மாகாண சைபயினா" நி�வகி#க	ப$கி�ற ைவ�தியசாைலக% ம&'� ம�(தக)க%: விபர� 

HOSPITALS AND  DISPENSARIES ADMINISTERED BY 
CENTRAL PROVINCIAL COUNCIL: DETAILS 

25/’18 

1. ග3 ආන�ද අvHගමෙo මහතා 
(மா9�மி, ஆனAத அ7�கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ෙසoඛ�, ෙප�ෂණ හා ෙFGය ෛවද� අමාත�@මාෙග+ ඇ� 

Bශ්නය - (1): 

(අ) (i) මහSවර 4ස5්6කෙ# 	U�, මධ�ම පළා� සභාව 
යටෙ� පාලනය වන ෙර�හ� හා මධ�ම 
ෙබෙහ�ශාලා සංඛ�ාව ෙක1පමණද; 

 (ii) ඒවාෙ# න� හා 0	නය  කවෙ,ද; 

 (iii) එම එ6 එ6 ෙර�හල @ළ දැනට ෙස�වෙ# ;^@ 
ෙස�වකය+ සංඛ�ාව, තන@K නාම අSව ෙව+ 
ෙව+ වශෙය+ කවෙ,ද; 

 (iv) ව�ම+ යහ පාලන රජය යටෙ� මහSවර 
4ස5්6කෙ# ෙර�හ� හා මධ�ම ෙබෙහ�ශාලා 
සංව,ධනයට ෙමෙත6 ග� හා ඉ4<ෙ#- ගS 
ලබන 	යවර කවෙ,ද; 

 ය+න එ@මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙ+ද? 

(ආ) ෙන1එෙස� න�, ඒ ම+ද?  �காதார�, ேபாசைண ம��� �ேதச ம���வ அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) க�  மாவ�ட�தி! அைம"�#ள ம�திய மாகாண சைபயி& கீ( நி�வகி�க*ப+கி&ற ைவ�தியசாைலகளின�� ம�திய ம�"தக.களின�� எ�ணி�ைக எ�தைனெய&பைத1�;  (ii) அவ�றி& ெபய3க# ம��� 4கவாிக# யாைவ எ&பைத1�;  (iii) ேம�ப  ஒ6ெவா� ைவ�தியசாைலயி7� த�ேபா� ேசைவயி! ஈ+ப�+#ள ஊழிய3களி& எ�ணி�ைக, பதவி* ெபய3களி& ப  தனி�தனியாக யாைவெய&பைத1�;  (iv) த�ேபாைதய ந!லா�சி அரசா.க�தி& கீ( க�  மாவ�ட�தி! அைம"�#ள ைவ�தியசாைலகைள1� ம�திய ம�"தக.கைள1� அபிவி��தி ெச;வத�காக இ�வைர ேம�ெகா#ள*ப�+#ள ம��� எதி3கால�தி! ேம�ெகா#ள*பட=#ள நடவ �ைகக# யாைவெய&பைத1�;  அவ3 இ�சைப�> அறிவி*பாரா? (ஆ) இ&ேற! ஏ&? 
 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of the hospitals and central 
dispensaries in the Kandy District that are 
coming under the purview of the Central 
Provincial Council; 

 (ii) the names and the addresses of aforesaid 
hospitals and central dispensaries; 

 (iii) separately,  the number of employees of 
each aforesaid  hospital in terms of their 
designations;  

 (iv) the measures that have been taken and that 
would be taken to develop the hospitals and 
the dispensaries of the Kandy District by 
the present Good Governance 
Government? 

(b) If not, why? 
 

ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா9�மி, கயAத  க�ணாதில!க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගK කථානායක@ම;, ෙසoඛ�, ෙප�ෂණ හා ෙFGය ෛවද� 

අමාත�@මා ෙවSෙව+ මම එම Bශ්නයට 	m@ර ෙදනවා. 

(අ) (i) 77/. 

 (ii) ඇ\~ 01U ද6වා ඇත. -,ඝ &සත්රය6 Cෙබන 

;සා ඇ\~ම 01 සභාගත* කර'. 

 (iii) ඇ\~ම 02U ද6වා ඇත. 

 (iv) ඇ\~ම 03U ද6වා ඇත. 

ඇ\~� 02 සහ 03 සභාගත** කර'. 

(ආ) පැන ෙන1න�. 
 

*සභාෙ9සය මත තබන ලද ඇxNම:    சபா-ட�தி( ைவ�கப�ட இைண� : 
   Annex tabled: 
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————————— 
**  nස්තකාලෙi තබා ඇත. **  'னிைலய�தி( ைவ�கப���ள�. 
**  Placed in the Library. 



පා,0ෙ�+@ව 

ග3 ආන�ද අvHගමෙo මහතා 
(மா9�மி, ஆனAத அ7�கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගK අමාත�@ම;, අ@K Bශ්න අහ+න C�ණ�, 

ඔබ@මාෙග+ අසා ෙ�Kම6 නැC ;සා  ෙන1අසා ඉ+න $රණය 

කරනවා. 
 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ1ඳ_, ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_. 

Bශ්න අංක 2 - 53/'18 - (1), ගK (ආචා,ය) බ+:ල 
�ණව,ධන මැC@මා -  [සභා ග,භය @ළ නැත.] 

Bශ්න අංක 3 - 139/'18 - (1), ගK ෙර�U� �මා< &ෙ�ර�න 
මැC;ය -  [සභා ග,භය @ළ නැත.] 

Bශ්න අංක 4 - 169/'18 - (1), ගK (ෛවද�) න0+ද ජයCස්ස 
මැC@මා -  [සභා ග,භය @ළ නැත.] 

Bශ්න අංක 5 - 206/'18 - (1), ගK උදය Bභා� ග�ම+	ල 

මැC@මා. 

 
ග3 උදය -භාH ග9ම�1ල මහතා (மா9�மி, உதய பிரபா� க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගK කථානායක@ම;, මා එම Bශන්ය අහනවා. 

ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா9�மி, கயAத  க�ணாதில!க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගK කථානායක@ම;, අ�ාමාත�@මා සහ ජාCක BCප�C 
හා ආ,�ක කට^@ අමාත�@මා ෙවSෙව+ මම එම Bශ්නයට 
	m@K -ම සඳහා සC ෙදක6 ක� ඉ�ලා Z�නවා. 

 
ග3 උදය -භාH ග9ම�1ල මහතා (மா9�மி, உதய பிரபா� க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගK කථානායක@ම;, මට වරBසාද Bශ්නය6 ම@ කර+න 
Cෙබනවා.  

 

 

 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

වරBසාද Bශ්නය ෙ� Bශ්නයට අදාළ කKණ6ද? එෙහම 
නැ�න�, ඒ ස�බ+ධෙය+ ෙවනම 0යා අවසර ග+න ඕනෑ. 

 
ග3 උදය -භාH ග9ම�1ල මහතා (மா9�மி, உதய பிரபா� க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ෙ� Bශ්නයට අදාළව_.  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඔR. /ය+න.  

 
ග3 උදය -භාH ග9ම�1ල මහතා (மா9�மி, உதய பிரபா� க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගK කථානායක@ම;, මම ඊෙ# අහy Bශ්නය වසර 

ෙදකහමාර6 පරණ_; ෙ� Bශ්නය වසර6 පරණ_.  එයට ෙහ�@ව 

වශෙය+ ඊෙ# ඔබ@මා  /RෙR, පා,0ෙ�+@ සැZ වාරය ක� 

තැ ම ;සා ෙ� Bශ්නවලට 	m@K ලබා ෙද+න ෙන1හැ/ ¡ණා 

/යන එක_. ආNO ප6ෂෙ# ම+X@ම+ලා පවා එම Bශ්නයම 

ම@ කළා. ඒ Zය¢ ෙදනාටම ඔබ@මා ෙප1: 	m@ර6 වශෙය+ 

:+ෙ+ පා,0ෙ�+@ සැZ වාරය ක� තැ ම ;සා ෙමම Bශ්නය 

ම@ ¡ණා  /යන එක_.  

 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

නැහැ, නැහැ. ඒක ෙහ�@ව6 ෙව+න y£ව+ /යලා_ /RෙR.  
 

 
ග3 උදය -භාH ග9ම�1ල මහතා (மா9�மி, உதய பிரபா� க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඒක /Zෙස��ම ෙව+න බැහැ. ෙම1කද, අමාත�ාංශය ඇ@ෙළ� 
උ�තරය හදන එක_, පා,0ෙ�+@ සැZ වාරය ක� තැ ම_ 
අතෙ, /Zම ස�බ+ධය6 නැහැ ගK කථානායක@ම;. අංකය 
මාK ෙව+න ඇC. 

 

 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK ගය+ත කKණාCලක මැC@මා, කවදා වාෙA 	m@ර 

ෙද+න y£ව+ද? 
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ග3 උදය -භාH ග9ම�1ල මහතා (மா9�மி, உதய பிரபா� க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගK කථානායක@ම;, Bශ්නෙ# අංකය මාK ෙව+න 

y£ව+.  පා,0ෙ�+@ සැZ වාරය ක� තැ ම,  අමාත�ාංශෙ# 

;ලධා<+ට උ�තරය හද+න බාධාව6 ෙව+ෙ+ ෙක1ෙහ1මද 

/යන එක 	mබඳව මට ෙ�ෙර+ෙ+ නැහැ. 
 

ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா9�மி, கயAத  க�ணாதில!க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ෙමම Bශ්නය පළ\ෙව; වතාවට_ අගමැC@මාෙග+  අහලා 

Cෙබ+ෙ+. එ@මා සC ෙදක6 ක� ඉ�ලා Cෙබනවා.  
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

පළ\ෙව; වතාවටද අහලා Cෙබ+ෙ+? 
 

ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா9�மி, கயAத  க�ணாதில!க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඔR. පළ\ෙව; වතාවට /යලා සඳහ+ කර Cෙබනවා.  
 

ග3 උදය -භාH ග9ම�1ල මහතා (மா9�மி, உதய பிரபா� க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඊෙ# අහy Bශ්නය අ¡K: ෙදකහමාර6 පැර�_. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK ම+X@මා, ෙමම Bශ්නය පළ\ෙව; වතාවට අහලා 

Cෙබ+ෙ+. 
 

ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா9�மி, கயAத  க�ணாதில!க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගK කථානායක@ම;, ෙ� Bශ්නයට අදාළව හැම 

අමාත�ාංශය/+ම ෙත1ර@K ලබාෙගන_ 	m@K ෙද+න 

Cෙබ+ෙ+. ආවාට }යාට ෙමම ෙමම Bශ්නයට 	m@K ලබා 

ෙද+න බැහැ. ¤/යා ලබා -y 	<ස6 ගැන_ අහ+ෙ+.  
 

-ශ්නය ම� Jනක: ඉJ_පH EFමට �ෙය�ග කරන ල:. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

“ළඟම පාසල - ෙහAඳම පාසල” වැඩසටහන: 
ම�ගම, කෛලමගL ෙදමළ CදOාලය 

“அ,மி�த பாடசாைல சிற(த  பாடசாைல” நிக-.சி�தி�ட�: ம��கம, கைலமக% தமி- வி�தி்யாலய� 
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6. ග3 ඩoලස් ෙ5වාන�දා මහතා (மா9�மி, ட!ளL ேதவானAதா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

අධ�ාපන අමාත�@මාෙග+ ඇ� Bශ්නය- (1): 

(අ) (i) ක¢තර 4ස5්6කෙ#, ම@ගම අධ�ාපන කලාපෙ# 
	U� කෛලමග� ෙදමළ &ද�ාලෙ# nෂ�ය+ 
හාරZයයකට අ�ක 	<ස6 අධ�ාපන ෙප1: 

සහCක ප§ (සාමාන� ෙපළ) ද6වා අධ�ාපනය 
ලබ'+ Z�න බව�; 

 (ii) ෙමම පාසල “ළඟම පාසල - ෙහ1ඳම පාසල” 
වැඩසටහන යටෙ� සංව,ධනය /Mම සඳහා 
\�ගල6 තැ© බව�; 

 එ@මා ද+ෙ+ද? 

(ආ) (i) ඉහත අ (ii)U සඳහ+ සංව,ධන කට^@ ආර�භ 
කරS ලබන 4නය කවෙ,ද; 

 (ii) ඉහත පාසෙලU අධ�යන ෙප1: සහCක ප§ 
(උසස ්ෙපළ) ප+C ආර�භ /Mමට සැලq� කර 
Cෙªද; 

 (iii) එෙස� න�, එම ප+C ආර�භ කරS ලබන 4නය 
කවෙ,ද; 

 ය+න එ@මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙ+ද? 

(ඇ) ෙන1එෙස� න�, ඒ ම+ද?  க!வி அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) கB��ைற மாவ�ட�தி!, ம��கம க!வி வலய�தி! அைம"�#ள கைலமக# தமி( வி�திய்ாலய�தி! நாD��>� ேம�ப�ட மாணவ3க# க!வி* ெபா�� தராதர� (சாதாரண தர�) வைர க!வி பயி!கி&றன3 எ&பைத1�;  (ii) ேம�ப  பாடசாைலைய “அ�மி�த பாடசாைல சிற"த  பாடசாைல” நிக(�சி� தி�ட�தி& கீ( அபிவி��தி ெச;ய அ �க! நா�ட*ப�ட� எ&பைத1�;  அவ3 அறிவாரா? (ஆ) (i) ேம�ப  அ (ii) இ! >றி*பிட*ப�+#ள அபிவி��தி* பணிக# ஆர�பி�க*ப+� திகதி யா� எ&பைத1�;  (ii) ேம�ப  பாடசாைலயி! க!வி* ெபா�� தராதர (உய3 தர) வ>*Hகைள ஆர�பி�க தி�டமிட*ப�+#ளதா எ&பைத1�;  (iii) ஆெமனி&, >றி�த வ>*Hக# ஆர�பி�க*ப+� திகதி யா� எ&பைத1�;  அவ3 இ�சைபயி! அறிவி*பாரா? (இ) இ&ேற!, ஏ&? 
 

asked the Minister of Education: 
(a)  Is he aware that- 
 (i)  over four hundred students are studying up 

to the General Certificate of Education 
(Ordinary Level) at Kalaimagal Tamil 
Vidyalaya in Matugama Education Zone of 
Kalutara district; and 

 (ii)  a foundation stone was laid to develop this 

school under the “The Nearest School is the 

Best School” programme? 
(b)  Will he inform this House- 
 (i)  the date on which the development work 

mentioned in a (ii) above will be 
commenced; 
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 (ii)  whether the arrangements have been made 
to commence General Certificate of 
Education (Advanced Level) classes in the 
said school; and 

 (iii)  if so, the date on which those classes will be 
commenced? 

(c)  If not, why?  
 

ග3 අEල Cරා} කා_යවස9 මහතා (අධOාපන 
අමාතO�මා) (மா9�மி, அ!கில விராM காாியவச� - க?வி அைம*ச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 

ගK කථානායක@ම;, මා එම Bශ්නයට 	m@K  ෙදනවා.  

(අ)  (i)  ම@ගම අධ�ාපන කලාපයට අය� ෙමම පාසෙලU 
1-11 ද6වා ප+C පැවැ�ෙවන අතර, \£ Zq+ 
සංඛ�ාව 427/. 

 (ii)  ඔR.  

  "ළඟම පාසල- ෙහ1ඳම පාසල" වැඩසටහෙ+, "A" 
ව�ාපෘCය යටෙ� සංව,ධන කට^@ /Mම සඳහා 
ෙත�රා ෙගන ඇC අතර ඒ යටෙ� �K ;වාසය6 
ඉ4/Mම සහ Junior Seconary Laborary සඳහා 
2017.03.30 4න \�ග� තබා ඇත. 

(ආ)  (i)  ඉහත සඳහ+ සංව,ධන කට^@ යටෙ� �K 
;වාසය ඉ4/Mම සඳහා සහ Junior Secondary 
Laboratory ඉ4/Mම සඳහා "චාමM ක+සº්6ෂ+" 
ආයතනය සමඟ 2017.01.31 4න }&q�ගතව 
ඇත. 

 (ii) ඔR. 

  2017 ව,ෂෙ# Zට අධ�යන ෙප1: සහCක ප§ 
(උසස ් ෙපළ) ප+C ආර�භ කර ඇත. Zq+ 
සංඛ�ාව 15/. ප+C ආර�භ /Mම සඳහා 
2017.06.28 4නැCව අSමැCය ලැ  ඇත. 

 (iii) ඔR. 

  2017.06.29 4න Zට අධ�යන ෙප1: සහCක ප§ 
(උසස ්ෙපළ) ප+C ආර�භ කර ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙන1ෙR. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Bශ්න අංක 7 - 233/'18- (2), ගK එස්.එ�. ම<6කා, මහතා. - 
[සභා ග,භය @ළ නැත.] 

 

සමෘ5h සංව+ධන �ලධා_ nර~පාS : රHනnර 
Jස්�&කය ச0��தி அபிவி��தி அ1வல� ெவ&றிட)க%: இர�தின�ாி மாவ�ட�    

SAMURDHI DEVELOPMENT OFFICER VACANCIES: 
RATNAPURA DISTRICT 

     251/’18 

8. ග3 ෙහfෂා� Cතානෙo මහතා (மா9�மி, ேஹசா� விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 

සමාජ ස&බලගැ+E� අමාත�@මාෙග+ ඇ� Bශ්නය - (1): 

(අ) (i) ර�නyර 4ස5්6කය සඳහා අSමත සමෘF� 
සංව,ධන ;ලධාM+ සංඛ�ාව ෙක1පමණද; 

 (ii) දැනට ෙස�වෙ# ;^@ සමෘF� සංව,ධන 
;ලධාM+ සංඛ�ාව ෙක1පමණද; 

 (iii) සමෘF� සංව,ධන ;ලධා< yර)පාO පවCන �ාම 
;ලධා< වස� කවෙ,ද; 

 (iv) එම yර)පාO 	රEමට අමාත�ාංශය ගS ලබන 
	යවර කවෙ,ද;  

 ය+න එ@මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනUද? 

(ආ) ෙන1එෙස� න�, ඒ ම+ද? 

 சIக வ7J�ட!க# அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) இர�தினHாி மாவ�ட�தி�காக அ.கீகாி�க*ப�+#ள ச43�தி அபிவி��தி அ7வல3களி& எ�ணி�ைக யா� எ&பைத1�;  (ii) த�ேபா� ேசைவயி7#ள ச43�தி அபிவி��தி அ7வல3களி& எ�ணி�ைக யா� எ&பைத1�;  (iii) ச43�தி அபிவி��தி அ7வல3கB�கான ெவ�றிட.க# காண*ப+� கிராம அ7வல3 பிாி=க# யாைவ எ&பைத1�;  (iv) ேம�ப  ெவ�றிட.கைள நிர*Hவத�> அைம�� எ+�>� நடவ �ைக யா� எ&பைத1�;  அவ3 இ�சைபயி! அறிவி*பாரா? (ஆ) இ&ேற!, ஏ&? 
 

asked the  Minister of Social Empowerment:  

(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of Samurdhi  Development 
Officers that have been approved for 
Ratnapura District;  

 (ii) the number of Samurdhi  Development  
Officers who are  in service at present;  

 (iii) the number of Grama Niladhari Divisions in 
which Samurdhi  Development  Officer 
vacancies exist; and  

 (iv) the actions that will be taken by the 
Ministry  to fill the aforesaid vacancies?  

(b) If not, why?  

 
ග3 G. හැ_ස� මහතා (மா9�மி, I. ஹாிச�) 
(The Hon. P. Harrison) 

ගK කථානායක@ම;, එම Bශ්නයට 	m@ර ෙමෙස�_. 

(අ) (i) 970/. 

 (ii) 990/. 

 (iii) සමෘF� සංව,ධන ;ලධා< ෙස�වක සංඛ�ාව 
අSමත කර ඇ�ෙ� එ6 �ාම ;ලධා< වසමකට 
එ6 අෙය� වශෙය+ ෙන1ව සමෘF� BCලා»+ 
සංඛ�ාව සලකා බැ¼ෙම;. ඒ අSව ඇතැ� 
සමෘF� සංව,ධන ;ලධා<+ට �ාම ෙස�වා වස� 
26 ෙහ� ඊට වැ½ සංඛ�ාව6 අS^6තව ෙස�වය 
/Mම Z: ෙR. 
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  එබැ&+ �ාම ෙස�වා වස� පදන� කරෙගන 
පවCන yර)පාO සංඛ�ාව ගණනය කළ 
 ෙන1හැ/ය. 

 (iv) ඉහත 	m@ර අSව අදාළ ෙන1ෙR. 

(ආ) අදාළ ෙන1ෙR. 
 

ග3 ෙහfෂා� Cතානෙo මහතා (மா9�மி, ேஹசா� விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 

ගK කථානායක@ම;, අෙ) ගK ඇමC@මා ලබා:+ 	m@ර 
	mබඳව එ@මාට ස්@Cය yද කරනවා. ෙ� රෙ¾ 4m¿ ජනතාව 
ෙවSෙව+ රණZංහ ෙB�මදාස Uටy අCගK ජනා�පC@මා 
ආර�භ කළ ජන ස&ය වැඩසටහන පq කා¼නව සමෘF� 
වැඩසටහන බවට ප� ¡ණා. ෙ� රෙ¾ අUංසක, :)ප� මSෂ�ය+ 
නඟා Z�ව+න මහා ෙමෙහවර6 කරන ෙ� ර ෙ¾ සංෙR-ම 
අමාත�ාංශය ෙ� අමාත�ාංශය /යලා මා &ශ්වාස කරනවා. ෙ� 
අමාත�ාංශෙ# කට^@ කරෙගන ය+න,  ජනතාවට පහqක� 
සලස+න රට yරා සමෘF� සංව,ධන ;ලධා<+ &ශාල සංඛ�ාව6 
තම+ෙA ෙස�වය ලබා ෙදනවා. ෙ� වැඩසටහන ආර�භ වන 
අවස්ථාෙR - ෙ� ප�E� ෙFශපාල;ක ප�E� &�යට ලබා 
:+න�, අද වන&ට ඔ¡+ බYතරය6 ෙ� රෙ¾ ජනතාවට 
ඉතාම� දැෙනන, වැදග� ෙස�වාව6 ලබා ෙදන බව අ	 ද+නවා. 
සමහර &ට රජෙ# පා,ශ්වෙය+; ආNOෙR පා,ශ්වෙය+ ෙ� 
;ලධා<+ &ෙRචනය කර+න  කාරණා රාnය6 ම@ කරන 
අවස්ථා දැකලා Cෙබනවා. ගK ඇමC@මාෙග+ මා ඉ�¼ම6 
කරනවා. ෙ� රටට ෙස�වය6 කරන සමෘF� සංව,ධන ;ලධා<+ 
අද වනෙක1ට ඔය /යන කාෙA ෙහ� ෙFශපාලන ඔෙඩ16�වකට 
දමන එක බැහැර කර+න. ඔ¡+ ෙ� රෙ¾ අUංසක ';q+ 
ෙවSෙව+ ෙප� Z�න තව� රාජ� ;ලධා<+ 	<ස6 &�යට 
පq}ය අ¡K: ගණනාව6 Cස්ෙස� ඔ¡+ෙග+ වැඩ ග�තා.  

ඔ¡+ෙA ¤/යාවල ස්ථාවරභාවය ඇCකර+න, ඔ¡+ට 
අවශ� වරBසාද ලබාෙද+න PමෙRදය6 හදලා C�ෙN නැහැ. 
ගK ඇමC@ම;, ඒ රාජ� ;ලධා<+ට ;Z තැන ලබා-ලා, 
ඔ¡+ෙA ¤/යා ස්ථාවරභාවය ඇC කර+න කට^@ කරන ෙලස 
මම ඔබ@මාෙග+ ඉ�ලා Z�නවා.  

 

ග3 G. හැ_ස� මහතා  (மா9�மி, I. ஹாிச�) 
(The Hon. P. Harrison) 

ගK කථානායක@ම;, අෙ) අමාත�ාංශය යටෙ� සමෘF� 
;ලධා<+ 27,0006 පමණ Z�නවා. ඒ වාෙAම සමෘF� 
කළමනාකKව+ හාරදහස් ගණන6 ඉ+නවා. හැබැ_, 
කනගා�වට කාරණය ෙ�ක_. අ¡K: 236 Cස්ෙස� ඒ අය 
ෙFශපාලන -ඡ+ද- ව�ාපාරෙ# ෙය1දා ග�තා 'ස6, අද වන@K -
අ¡K: 23ටම- ඒ එ6 ෙකෙන�ව� ස්�ර කර නැහැ, ගK 
ම+X@ම;. ඒක ඉතාම ෙශ�ච�ය ත��වය6. අද ඒ අය 
උFෙඝ�ෂණයකට වා½ ෙව+ෙ+� ඒ සඳහා_. එෙහම 
උFෙඝ�ෂණය6 කරලා ෙ� Bශ්නය &සඳ+න y£ව+ න�, මම� 
}U+ එතැන වා½ ෙවනවා. හැබැ_ Bශ්නය ෙවලා Cෙබ+ෙ+, ඒ 
ෙග1�ල+ �ත�SVලව ෙ� කට^�ත කරලා නැC එක_. ඒ 
;ලධා<+ රාජ� ෙස�වයට අSගත කෙළ� නැහැ. පq}ය කාලය 
Cස්ෙස�ම ෙ� අය ෙFශපාලන ය+§ණය6 හැ�යට, ඡ+ද මැfම6 
හැ�යට Cයාෙගන U�යා. ඒෙ6 අවාZය &À+න ෙවලා 
Cෙබ+ෙ+, ඒ කට^�ත ;සා අසාධාරණය6 ෙවලා Cෙබ+ෙ+ 
ඒ ;ලධා<+ට_. ඒ ;සා අ¡KFද6 ය+න ඉස්සර ෙවලා අ	 ඒ 
Zය¢ම ;ලධා<+ ස්�ර කරලා, ඒ අයෙA &�ාම වැ�ප� 
ලබාෙද+න කට^@ කරන බව මම මත6 කර+න කැමැC_, ගK 
ම+X@ම;.   

  

ග3 ෙහfෂා� Cතානෙo මහතා (மா9�மி, ேஹசா� விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 

ගK කථානායක@ම;, මෙA ෙදවන අ@K Bශ්නය අහ+න 

ක0+ ෙ� කාරණය /ය+න ඕනෑ. ෙ� රටට ෙල1� ෙස�වය6 

කරන සමෘF� සංව,ධන ;ලධා<+ කෙÁ යව+න කට^@ කළ, 

අ¡K: ගණනාව6 Cස්ෙස� ඒ ;ලධා<+ ඡ+ද වැඩවලට 

ෙය1දාග� අෙ) ෙFශපාලනඥෙය� ඉස්සරහා ගK ඇමC@මා ලබා 

-y, ෙ� රෙ¾ Zය¢ෙදනා බලාෙප1ෙර1�@ වන ඒ අCසා,ථක 

	m@ර 	mබඳව පq ෙපළ ම+Xවරය� &�යට මා ස@� ෙවනවා. 

ගK කථානායක@ම;, මෙA ෙදවන අ@K Bශ්නය ෙමය_. 

ගK සL� ෙB�මදාස අමාත�@මා ෙමම අමාත� Âරය දැÃ 
කාලෙ# සමෘF� සහනාධාරය ෙද�ණ කර ලබා :+නා. න\�, 
ෙ� සමෘF� සහනාධාරය ලබා -ෙ�-  පq}ය අ¡K: ගණනාව 
@ළ-ම සමහර තැ+වල- ෙFශපාල;ක වශෙය+ කට^@ කළ 
බව අෙ) ගK ඇමC@මා� 	mග�&. සමෘF� සහනාධාරය ලබා 
ගැ�මට ෙ� වන&ට අOම තර'+ ල6ෂ හතක, අටක 
සංඛ�ාවකෙග+ ඉ�¼� Cෙබන බව ඔබ@මා ද+නවා. න\�, 
ෙ� ෙවSෙව+ අවශ� \ද� BCපාදන සපයා ගැ�ෙ� ගැට¢ව6 
Cෙබන බව� අ	� ද+නවා. ෙකෙස� ¡ව�, රජෙය+ ඒ සඳහා 
සහෙය�ගය ලබා ෙදනවා.  

ගK ඇමC@ම;, ''පා,0ෙ�+@ ම+XවK+ෙA වැ�) වැ½ 
කරනවා, -මනා වැ½ කරනවා''  /යා පq}ය දවස්වල කCකාව6 
පැව@ණා. අ	 එය තරෙ# BC6ෙෂ�ප කළා. ඒ ෙය�ජනාව ෙගන 
ආ මහ�වK දැ+ සFද නැCව අෙ) ඇඟටම ඒක දමන ෙවලාෙR, 
මම ඔබ@මාෙග+ ඉ�¼ම6 කරනවා. ෙ� ෙවSෙව+ ෙව+ ¡~ 
BCපාදනය6 ඇC. ම+XවK+ට ඒ -මනා ලබා ෙද+න, ප½ ලබා 
ෙද+න ෙව+ ¡~ �මන ෙහ� \දල6 Cෙබනවා න�, ෙ� රෙ¾ 
:)ප�, අUංසක ';q+ට ලබාෙදන සමෘF� සහනාධාරය 
අ¢C� තව /Uපෙදෙන�ට ෙහ� ලබාෙද+න ඒ \දල 
ෙය1දව+න /යා මම ඉ�ලා Z�නවා. ගK \ද� ඇමC@ම;, 
ගK කථානායක@ම;, ඔබ@ම+ලා මැ4හ� ෙවලා ඒ 
ස�බ+ධෙය+ කට^@ කර+න. ගK ඇමC@ම;, එෙස� /Mෙ� 
හැ/යාව6 Cෙබනවාද?  

 
ග3 G. හැ_ස� මහතා  (மா9�மி, I. ஹாிச�) 
(The Hon. P. Harrison) 

ගK කථානායක@ම;, එ@මා /Rවා සමෘF�ලා»+ෙA 

Bශ්නය &සඳ+න /යා. හැබැ_, සමෘF�ලා»+ෙA Bශ්නය 

&සඳ+න ෙපර සමෘF� ;ලධා<+ෙA Bශ්නය &සඳලා ඉ+න 

ඕනෑ. ඒ අය අස@ෙට+ ඉ+ෙ+. ෙ� ස�බ+ධෙය+ 

අ�කරණෙ# නO ෙදක6 Cෙබනවා. ඒ නO ෙදක� ඉ6ම;+ 

&භාග කර අවස+ කර ෙද+න /යා �CපC@මාෙගS� 

ඉ�¼ම6 කර Cෙබනවා. ඒ නO ෙදක අවස+ ¡~ හැ�ෙ# ඒ 

;ලධා<+ෙA Bශ්නය &ස ඳනවා.  

ගK ම+X@ම;, තව� අයට අ¢C+ සමෘF� සහනාධාරය 
ලබා -ෙ� වැඩසටහන අCගK ජනා�පC@මාෙA Bධාන�වෙය+ 
අ	 ලබන මාසෙ# ෙප1ෙළ1+නKෙR�, ගK අ�ාමාත�@මාෙA 
Bධාන�වෙය+ මාතෙ� 4ස්56කෙ#� Äයා�මක /Mමට 
අදහස් කරනවා. ඒ අSව ෙ� අ¡KFෙF අ¢C+ ප¡� ල6ෂ 
 @නකට ආස+න Bමාණයකට�, සමෘF� සහනාධාරය ඉ�ලන 
ඉC< Zය¢ම ප¡�වලට ලබන අ¡KFෙF එය ලබා ෙද+න� 
කට^@ කරන බව මම මත6 කර+න කැමැC_. 

 

 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Bශ්න අංක 9 - 398/'18- (1), ගK Å. රංL� ද ෙස1_සා මහතා 

- [සභා ග,භය @ළ නැත.] 
Bශ්න අංක 10 - 432/'18- (1), ගK ඉෂා6 රYමා+ මහතා. 

981 982 



පා,0ෙ�+@ව 

ග3 ඉෂා& ර�මා� මහතා (மா9�மி, இஷா! ரஹுமா�) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගK කථානායක@ම;, මා එම Bශ්නය අහනවා. 

 
ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா9�மி, கயAத  க�ணாதில!க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගK කථානායක@ම;, මහානගර හා බස්නාUර සංව,ධන 

අමාත�@මා ෙවSෙව+ මා එම Bශ්නයට 	m@ර -ම සඳහා 

සCය6 ක� ඉ�ලනවා. 
 

-ශ්නය ම� Jනක: ඉJ_පH EFමට �ෙය�ග කරන ල:. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Bශ්න අංක 11 -458/'18- (1), ගK Æම� ර�නායක මහතා - 
[සභා ග,භය @ළ නැත.]  

Bශ්න අංක 12 -500/'18- (1), ගK ච'+ද &ෙ�Z< මහතා. 

 
ග3 ච��ද C ෙ}t_ මහතා (மா9�மி, சமிAத விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගK කථානායක@ම;, මා එම Bශ්නය අහනවා. 

 
ග3 ල&ෂ්ම� E_ඇLල  මහතා (රාජO වOවසාය හා 
මහ8වර නගර සංව+ධන අමාතO�මා සහ 
පා+6ෙ9��ෙ  සභානායක�මා) (மா9�மி, லOம� கிாிஎ?ல - அரச ெதாழி?�ய2சிக0 ம23� க9B 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 ask for two weeks' time to answer that Question. 
 
-ශ්නය ම� Jනක: ඉJ_පH EFමට �ෙය�ග කරන ල:. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Bශ්න අංක 13 -522/'18- (1), ගK ඉ+4ක අSKFධ ෙහ�ර� 

මහතා - [සභා ග,භය @ළ නැත.] 

Bශ්න අංක 14 -533/'18- (1), ගK වාqෙFව නානාය6කාර 
මහතා - [සභා ග,භය @ළ නැත.] 
 

ඝන අප�වO කළමනාකරණය : nHතලම 
Jස්�&කය தி,ம# கழி4	ெபா�% 0காைம��வ��வ�:  ��தள� மாவ�ட� 

SOLID WASTE MANAGEMENT: PUTTALAM DISTRICT  

558/’18 

15.ග3 අෙශ�ක sය�ත මහතා (மா9�மி, அேசா!க பிாியAத) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 

පළා� සභා, පළා� පාලන සහ Çඩා අමාත�@මාෙග+ ඇ� 

Bශ්නය - (1) : 

(අ) (i)  වයඹ පළා� සභාව යටෙ� y�තලම 4ස5්6කය 
@ළ Äයා�මක වන පළා� පාලන ආයතන &Z+ 
අප]ව� සහ කැmකසළ බැහැර කරන සථ්ාන 
කවෙ,ද; 

 (ii)  ඝන අප]ව� කළමනාකරණය සඳහා ව�ාපෘCය6 
ෙමම පළා� පාලන ආයතන සඳහා හ¿+වා - 
Cෙªද; 

 (iii)  එෙස� න�, 2010 ව,ෂෙ# Zට ෙ� ද6වා එම 
ව�ාපෘCය සඳහා එ6 එ6 පළා� පාලන 
ආයතනයකට ලබා - ඇC පහqක� හා \ද� 
Bමාණය ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ,ද; 

 ය+න එ@මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙ+ද? 

(ආ) ෙන1එෙස� න�, ඒ ම+ද? 
 மாகாண சைபக#, உ#Kரா�சி ம��� விைளயா�+��ைற அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) வடேம! மாகாண சைபயி& கீ( H�தள� மாவ�ட�தி! இய.கி வ�� உ#Kரா�சி நி�வன.களா! கழி=* ெபா��கB� >*ைப Lள.கB� அக�ற*ப+கி&ற இட.க# யாைவ எ&பைத1�;  (ii) தி�ம� கழி=*ெபா�# 4காைம��வ���கான க��தி�டெமா&� ேம�ப  உ#Kரா�சி நி�வன.கB�காக அறி4க*ப+�த*ப�+#ளதா எ&பைத1�;  (iii) ஆெமனி!, 2010 ஆ� ஆ�+ ெதாட�க� இ&� வைர ேம�ப  க��தி�ட�தி�ெகன, உ#Kரா�சி நி�வன� ஒ6ெவா&��>� வழ.கி1#ள வசதிக# ம��� பண�ெதாைக தனி�தனியாக யா� எ&பைத1�;  அவ3 இ�சைபயி! அறிவி*பாரா? (ஆ) இ&ேற!, ஏ&? 

 

asked the Minister of Provincial Councils, Local 
Government and Sports: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) the locations where refuse and garbage is 

dumped by the Local Authorities in the 
Puttalam District which comes under the 
North - Western Provincial Council; 

 (ii)  whether a project for the management of 
solid waste has been introduced to the 
above Local Authorities; and 

 (iii)  if so, the facilities provided and financial 
allocations made to each of the above Local 
Authorities for the above-mentioned project 

from year 2010 up to now? 
(b) If not, why?  
ග3 �යා� Cෙ}CTම මහH�ය (පළාH සභා, පළාH 
පාලන සහ �ඩා රාජO අමාතO��ය) (மா9�மி, (தி�மதி) Qயாணி விேஜவி!கிரம - மாகாண சைபக0, உ0Rராசி ம23� விைளயா%��ைற இராஜா.க அைம*ச�) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama - State Minister of 
Provincial Councils and Local Government and Sports) 

ගK කථානායක@ම;, පළා� සභා, පළා� පාලන සහ Çඩා 
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අමාත�@මා ෙවSෙව+ මා එම Bශ්නයට 	m@ර ෙදනවා. 

(අ) (i)  හලාවත නගර සභාව   -\+ෙ+ෂව්ර� 

   හලාවත BාෙFGය සභාව - ෙස��ක¾�ය 

   y�තලම නගර සභාව  - මන��NOව 

   y�තලම BාෙFGය සභාව  - �,CZංහගම 

   ආණමOව BාෙFGය සභාව  - ආණමOව 

   වනාත&�¢ව BාෙFGය සභාව  - වනාත&�¢ව 

   කKවලගසව්ැව BාෙFGය සභාව  - සා0ය වැව 

   නවග�ෙ�ගම BාෙFGය සභාව  - ෙබ�ගහවැව 

   නා�තN½ය BාෙFGය සභාව - රාජප6ෂ මාවත, 
නා�තN½ය 

   ආර23ක¾�ව BාෙFGය සභාව  - උඩ)yව 

   ෙව+න)yව BාෙFGය සභාව  - /<මැ�යාන 

   ක�	�ය BාෙFGය සභාව  - ක�	�ය 

 (ii) Cෙª. 

  ගK කථානායක@ම;, (අ) (iii) ෙක1ටසට අදාළව 
-,ඝ 	m@ර6 Cෙබනවා.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ග3 අෙශ�ක sය�ත මහතා (மா9�மி, அேசா!க பிாியAத) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ගK කථානායක@ම;, කාලය ඉ@K කර ග+න ඕනෑ ;සා 
	m@ෙරU ඉ@K ෙක1ටස සභාගත කළා න� ෙහ1ඳ_. 

 
 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ1ඳ_. එෙහම න� එම 	m@ර සභාගත කර+න, ගK රාජ� 
ඇමC@'ය. 

 
 
 

ග3 �යා� Cෙ}CTම මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) Qயாணி விேஜவி!கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ෙහ1ඳම_, ගK කථානායක@ම;. 	m@ෙරU ඉC< ෙක1ටස මා 

සභාගත* කරනවා.  
 

 

* සභාෙ9සය මත තබන ලද 12�ෙර� ඉ�_ ෙකAටස: *  சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைடயி� எ�சிய ப�தி: 
• Rest of the Answer tabled: 
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පා,0ෙ�+@ව 

 

 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 
ගK ම+X@ම;, අ@K Bශ්න අහ+න. 

 

ග3 අෙශ�ක sය�ත මහතා (மா9�மி, அேசா!க பிாியAத) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ගK කථානායක@ම;, මම අද ෙ� Bශ්නය ඉ4<ප� කෙළ� 

ලංකාෙR වැදග�ම ආයතනය6 වන පළා� පාලන ආයතන 

ස�බ+ධව_. ගK කථානායක@ම;, පළා� පාලන ආයතනවලට 

\ද� &ශාල Bමාණය6 ලැෙබ+ෙ+ ව<පන� බ: සහ දඩ \ද� 

වැ; Pම යටෙ�_.   

මම පළා� සභා, පළා� පාලන අමාත�ාංශෙය+ අහ+ෙ+ 
ෙමය_. මම මහජන ;ෙය�Lතෙය6 &�යට පළා� පාලන 
ආයතනය/+ පා,0ෙ�+@ව ද6වාම පැ'� ෙකෙන6. මට 
හැ ෙඟන &�යට පළා� පාලන ආයතනවල -පq}ය දා බලය 
	Uට� PමෙRදය අSව- කඹ ඇ-ම6 Z: ෙවනවා; පළා� පාලන 
ආයතන අක,මණ� /Mෙ� ව�ායාමය6 ZFධ ෙවනවා. ෙ�කට 
ෙහ�@ව පළා� පාලන ආයතනවල බලයට ප� ෙවලා Z�න 
බYතර Bධාන සභාපCවK+ සහ ම+X මNඩලය ව,තමාන 
ආNOව අප�,Cයට ප� කර'+ ආNOව ෙගදර යවන 
වැඩසටහන අතට අරෙගන C ම_.  

ගK කථානායක@ම;, ෙ�ක රෙ¾ ජනතාවට ඉතාම අභාග� 
ස�ප+න ත��වය6. ඒ ;සා පළා� පාලන අමාත�ාංශය &�යට 
පළා� පාලන ආයතනවල Z:ෙවන ෛද;ක වැඩසටහ+ සහ 
-,ඝ කා¼න වැඩසටහ+ 	mබඳව ;යාමනය6 Z: කරනවාද, ඒ 
	mබඳව සෑÈමකට ප� ෙව+න y£ව+ද /යන කාරණය මම 
පළා� සභා, පළා� පාලන සහ Çඩා රාජ� අමාත�@'යෙග+ 
අහ+න කැමැC_. 
 

ග3 �යා� Cෙ}CTම මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) Qயாணி விேஜவி!கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ගK කථානායක@ම;, ෙ� ස�බ+ධෙය+ ;යාමනය6 

කරනවාද නැFද /යන කාරණය 	mබඳව මට උපෙදස් ලැ  නැහැ. 

ෙකෙස� ෙවත� පළා� සභාව /ය+ෙ+, පළා� මහ ඇමCවරයා 

යටෙ� පාලනය කර+න y£ව+ ආයතනය6. ගK 

කථානායක@ම;, ඒ වාෙAම පළා� සභාව &qKවා හැර Cෙබන 

පළා�වල Zය¢ ;යාමන කට^@ ආNOකාරවරයා යටෙ� Z: 

කළ හැ/_. 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙදවැ; අ@K Bශ්නය. 

 
ග3 අෙශ�ක sය�ත මහතා (மா9�மி, அேசா!க பிாியAத) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ගK කථානායක@ම;, මෙA ෙදවැ; අ@K Bශ්නයට ය+න 

ක0+ /ය+න ඕනෑ, පළ\වැ; අ@K Bශ්නය සඳහා ලැ�~ 

	m@ර ගැන මහජන ;ෙය�Lතය� වශෙය+ මට ස@� ෙව+නට 

බැහැ /යන එක. ඒක මෙA අදහස. ෙහ�@ව තම_, පළා� පාලන 

ඇමC@මා හැමදාම 	m@K -ලා, දහ@+වැ; ආNOPම 

ව�වස්ථා සංෙශ�ධනය අSව, එෙහම නැ�න� ෙවනම බලය6 

Cෙබනවා /යා 0ස්සලා }යාම Z: ෙව+න ඕනෑ අපරාධය ZFධ 

ෙවනවා. ඒක ෙල1� අපරාධය6 ගK කථානායක@ම;. ෙ�ක 

අෙ) රෙ¾, සමාජෙ# Dව� වන ජනතාවට කරන දැවැ+ත &�ෙ# 

ෙ]�Uකම6. මම ෙ�ක වග �ෙම+ ^@ව_ /ය+ෙ+. ෙ� ෙවF- 

අCගK ජනා�පC@මා "�ාම ශ6C" වැඩ 	mෙවළ 4ය� කර 

Cෙබනවා. ගK අ�ාමාත�@මා B\ඛ අෙ) රජය "ග� ෙපරmය" 

වැඩසටහන 4ය� කර  Cෙබනවා. ඒ වාෙAම �ට ෙම1ෙහ1තකට 

ක0+ කථා ¡~ "සමෘF� සංව,ධන වැඩසටහන" Äයා�මක 

කරනවා. ඒ වාෙAම ෙ,Éය අමාත�ාංශය යටෙ� BාෙFGය 

ෙ�ක� ෙක1¾ඨාස ම¾ට'+, �ාම ෙස�වා වස� ම¾ට'+ &ශාල 

සංව,ධන වැඩසටහ+ Äයා�මක ෙකෙරනවා. ගK 

කථානායක@ම;, අCගK ජනා�පC@මාෙA එකඟ�වය මත ප� 

¡~ ප6ෂ ෙදෙ6ම මහජන ;ෙය�Lතය+ෙග+ සැ:�ල� සම 

සභාපCවK BාෙFGය සංව,ධන ක'�වල Z�නවා. පළා� පාලන 

ආයතනවල /Zම වැඩ 	mෙවළ6 	mබඳව ඒ අය දැSව� 

ෙව+ෙ+� නැහැ, දැSව� කර+ෙ+� නැහැ. ඊට එහා Cෙබන 

අභාග� ස�ප+න ත��වය මම මෙA පළ\වැ; අ@K Bශ්නෙ#- 

ම@ කළා වාෙA, ඉහත /යy ව,තමාන වැඩසටහ+ එකකටව� 

එම ආයතන උදR කර+ෙ+ නැහැ,  -උදR ෙන1කර U�යාට 

කම6 නැහැ.- ඊට හරස් ෙවනවා. 

ගK කථානායක@ම;, මා වග�ෙමS_ ෙ� කාරණය 

/ය+ෙ+. ඒ පළා� පාලන ආයතනව0+ BාෙFGය සංව,ධන 

ක'�වට 0	 එවනවා, අෙ) ආයතනවලට අ_C ෙFපළ සහ 

ස්ථාන ස�බ+ධව. උපෙ� Zට &පත ද6වාම කට^@ පළා� 

පාලන ආයතනවලට අ_C_. මා,ග පFධCය ග�තාම, Zයයට 

906 අ_C ඒ අයට_. ග� සංව,ධනය කර+න ඇC කර Cෙබන 

"�ාම ශ6C", "ග� ෙපරmය" ආ4 වැඩසටහ+ අඩ පණ /Mෙ� 

ව�ායාමය6 Cෙබනවා. ඒ වැඩසටහ+ Äයා�මක /Mමට පළා� 

පාලන ආයතන මැ4හ� &ය ^@_. න\� ඒ අඩ පණ /Mම නතර 

/Mමට මැ4හ� ව+න බැහැ /යා පළා� පාලන අමාත�වරයා 

/යනවා න�, පා,0ෙ�+@ෙR ම+Xවරය� හැ�යට මම 

/යනවා, "එ@මා අ_+ ෙව+න ඕනෑ." /යා, ගK 

කථානායක@ම;. පළා� අමාත�වK+, BාෙFGය සභාෙR Bධාන 

;ෙය�Lතය+ ෙග+වා ෙ� වැඩ 	mෙවළ සමඟ ඒකාබFධ 

කර+න ඕනෑ. එෙහම ෙන1කෙළ1�, අCගK ජනා�පC@මා�, 

ගK අ�ාමාත�@මා�, අමාත� මNඩලය� ඉ4< කාලය @ළ "ග� 

ෙපරmය" ආ4 වැඩසටහ+ ෙම1න තර� Äයා�මක කර+න 

}ය�, ඒවා Äයා�මක කර+න ඉඩ ෙද+ෙ+ නැහැ, ගK 

කථානායක@ම;.  

 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK රාජ� අමාත�@'ය, ඒ ෙකෙ, අවධානය ෙය1\ කර+න. 

987 988 

[ගK Êයා; &ෙ�&Pම මහ�'ය] 

[ෙමම  12�ර nස්තකාලෙi  ද තබා ඇත.] [இ�த விைட �	 நிைலய�தி�� ைவக�ப�� ள"] 
 [This answer is also placed in the Library.] 
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ග3 �යා� Cෙ}CTම මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) Qயாணி விேஜவி!கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ගK කථානායක@ම;, පළා� පාලන අමාත�ාංශය &�යට ෙ� 

කාරණා ස�බ+ධෙය+ මැ4හ� ව+න y£ව+. මැ4හ� ව+න 

බැහැ /යන කාරණය අ	 ඉ4<ප� කෙළ� නැහැ. මැ4හ� &ය 

හැ/_, ගK කථානායක@ම;.  
 

ග3 ච��ද C ෙ}t_ මහතා (மா9�மி, சமிAத விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගK කථානායක@ම;, -  
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK ෙසoඛ� ඇමC@මාෙA�, අධ�ාපන අමාත�@මාෙA�- 

[බාධා /Mම6] සමහර අවස්ථාවල ඇ@ළ� ෙවනවා- [බාධා 

/Mම6] 
 

ග3 ච��ද C ෙ}t_ මහතා (மா9�மி, சமிAத விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගK කථානායක@ම;, -  

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගK කථානායක@ම;, -  

 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

දැ+ ගK ච'+ද &ෙ�Z< ම+X@මා. ඊට පqව ඔබ@මාට 

අවස්ථාව ෙද+න�, ගK &ම� Eරවංශ ම+X@ම;.    

 

ග3 ච��ද C ෙ}t_ මහතා (மா9�மி, சமிAத விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගK කථානායක@ම;, ගK අෙශ�ක Ëය+ත ම+X@මා 

ෙය1\ කළ Bශ්නය ගැන_ මා /ය+ෙ+.  

 

ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගK කථානායක@ම;, - 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඊළඟට ඔබ@මාට_ අවස්ථාව ෙද+ෙ+.  

 
ග3 ච��ද C ෙ}t_ මහතා (மா9�மி, சமிAத விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
අප ගමට ෙගන යන සංව,ධනය ඇණ U�Eම සඳහා ග+නා 

උපPමය6, එය. හැබැ_ මා ද+නා &�යට පළා� සභා, පළා� 

පාලන සහ Çඩා අමාත�ාංශය යටෙ� පළා� මා,ග අමාත�ාංශය 

Cෙබනවා. ඒ පළා� මා,ග අමාත�ාංශයට ඍÍව මැ4හ� ෙවලා 

ඒවා පවරා ගැ�� කර ෙහ� සංව,ධනය කර+න y£ව+. එයට 

ඉඩ ෙද+ෙ+ නැ�න�, මහාමා,ග හා මා,ග සංව,ධන 

අමාත�ාංශයට ය�/Z බලය6 ෙග1ඩ නඟා, මහාමා,ග හා මා,ග 

සංව,ධන අමාත�ාංශය හරහා BාෙFGය පාරව� පවරාෙගන 

සංව,ධන කට^@ කර+න ඕනෑ. අ	 ද+නවා, &ෙශ�ෂෙය+ම 

අෙ) ගK ක&+ද ෙහ�ෂා+ ජයව,ධන ම+X@මාෙA 

ෙක1¾ඨාසෙ# -එ@මාෙA- &මධ�ගත \දල� යව+න &�ය6 

නැහැ /යා.  

යව+න යන ෙක1ට ඒකට අවසරය නැහැ. හැබැ_, ඒවා 

සංව,ධනය කළාට පස්ෙස� ජය�හණය කරy ඒ සභාවල ම+XවK 

නම ගහග+න �දානමක ඉ+නවා. ඒ ෙග1�ල+ මැCවරණය 

ජය�හණය කෙළ�, "සංව,ධනය කර+න�, ෙ�ක 

ෙග1ඩනඟ+න�, ෙ�ක අපට කර+න y£ව+" /යලා. ඒ 

&ශ්වාසය තම_ ජනතාවට :+ෙ+. ෙම1කද පළා�පාලන ආයතන 

�ක ග�@ ගම+ ආNOව ග+නවා /යන කාරණය ෙ+ 

ෙග1ඩනැÎෙR. ඒකාබFධ &ප6ෂෙ# කNඩායම, "අගමැCකම 

ග+නවා, ආNOව ග+නවා" /යලා තම_ පළා�පාලන ආයතන 

�ක 4නවලා :+ෙ+. හැබැ_, දැ+ පාෙ, �~ �ක අ_+ 

කර+න හදන ෙක1ට, පාර හද+න ස�0 ෙදන ෙක1ට ඒකට 

&KFධ ෙවනවා. මම Uතනවා, ෙ�කට රෙ¾ ජනතාව මැ4හ� 

ෙව+න ඕනෑ /යලා. රෙ¾ ජනතාවට අ_C ෙ� මා,ග, රෙ¾ 

ජනතාවට අ_C ෙ� ෙප1: පහqක� ආNOව6 හැ�යට අපට 

සංව,ධනය කර+න ෙද+ෙ+ නැ�න� ඒක බරපතළ 

කාරණය6. ඒ BාෙFGය සභාව0+ ඒවා කරන එක ඔ¡+ෙA 

අ_CවාZකම6 /යලා ෙ�ක නව�ව+න හදනවා. එෙස� 

කර+නට ඉඩ ෙද+න එපා, ගK කථානායක@ම;. එ6ෙක� 

ෙ�වා පළා� සභාවට පවරා ග+න; නැ�න� මධ�ම රජයට 

පවරාෙගන ෙ� දැවැ+ත සංව,ධනය ගෙ� ජනතාවට, රෙ¾ 

ජනතාවට ෙගන ය+න ඉඩ සලසා ෙද+න. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ1ඳ_. ඒ ගැන අවධානය ෙය1\ කර+න.  

 
ග3 �යා� Cෙ}CTම මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) Qயாணி விேஜவி!கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ඒ ගැන අවධානය ෙය1\ කර+න�, ගK ම+X@මා. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK &ම� Eරවංශ ම+X@මා. 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගK කථානායක@ම;, ගK රාජ� ඇමC@'යෙA අSමැCය 

ඇ@ව මම  ෙ� කාරණය අහ+න කැමැC_. ඔබ@'ය පළා� 

පාලන හා පළා� සභා &ෂය භාර වැඩ බලන අමාත�@'ය හැ�යට 

කට^@ කරනවා. -,ඝ කාලය6 Cස්ෙස� පැවැ�Eෙම+ වළක'+ 

Z�න, ක� දම'+ Z�න පළා� සභා මැCවරණය කවදා &තර 

Cය+න බලාෙප1ෙර1�@ව6 Cයනවාද /යලා මම 

ඔබ@'යෙග+ දැන ග+න කැමැC_. 

 

ග3 �යා� Cෙ}CTම මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) Qயாணி விேஜவி!கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

අද 4නෙ#� ෙ� ස�බ+ධෙය+ ප6ෂ නායක ¤ස්Eම6 ෙ� 

පා,0ෙ�+@ෙR Cෙයනවා. \£ පා,0ෙ�+@වම එක@ ෙවලා, 

ෙ� ගැන ඉ6ම+ $රණය6 ග�තා න� ෙහ1ඳ_. 
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පා,0ෙ�+@ව 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK ක&+ද ජයව,ධන මැC@මා. 

 

ග3  (ෛවදO) කC�ද ෙහfෂා� ජයව+ධන මහතා  (மா9�மி, (ைவ�திய கலாநிதி) கவிAத ேஹஷா� ஜயவ�தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

ගK කථානායක@ම;, - 

 

ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

පැහැ40 /Mම6 Cෙබනවා, ගK කථානායක@ම;. 

 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙප1Áඩ6 ඉ+න, ගK ම+X@ම;. පැහැ40 /Mම6 

Cෙබනවා. ෙම1ක6ද ඔබ@මාෙA පැහැ40 /Mම? ඔබ@'යට 

	m@ර6 ෙද+න y£ව+ද? 

 

ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගK කථානායක@ම;, ගK රාජ� ඇමC@'යෙග+ ෙ� 

කාරණය දැන ග+න කැමැC_. ඊෙ# x ලංකා ;දහස් ප6ෂ 

මධ�ම කාරක සභාව� කැඳ¡ණා. අO ගණෙ+ ඒෙ6-ව� 

$රණය කෙළ� නැFද,  ෙ� මැCවරණය පව�ව+න ඕනෑය /යලා. 

 
ග3 �යා� Cෙ}CTම මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) Qயாணி விேஜவி!கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

අද 4නෙ# ඒ ස�බ+ධෙය+ සාක2ඡාව6 Cෙබන බවට ඊෙ# 

දැS� :+නා. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_. ගK (ෛවද�) ක&+ද ෙහ�ෂා+ ජයව,ධන 

මහතා. 

 
ග3  (ෛවදO) කC�ද ෙහfෂා� ජයව+ධන මහතා  (மா9�மி, (ைவ�திய கலாநிதி) கவிAத ேஹஷா� ஜயவ�தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

ගK කථානායක@ම;, ජා-ඇල BාෙFGය සභාෙව+ 4ස්56 

ෙ�ක�@මාට ෙය1\ කරලා Cෙබන 2018.07.31 4නැC 0	ය මට 

ලැÆලා Cෙබනවා. ඒ 0	ය අෙ) අෙශ�ක Ëය+ත ම+X@මා අද 

4න Bකාශ කරy කාරණයට ස�බ+ධ_. ජා-ඇල නගර සභාවට 

සහ BාෙFGය සභාවට තම_ පාරව� එෙහම අ_Cව Cෙබ+ෙ+, 

ගK කථානායක@ම;. න\� ෙ� පාරව� තවම ගැස¾ කරලා 

නැහැ. 

ෙ�  0	ෙ#  ෙමෙස� සඳහ+ ෙවනවා, "ඉහත 0	ෙ# සඳහ+ 

මා,ග �ත�SVල U'ක� ජා-ඇල BාෙFGය සභාව ස@ බැ&+ 

එU සංව,ධන කට^@ අප සභාෙR අවසරය/+ ෙත1රව ෙවන� 

ආයතනය/+ ඉ� /Mමට ෙහ� සංව,ධනය /Mමට අවසර ෙහ� 

අSමැCය ලබා -මට ෙන1හැ/ බව ෙම_+ ද+වා Z�'" /යලා.  

ගK කථානායක@ම;, ෙමෙහම }ෙය1� අෙ) අෙශ�ක 

Ëය+ත ම+X@මා /යy ආකාරයට /Z: සංව,ධන කට^�ත6 

අපට කර+න ලැෙබ+ෙ+ නැහැ. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබ@මා /යන කාරණය මට ෙ�ෙරනවා. ගK ඇමC@'ය, ඒ 

කාරණය ගැන� ඔබ@'ය ෙස1යා බල+න. එෙහම ෙFව� Z: 

වනවා න� ඒක වැ¤4_. 
 

ග3 �යා� Cෙ}CTම මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) Qயாணி விேஜவி!கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ගK කථානායක@ම;, Zය¢ කාරණා ගැන ෙස1යා බලා ෙ� 

ස�බ+ධෙය+ 	යවර6 ග+න කට^@ කර+න�. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK ම+X@ම;, ඔබ@මා ඒ කාරණා ගK ඇමC@'යට 

ඉ4<ප� කර+න. ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_. ෙදවන වටය. 

 

 රබ+  ක+මා�තය 12බඳ -ධාන සැලැස්ම:  
�යාHමක EFම இற	ப� உ&ப�தி# ைக�ெதாழி" ப&றிய பிரதான தி�ட�: அ0"ப$�த" 

MASTER PLAN FOR RUBBER INDUSTRY: IMPLEMENTATION 
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2.  ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා      (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
     (The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

වැ&0 ක,මා+ත අමාත�@මාෙග+ ඇ� Bශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2016 අය වැය ෙය�ජනා අංක 159ට අSව, රබ, 
;ෂප්ාදන ක,මා+තය 	mබඳ Bධාන සැලැසම්6 
(Master Plan) සකසS ලැ�ෙRද; 

 (ii) එෙස� න�, එම සැලැසම් ඉ4<ප� කර+ෙ+ද; 

 (iii) උ6ත සැලැසම් Äයා�මක /Mම සඳහා, වැ&0 
ක,මා+ත අමාත�ාංශයට K	ය� '0යන 1006 
ලබා :+ෙ+ද; 

 (iv) එෙස� න�, එම Óල� BCලාභ උ පෙය�ජනය කර 
ග� ආකාරය  කවෙ,ද; 

 ය+න එ@මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙ+ද? 

(ආ) ෙන1එෙස� න�, ඒ ම+ද?  ெப�"ேதா�ட� ைக�ெதாழி! அைம�சைர� ேக�ட வினா: 
(அ) (i) 2016 ஆ� ஆ�+�கான வர=ெசல=�தி�ட பிேரரைண இல�க� 159 இ& பிரகார�, இற*ப3 உ�ப�தி� ைக�ெதாழி! ப�றிய பிரதான தி�டெமா&� (Master Plan ) தயாாி�க*ப� �"ததா எ&பைத1�;  (ii) ஆெமனி!, அ�தி�ட�ைத சம3*பி*பாரா எ&பைத1�;  (iii) ேம�ப  தி�ட�ைத ெசய�ப+��வத�காக, ெப�"ேதா�ட� ைக�ெதாழி! அைம���> 
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2018 අෙග�ස්@  09  Rபா 100 மி!Sய& வழ.க*ப�+#ளதா எ&பைத1�;  (iv) ஆெமனி!, ேம�ப  நிதி ஏ�பா+க# பய& ப+�த*ப�ட வித� எ6வா� எ&பைத1�;  அவ3 இ�சைப�> அறிவி*பாரா? 
(ஆ) இ&ேற!, ஏ&? 
 

asked the Minister of Plantation Industries: 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether a master plan was prepared  for  
rubber industry as per  Proposal No.159 of 
the 2016 Budget; 

 (ii) if so, whether the aforesaid plan will be 
submitted; 

 (iii) whether an amount of 100 million rupees 
was  provided to  the Ministry of Plantation 
Industries in order to implement the 
aforesaid  plan; 

 (iv) if so, the  manner in which the aforesaid  
financial  benefits were utilized? 

(b)   If not, why? 
 

ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா9�மி, கயAத  க�ணாதில!க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගK කථානායක@ම;, වැ&0 ක,මා+ත අමාත�@මා 

ෙවSෙව+ මා එම Bශ්නයට 	m@ර සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙ9සය මත තබන ලද 12�ර: * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) රබ, Bධාන සැලැසම් සකස ්කර ඇත. 

 (ii) රබ,  ක,මා+තය  	mබඳ Bධාන සැලැසේ�** 	ටපත6  
ඉ4<ප� කර'.   

 (iii) 2016 අය වැය කථාව මÕ+ K	ය� '0යන 100ක \දල6 
රබ, Bධාන සැලැසම් Äයා�මක /Mම සඳහා  ෙව+ කරන 
ල-. 

 (iv) අ6\ද� මහා භාNඩාගාරෙය+ ලබා ෙන1ග+නා ල-. 

  K	ය� '0යන 1006 ෙව+ කළද, ඒ වන&ට� රබ, 
Bධාන සැලැසම් සැලq� /Mෙ� අ4යෙරU පැව@�. 
එබැ&+ ෙව+ කරන ලද BCපාදන සඳහා අ6\ද� ලබා 
ගැ�ෙ� අවශ�තාව6 පැන ෙන1නැÎ�. 

(ආ) අදාළ ෙන1ෙR. 
 

ද�Lල Cෙශf�ත ආ+�ක මධOස්ථානය: ගැටv த��%ள விேசட ெபா�ளாதார நிைலய�: பிர.சிைன 
 DAMBULLA DEDICATED ECONOMIC CENTRE: ISSUES  
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3. ග3 අෙශ�ක sය�ත මහතා (ග3 ෙර��� �මා_ 

Cෙ}රHන මහH�ය ෙව8වට)      (மா9�மி, அேசா!க பிாியAத - மா9�மி, (தி�மதி) ேராஹினி ,மாாி விேஜர�ன சா�பாக) 
     (The Hon. Ashoka Priyantha on behalf of the Hon. (Mrs.) 
Rohini Kumari Wijerathna) 

Iවර හා ජලජ ස�ප� සංව,ධන සහ �ා�ය ආ,�කය 	mබඳ 

අමාත�@මාෙග+ ඇ� Bශ්නය - (1): 

(අ) (i) දÖ�ල &ෙශ�fත ආ,�ක මධ�සථ්ානය සථ්ා	ත 
කළ 4නය කවෙ,ද; 

 (ii) දැනට ෙමම ආ,�ක මධ�සථ්ානෙ# කඩ කාමර 
පව�වා ෙගන යS ලබන U'කKව+ෙA න� 
කවෙ,ද;  

 (iii) දැනට ෙමම ආ,�ක මධ�සථ්ානය ආÊතව ම@ E 
ඇC ගැට¢ &ස×ම සඳහා�, ආ,�ක 
මධ�සථ්ානෙ# ප<පාලන කට^@ &�ම� /Mම 
සඳහා� ඔබ අමාත�ාංශය ගS ලබන  	යවර 
කවෙ,ද; 

 ය+න එ@මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙ+ද? 

(ආ) ෙන1එෙස� න�, ඒ ම+ද?  கட�ெறாழி!, நீரக வளIல அபிவி��தி ம��� கிராமிய* ெபா�ளாதார அ7வ!க# அைம�சைர� ேக�ட வினா:  (அ) (i) த�H#ள விேசட ெபா�ளாதார நிைலய� தாபி�க*ப�ட திகதி யாெத&பைத1�;  ( i i )  த�ேபா� ேம�ப  ெபா�ளாதார நிைலய�தி! கைடகைள நடா��கி&ற உாிைமயாள3களி& ெபய3க# யாைவ எ&பைத1�;  ( i ii )  த�ேபா� ேம�ப  ெபா�ளாதார நிைலய� சா3"ததாக உ�வாகி1#ள பிர�சிைனகைள தீ3*பத�>� ம��� ெபா�ளாதார நிைல ய�தி& நி�வாக நடவ �ைககைள ஒT.> 4ைற*ப+��வத�>� த.கBைடய அைம�� ேம�ெகா#B� நடவ �ைகக# யாைவ எ&பைத1�;  அவ3 இ� சைப�> அறிவி*பாரா? ( ஆ) இ&ேற!, ஏ&?  
asked the of Fisheries & Aquatic Resources 

Development and Rural Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the date on which the Dambulla Dedicated 
Economic Centre was established; 

 (ii) the names of persons running stalls in the 
aforementioned Economic Centre; and 

 (iii) the steps that will be taken by your Ministry 
to resolve issues that have cropped up in 
the aforesaid Economic Centre and to make 
the administration of this Economic Centre 
methodical? 

(b)  If not, why? 
 

ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா9�மி, கயAத  க�ணாதில!க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගK කථානායක@ම;, Iවර හා ජලජ ස�ප� සංව,ධන සහ 
�ා�ය ආ,�කය 	mබඳ අමාත�@මා ෙවSෙව+ මා එම Bශ්නයට 
	m@ර සභාගත* කරනවා. 

 

* සභාෙ9සය මත තබන ලද 12�ර: * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) 1999 අෙB�� මස 01 වන 4න. 

 (ii) 157 ෙදෙන�ෙග+ සම+&ත නාම ෙ�ඛනය** ඉ4<ප� 
කර'. 
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————————— 
**  nස්තකාලෙi තබා ඇත. * *  �னிைலய�தி	 ைவக�ப�� ள". 
**  Placed in the Library. 

————————— 
**  nස්තකාලෙi තබා ඇත. * *  �னிைலய�தி	 ைவக�ப�� ள". 
**  Placed in the Library. 



පා,0ෙ�+@ව 

 (iii) මා තෙ� 4ස් 56 ෙ�ක�@මා සභාපC�වය දරන 
කළමනාකරණ භාරය 	U�වා ඇC අතර, එමÕ+ දÖ�ල 
&ෙශ�fත ආ,�ක මධ�සථ්ානෙ# ප<පාලන කට^@ 
ෙමෙහය Eම Z: කරS ලබ_. 

• ව�ාපාර ප<�ව0+ රජෙ# ත6ෙස�Kවට අSව බ: කඩ 

�¼ අය කර ගැ�මට අදාළව පැන නැ� ඇC ගැට¢ 

ස�බ+ධෙය+ කළමනාකරණ භාර ¤සE්මට පළා� 

ත6ෙස�KකK ස�බ+ධ කරවා ෙගන ගැට¢ 

;රාකරණය කර ගැ�මට දÖ�ල & ෙශ�fත ආ,�ක 

මධ�සථ්ානෙ# කළමනාකරණ භාරයට උපෙදස ් - 

ඇත. 

• Cස ් අ¡K: බ: }&q� ;�� /Mම ස�බ+ධෙය+ 

ව�ාපාර ප<� U'කKව+ &Z+ කරන ලද 

ඉ�¼�වලට අSව අදාළ බ: }&q� ලබා -ම 

ස�බ+ධෙය+ ඉඩ� ආඥාපනත අSව ගත ^@ 

BCප�Cමය $රණය+ හා අSගමනය කළ ^@ 

Äයාමා,ග ස�බ+ධව ඉඩ� හා පා,0 ෙ�+@ 

BCසංසක්රණ  අමාත�ාංශෙය+ සහ �CපC 

ෙදපා,තෙ�+@ෙව+ උපෙදස ්&මසා ඇත. 

• ආ,�ක මධ�සථ්ානවල කා,ය මNඩල බඳවා ගැ�� 

සහ වැ�) හා -මනා 	mබඳ පවCන ගැට¢ 

;රාකරණය කර ගැ�ම සඳහා කළමනාකරණ ෙස�වා 

ෙදපා,තෙ�+@ෙව+ හා වැ�) සහ ෙස�වක සංඛ�ා 

ෙක1'ෂ+ සභාෙව+ උපෙදස ්&මසා ඇත.  

(ආ) පැන ෙන1න�.  
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ASSISTANT TEA COMMISSIONERS: QUALIFICATIONS  
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4.  ග3 (ෛවදO) න6�ද ජය�ස්ස මහතා 
   (மா9�மி, (ைவ�திய கலாநிதி) நளிAத ஜயதிLஸ) 
     (The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

වැ&0 ක,මා+ත අමාත�@මාෙග+ ඇ� Bශ්නය - (1): 

(අ) (i) x ලංකා ෙ� මNඩලය ස@ BාෙFGය කා,යාල 
සංඛ�ාව ෙක1පමණද;  

 (ii) එම කා,යාල 	Uටා ඇC සථ්ාන කවෙ,ද;  

 (iii) එම කා,යාලවලට දැනට ප�E� ලබා Z�න 
සහකාර ෙ� ෙක1මසා<සව්K+ෙA q:qක� 
කවෙ,ද;  

 (iv) ඔ¡+ එම තන@ර සඳහා අවශ� q:qක� සyරා 
Cෙªද; 

 (v) ක£තර 4ස5්6කෙ# BාෙFGය කා,යාලය සඳහා 
ස�්ර සහකාර ෙ� ෙක1මසා<සව්රෙය� ප� 
ෙන1කර Z�+ෙ+ ම+ද; 

 ය+න එ@මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙ+ද? 

(ආ) ෙන1එෙස� න�, ඒ ම+ද?  ெப�"ேதா�ட ைக�ெதாழி! அைம�சைர� ேக�ட வினா: ( அ) (i )  இல.ைக ேதயிைல� சைப�> ெசா"தமான பிரேதச அ7வலக.களி& எ�ணி�ைக யாெத&பைத1�;  ( i i )  ேம�ப  அ7வலக.க# அைம"�#ள இட.க# யாைவெய&பைத1�;  ( i ii )  ேம�ப  அ7வலக.களி! த�ேபா� நியமன� 

ெப��#ள உதவி ேதயிைல ஆைணயாள3 களி& தைகைமக# யாைவெய&பைத1�;  ( i v )  இவ3க# இ*பதவிகB�>� ேதைவயான தைகைமகைள* U3�தி ெச;�#ளா3களா எ&பைத1�;  ( v )  கB��ைற மாவ�ட�தி& பிரேதச அ7வலக� தி�> நிர"தர உதவி ேதயிைல ஆைணயாள3 ஒ�வ3 நியமி�க*படாைம�கான காரண� யாெத&பைத1�;  அவ3 இ�சைப�> அறிவி*பாரா? ( ஆ) இ&ேற!, ஏ&?  
asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of regional offices belonging to 
the Sri Lanka Tea Board; 

 (ii) the locations in which the above-mentioned 
offices are situated; 

 (iii) the qualifications possessed by the 
Assistant Tea Commissioners who have 
been appointed to the said offices at 
present; 

 (iv) whether the said officers have fulfilled the 
qualifications required to  the said post; and 

 (v) the reason for a permanent Assistant Tea 
Commissioner is not appointed to the 
Regional Office located in the Kalutara 
District? 

(b) If not, why? 

 
ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா9�மி, கயAத  க�ணாதில!க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගK කථානායක@ම;, වැ&0 ක,මා+ත අමාත�@මා 

ෙවSෙව+ මා එම Bශ්නයට 	m@ර සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙ9සය මත තබන ලද 12�ර: * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) BාෙFGය කා,යාල හය/. 

 (ii) මාතර    -  අංක 46, &�BÁ �ණෙස�කර මාවත, ෙක1�ව, 
  මාතර 

  ගා�ල     - අංක 04, &0ය� &ජයර�න මාවත, ව6වැ�ල 
  පාර, ගා�ල 

  ග�ෙප1ල - අංක 140, අඹග\ව පාර, ග�ෙප1ළ 

  ර�නyර  -  අංක 61/1, නව නගරය, ර�නyර 

  බNඩාරෙවල  - &ශාකා මාවත, බ:�ල පාර, බNඩාරෙවල 

  බ:ර0ය (ක£තර)    -  ව@රාන පාර, බ:ර0ය 
 

 (iii) සහකාර ෙ� ෙක1මසා<සව්K+ බඳවා ගැ�ම සඳහා 
අSමත බඳවා ගැ�ෙ� ප�පා�ෙ# සඳහ+ q:qක� හා 
පළyKFද පහත ප<4 ෙR. 

  බාUර අය:�කKව+ 

• 	mග� &ශව්&ද�ාලය/+ කෘfක,මය ෙහ� &ද�ාව 

ෙහ� වා�ජ� ෙහ� ආ,�ක &ද�ාව ෙහ� රාජ�/
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[ගK ගය+ත කKණාCලක මහතා] 
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ව�ාපාර ප<පාලනය යන &ෂයය+ට \� තැන ෙද'+ 
ලබා ග� පළ\ උපා�ය  

 සහ 

• එම q:qක� ලැ ෙම+ පq රාජ� අංශෙ# ෙහ� 

	mග� ෙපoFග0ක ආයතනයක  අවම වශෙය+ අදාළ 
6ෙෂ�§ෙ# වසර @නක (03) පළyKFද ලබා C ම. 

 අභ�+තර අය:�කKව+ 

• x ලංකා ෙ� මNඩල ෙස�වෙ# ක;ෂ්ඨ 

කළමනාකරණ ෙස�වා ගණෙ# I ෙ���ෙ# අවම 
වශෙය+ වසර පහක (05) ස@�දායක ෙස�වය 

        ෙහ� 

• x ලංකා ෙ� මNඩල ෙස�වෙ# සහකාර ෙ� 

ෙක1මසා<ස ් II ෙ���ය තන@ර සඳහා පව�වS ලබන 
Ù'ත තරග &භාගය සම� x ලංකා ෙ� මNඩල 
ෙස�වෙ# අවම වශෙය+ වසර දහයක (10) ෙස�වය6 
ස�Ú,ණ කර ඇC ෙ� උපෙFශක/පM6ෂක 
(කළමනාකරණ සහකාර - තා6ෂ�ක)  I වන 
ෙ���ෙ# ;ලධා<+  බඳවා ගS ලබන අ+දම - 
q:qක� ල� අය:�කKව+ 0Ûත පM6ෂණයකට 
හා / ෙහ� ස�\ඛ පM6ෂණයකට භාජනය /Mම මÕ+ 

 (iv) දැනට මාතර, ගා�ල, ග�ෙප1ල, ර�නyර හා බNඩාරෙවල 
BාෙFGය කා,යාලවලට අS^6තව ෙස�වය කරන සහකාර 
ෙ� ෙක1මසා<සව්K+ අවශ� q:qක� සyරා ඇත. 

   බ:ර0ය (ක£තර) BාෙFGය කා,යාලෙ# සහකාර ෙ� 
ෙක1මසා<ස ් තන@ෙරU වැඩ බැ¼ම සඳහා q:qක� ල� 
BාෙFGය ෙ� සංව,ධන ;ලධා<ෙය� ප� කර ඇත. 

 (v)  ක£තර 4ස5්6 කා,යාලෙ# සහකාර ෙ� ෙක1මසා<ස ්
තන@ර සඳහා ප� /Mමට අC<6ත සහකාර ෙ� 
ෙක1මසා<සව්රෙය� ෙස�වෙ# ෙය- ෙන1ZÅම. 

  q:qක� සyරා C© අය:�කKව+ 0Ûත පM6ෂණයකට 
භාජනය /Mමට කට^@ �දාන� කර C�ණද, ඒ අතර@ර 
කාලෙ#- මැCවරණ ෙක1'ෂ+ සභාව &Z+ අංක 
එ�ඒඊ/2018/4/  හා 2017.11.28 4නැCව ;�� කළ 
චPෙ�ඛය අSව 2018 පළා� පාලන ඡ+ද &මÙ� කාල 
Ùමාව @ළ- ෙස�වකය+ බඳවා ගැ�ම Ùමා කර C© බැ&+ 
ඇබෑ,@ 	රEම ක½න'+ Z: /Mම සඳහා ස�\ඛ 
පM6ෂණ පැවැ�Eමට සහ බඳවා ගැ�මට &ෙශ�ෂ ඉ�¼ම6 
කළද මැCවරණ ෙක1'සම &Z+ ඒ සඳහා අSමැCය ලබා 
ෙන1-ම. 

  තරග &භාගය6 පැවැ�Eම යන අවශ�තාව ඉව� කර 
ස�\ඛ පM6ෂණය6 මÕ+ පමණ6 සහකාර ෙ� 
ෙක1මසා<ස ්තන@K ඇබෑ,@ 	රEමට කට^@ කරන ෙලස 
ඉ�¼ම6 ඉ4<ප� කර C ම ;සා x ලංකා ෙ� මNඩලෙ# 
අධ�6ෂ මNඩලය &Z+ ෙපර අය:�ප� කැඳEම අවලං� 
කර නැවත  අදාළ තන@ර සඳහා අය:�ප� කැඳEමට 
$රණය /Mම. 

(ආ)  අදාළ  ෙන1ෙR. 

 

 

 

ෙකAෙළA�නාව බා6කා CදOාලය :ෙභ4�ක හා 
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7. ග3 අෙශ�ක sය�ත මහතා (ග3 එස්.එ9. ම_&කා+ 
මහතා ෙව8වට) (மா9�மி, அேசா!க பிாியAத - மா9�மி, எL.எ�. மாி!கா� சா�பாக) 
(The Hon. Ashoka Priyantha on behalf of the Hon. S.M. 
Marikkar) 

අධ�ාපන අමාත�@මාෙග+ ඇ� Bශ්නය - (2): 

(අ) (i) ෙක1ෙළ1+නාව අධ�ාපන ෙක1¾ඨාසෙ# 	U� 
එකම බා0කා ජාCක පාසල ෙක1ෙළ1+නාව 
බා0කා &ද�ාලය බව�; 

 (ii)  ෙ� වන&ට එම &ද�ාලෙ# අO පාO ¤ස6 පවCන 
බව�; 

 (iii) �K yර)පාO 186 සහ අනධ�යන කා,ය 
මNඩල yර)පාO  086 පවCන බව�; 

 එ@මා ද+ෙ+ද? 

(ආ) (i) ෙමම yර)පාO පැව$ම &ද�ාලෙ# ඉ4< BගCයට 
හා �,Cයට බාධාව6 සහ හා;ය6 බව 
	mග+ෙ+ද;  

 (ii) ෙමම yර)පාO 	රEම සඳහා ඇC සැලq� 
කවෙ,ද; 

 (iii)  ඒ සඳහා 	යවර ගS ලබන 4නය කවෙ,ද;  

 (iv) 2017 ව,ෂෙ#- ෙමම &ද�ාලෙ# ෙභoCක හා 
මානව ස�ප� සංව,ධනය සඳහා ලබා- ඇC 
BCපාදන ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ,ද; 

 (v) එම BCපාදනව0+ දැනට Z: කර ඇC 
වැඩසටහ+වල BගCය කවෙ,ද; 

 (vi) 2018 ව,ෂෙ# ෙමම &ද�ාලෙ# ෙභoCක හා 
මානව ස�ප� සංව,ධනය සඳහා  BCපාදන ලබා 
-මට සැලq� කර Cෙªද; 

 (vii) එෙස� න�, එම BCපාදන කවෙ,ද; 

 ය+න එ@මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙ+ද? 

(ඇ) ෙන1එෙස� න�, ඒ ම+ද? 
 
 
 க!வி அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) ெகால&னாவ க!வி� ேகா�ட�தி! அைம"�#ள ஒேரெயா� மகளி3 ேதசிய பாடசாைல, ெகால&னாவ  மகளி3 க!Vாியா>� எ&பைத1�; 

 (ii) த�ேபா� ேம�ப  க!Vாியி! பல >ைறபா+க# காண*ப+கி&றன எ&பைத1�; 
 (iii) 18 ஆசிாிய3 ெவ�றிட.கB�, க!விசாரா பணியா�ெடா>தி�கான 08 ெவ�றிட.கB� காண*ப+கி&றன எ&பைத1�;  அவ3 அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ேம�ப  ெவ�றிட.க# காண*ப+வதான� பாடசாைலயி& எதி3கால 4&ேன�ற�தி�>�, ந�ெபய��>� தைடயாக=�, பாதி*பாக=� உ#ளெத&பைத ஏ��� ெகா#வாரா எ&பைத1�;  (ii) ேம�ப  ெவ�றிட.கைள நிர*Hவத�>#ள தி�ட� யா� எ&பைத1�;  (iii) அத�காக நடவ �ைக ேம�ெகா#B� திகதி யா� எ&பைத1�;  (iv) 2017 ஆ� ஆ� ! இ"த� க!Vாியி& ெபௗதீக ம��� மனித வள அபிவி��தி�காக வழ.க*ப�+#ள நிதி ஏ�பா+க# தனி�தனிேய யா� எ&பைத1�;  (v) ேம�ப  நிதி ஏ�பா+க# Iல� த�ேபா� ேம�ெகா#ள*ப�+#ள நிக(�சி�தி�ட.களி& 4&ேன�ற� யா� எ&பைத1�;  (vi) 2018 ஆ� ஆ� ! இ"த� க!Vாியி& ெபௗதிக ம��� மனித வள அபிவி��தி�காக நிதி ஏ�பா+கைள வழ.க� தி�டமிட*ப�+#ளதா எ&பைத1�; 
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 (vii) ஆெமனி!, அ" நிதி ஏ�பா+க# யாைவ எ&பைத1�;  அவ3 இ�சைப�> அறிவி*பாரா? 
(இ) இ&ேற!, ஏ&? 

 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Is he ware that-  

 (i) Kolonnawa Girls’ School is the only Girls’ 
National School available in Kolonnawa 
Education Division;  

 (ii) this school is faced with a number of 
shortages at present; and  

 (iii) currently there are 18 vacancies for teachers 
and 8 vacancies in the non-academic staff 
of this school? 

(b) Will he inform this House -  

 (i) whether he would admit that it is an 
obstacle and a damage for the future 
progress and the reputation of this school to 
have such vacancies in the staff;  

 (ii) the nature of plans that are in place to fill 
these vacancies;  

 (iii) the date on which steps will be taken to 
implement those plans;  

 (iv) separately of the provisions that have been 
allocated for the development of physical 
and human resources of this school in year 
2017; 

 (v) the progress of the programmes that have 
been implemented at present utilizing such 
provision;  

 (vi) whether it has been planned to allocate 
provisions for the development of physical 
and human resources of this school in year 
2018; and 

 (vii) if so, of the value of such provisions?  

(c) If not, why? 

 
 
ග3 අEල Cරා} කා_යවස9 මහතා (மா9�மி, அ!கில விராM காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගK කථානායක@ම;, එම Bශ්නයට 	m@ර මම  සභාගත* 

කරනවා. 
 
 

* සභාෙ9සය මත තබන ලද 12�ර: * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔR. 

 (ii) ජාCක පාස�වල පවCන අO පාO ස�බ+ධෙය+ 
අමාත�ාංශය ෙවත ලැ  ඇC ෙත1ර@K අSව අදාළ අO 
පාO ස�Ú,ණ /Mමට අවශ� කට^@ Z: කර'+ පව$. 

 (iii) ඔR. 

(ආ)  (i) �K yර)පාO පැව$ම පාසෙ� ෛද;ක කට^@වලට 
ගැට¢ සහගත බව සත�ය/. ෙමම yර)පාO ඇCE 
ඇ�ෙ� &ෂය පාදකව වන අතර, 2017 වසෙ,- �K 
භව@+ 07 ෙදෙන� ලබා- ඇC බැ&+, yර)පාO 
&ෂයය+ ෙවන� &ෂය �KවK+ මÕ+ ඉගැ+E� 
කට^@ Z: ෙකෙ,.  

 (ii) �K yර)පාO සඳහා 

  ෙමම පාසලට �KවK+ ෙයදEම ස�බ+ධෙය+ ගැට¢ 
සහගත ත��වය6 පවCන පාසල/. ෙමම &:හලට ප� 
කරS ලබන හා ස්ථාන මාK කරS ලබන �KවK+ එම 
ප�Eම ෙවනස් කර ගැ�ම සඳහා &&ධ බලපෑ� කර'+ 
පැ'�ම ;තරම Z: වන ෙදය/. 

  එෙස� ¡වද අධ�ාපන අමාත�ාංශය නව බඳවා ගැ�� 
ආ4ෙ#- ෙමම පාසලට �KවK+ ලබා -ම සඳහා උප<ම 
උ�සාහෙය+ ^@ව කට^@ කර_. පළා� රාජ� 
ෙස�වෙය+ ජාCක පාස� ඉ�ලා ඇC �KවK+ ෙමම 
පාසලට ෙය1\ /Mමට ;,ෙFශ කර Cෙª. 

  ඊට අමතරව උපා�ධා<+ ¤/යාගත /Mෙ� වැඩසටහන 
යටෙ� බඳවා ග� උපා�ධා<+ x ලංකා �K ෙස�වෙ# 
පවCන yර)පාO සඳහා බඳවා ගැ�ම යටෙ� ෙමම 
පාසෙ� පහත yර)පාO 	රEමට ඉ4<ෙ#- 
බලාෙප1ෙර1�@ ෙR. 

  Zංහල භාෂාව   - 02 

  ඉCහාසය  - 02 

  Üෙග�ලය  - 01 

  yරවැZ අධ�ාපනය  - 01 

  ෙදවන බස ෙදමළ  - 02 

 

  අනධ�යන කා,ය මNඩල yර)පාO සඳහා අධ�ාපන 
අමාත�ාංශය මÕ+ ජාCක පාස� සඳහා අනධ�යන 
කා,ය මNඩලය බඳවා ගS ලබන අවස්ථාවක- එම 
yර)පාO ස�Ú,ණ /Mමට කට^@ කරS ලැෙª. 

 (iii) �K yර)පාO සඳහා ව<+වර කරS ලබන නව 
�KවK+ බඳවා ගැ��, පළා� රාජ� ෙස�වෙය+ ජාCක 
පාස�වලට පැ'ෙණන �KවK+ ෙය1\ /Mම හා 
ස්ථාන මාKවල- ෙමම පාසලට �KවK+ ලබා-ම වැ; 
කට^@ව0+ ෙමම පාසෙ� පවCන �K ඌනතා 
ස�Ú,ණ /Mමට බලාෙප1ෙර1�@ ෙR. 

 

  අනධ�යන කා,ය මNඩල yර)පාO සඳහා 
අධ�ාපන අමාත�ාංශය මÕ+ ජාCක පාස� සඳහා 
අනධ�යන කා,ය මNඩලය බඳවා ගS ලබන 
අවස්ථාවක- එම yර)පාO ස�Ú,ණ /Mමට කට^@ 
කරS ලැෙª. 

  

 (iv)  

 

 BCපාදන G,ෂය                      ව�නාකම (K.) 

පාස� පාදක ඉෙගS� 

Bව,ධන (SBLIG) 
1,398,375.00  (K	ය� දහ@+ ල6ෂ 

අàඅටදහස ්@+Zය හැ�තෑ පහ/.) 

¼ බO උපකරණ 

අ¢�වැ½යාව සඳහා 
100,000.00 (K	ය� ල6ෂය/.) 

F&$_ක අංශය සඳහා 

�ණා�මක ෙයද¡� 
74,996.00 (K	ය� හැ�තෑහතර දහස් 

නවZය අàහය/.) 

Bාථ'ක අංශය සඳහා 

�ණා�මක ෙයද¡� 
59,100.00 (K	ය� පණස්නවදහස් 

එකZයය/.) 

පාස� ෙග1ඩනැÕ0 අංශය 

මÕ+ කාS පFධCය 

සකස් /Mම සඳහා 

1,800.000.00 (K	ය� දහඅට 

ල6ෂය/.) 

     එක@ව 3,432,471.00 (K	ය� Cස්හතර ල6ෂ 

Cස්ෙදදහස ්හාරZය හැ�තෑ එක/. 
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[ගK අෙශ�ක Ëය+ත මහතා] 
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ෙමයට අමතරව 2017 ව,ෂෙ#- අධ�ාපන අමාත�ාංශෙය+ ලබා - ඇC 
ෙභoCක ස�ප� පහත ප<4 ෙR. 

 

 
 

 (v) Bාථ'ක �ණා�මක ෙයද¡� 'ල- ගැ�ම, ෙඩස ් y� 
අ¢�වැ½යාව, Zq&ය+ෙA &ෂය සහ &ෂය බාUර 
Äයාකාරක� වැ½4^~ /Mම, yසත්කාල ෙප1� 'ල- 
ගැ�ම, Bාථ'ක අංශෙ# ෙප�ෂණ වැඩසටහ+ Äයා�මක 
/Mම ආ- කට^@ සඳහා ෙමම BCපාදන ෙය1දා ෙගන ඇත. 

 (vi) ඔR. 

 (vii) ඔR. 

  Zය¢ම ජාCක පාස�වල පාස� පාදක ඉෙගS� Bව,ධන, 

¼ බO උපකරණ අ¢�වැ½යාව, �ණා�මක ෙයද¡� ආ- 

කට^@ සඳහා 2018 ව,ෂය ෙවSෙව+ ජාCක පාස� අංශය 

ෙවත ෙව+ කර ඇC BCපාදන, ජාCක පාස� අතර 

ඇ\~ම* මÕ+ ද6වා ඇC ;,ණායක පදන� කර 

ග;'+ ලබා ෙදS ලැෙª. 

   ෙක1ෙළ1+නාව බා0කා &ද�ාලය එU ෙදවන කාNඩයට 

අය� ෙR. ඒ අSව 2018 ව,ෂය ෙවSෙව+ ෙමම 

&ද�ාලයට K.833,375.006 (K	ය� අටල6ෂ 

Cස@්+දහස ්@+Zය හැ�තෑ පහ6) පාස� පාදක ඉෙගS� 

Bව,ධන Bදාන ෙලස ලබා -මට සැලq� කර ඇත. 

   එෙස�ම 2018 ව,ෂෙ#- Bාථ'ක අංශෙ# ෙග1ඩනැÕ0 

අ¢�වැ½යා සඳහා K.1,172,000.00 (K	ය� එෙක1ෙළ1ස ්

ල6ෂ හැ�තෑෙදදහස6) 6 ද කාS පFධCය සකස ්/Mම 

සඳහා K.1,747,000.00 6 ද (K	ය� දාහ�ල6ෂ හතmස ්

හ�දහස6) BCපාදන ෙව+ කර ඇත. 

   එෙස�ම කා,ය මNඩලෙ# වැ�) ෙගEම සඳහා වා,fකව 

K.60,000,000.00 කට (K.'0යන හැටකට) ආස+න 

BCපාදන Bමාණය6 ෙව+ කර_. 

(ඇ) අදාළ ෙන1ෙR. 

  Item Quantity 

01 Multimedia Projector 01 

02 Digital Duplicator 01 

03 Toshiba Digital Photocopy Machine 01 

04 Globe Equipment for Schools   

05 Volleyball 05 

06 Football 02 

07 Tape 01 

08 Shat Putt - 3 Kg 02 

09 Shat Putt - 6 Kg 03 

10 Disk - 1.5 kg 02 

11 Multimedia Screen 01 (72”x 96”) 

12 Multimedia Screen 01 (60 x 60”) 

13 Wooden Office Tables 02 

14 Wooden Chairs 02 

15 Magnetic Boards 20 

16 Steel Glass Cupboards 05 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Bශ්න අංක 9 - 398/'18 - (1), ගK Å. රංL� ද ෙස1_සා 

මහතා. 

 
ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගK කථානායක@ම;, ගK Å. රංL� ද ෙස1_සා ම+X@මා 

ෙවSෙව+ මම එම Bශ්නය අහනවා. 

 
ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா9�மி, கயAத  க�ணாதில!க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගK කථානායක@ම;, සමාජ qබසාධන හා Bාථ'ක 

ක,මා+ත අමාත�@මා ෙවSෙව+ මම එම Bශ්නයට 	m@ර -ම 

සඳහා සCය6 ක� ඉ�ලනවා. 
 
-ශ්නය ම� Jනක: ඉJ_පH EFමට �ෙය�ග කරන ල:. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Bශ්න අංක 11 - 458/'18 - (1), ගK Æම� ර�නායක මහතා. 

 
ග3 �හාL ගල~පH�  මහතා 
(மா9�மி, நிஹா? கல�ப�தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගK කථානායක@ම;, ගK Æම� ර�නායක ම+X@මා 

ෙවSෙව+ මම එම Bශ්නය අහනවා. 

 
ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா9�மி, கயAத  க�ணாதில!க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගK කථානායක@ම;, මහානගර හා බස්නාUර සංව,ධන 

අමාත�@මා ෙවSෙව+ මම එම Bශ්නයට 	m@ර -ම සඳහා 

සCය6 ක� ඉ�ලා Z�නවා. 
 
-ශ්නය ම� Jනක: ඉJ_පH EFමට �ෙය�ග කරන ල:. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 
 

 

2016 ව+ෂෙi � ලංකාෙ  ෙවෙළඳ ෙශfෂය සහ 
ෙග�9 ෙශfෂය: Cස්තර 

2016 ஆ� ஆ,:" இல)ைகயி� வ��தக ம&'� ெச�மதி நி1ைவ : விபர�  
 TRADE  BALANCE AND BALANCE OF PAYMENTS IN SRI 

LANKA IN 2016: DETAILS    
 

522/’18 

13.ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (ග3 ඉ�Jක 
අ835ධ ෙහfරH මහතා ෙව8වට) (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன - மா9�மி, இAதிக அT��த ேஹர� சா�பாக) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane on behalf of the 
Hon. Indika Anuruddha Herath) 

\ද� හා ජනමාධ� අමාත�@මාෙග+ ඇ� Bශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2016 ව,ෂෙ# x ලංකාෙR ෙවළඳ ෙශ�ෂෙ# Uඟය 
ෙක1පමණද; 

1001 1002 



පා,0ෙ�+@ව 

 (ii)  ඛ;ජ ෙත� හා ර§+ ආනයනයට වැය කර ඇC 
\දල ෙක1පමණද; 

 (iii) 2016 ව,ෂෙ# ෙ� හා �£බO අපනයන ආදායම 
ෙක1පමණද; 

 (iv)  ෙ� හා �£බO ආදායම වැ½කර ගැ�ම සඳහා 
අදාළ 6ෙෂ�§ 4<ම� /Mමට රජය ග� Äයාමා,ග 
කවෙ,ද;  

 ය+න එ@මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙ+ද?  

(ආ) (i) ජංගම }~ෙ� Uඟය K	ය� '0යන 
ෙක1පමණද; 

 (ii)  ෙස�වා }~ම හා F&$_ක ආදාය� මත � ôFධ 
ලැ � ෙශ�ෂය ෙක1පමණද; 

 (iii) ෙස�වා }~ෙමU Bව,ධනය+ සඳහා සංචාරක 
ක,මා+තය 4<ගැ+Eමට ලබා - ඇC Bභවය+ 
කවෙ,ද; 

 (iv)  &ෙFශ ¤/යාවල ;රත 	<ස ් ෙවC+ ලැෙබන 
ෙB�ෂණ 4<ගැ+Eම සඳහා  ෙය�Lත 	යවර 
කවෙ,ද;  

 ය+න� එ@මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙ+ද? 

(ඇ) ෙන1එෙස� න�, ඒ ම+ද? 
 நிதி ம��� ெவ�சன ஊடக அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i)  2016 ஆ� ஆ� ! இல.ைகயி& வ3�தக நி7ைவயி& ப�றா�>ைற யாெத&பைத1�; 
 (ii)  ெப�ேறாSய� ம��� த.க� இற�>மதி�காக ெசலவிட*ப�+#ள பண� ெதாைக யாெத& பைத1�; 
 (iii)  2016 ஆ� ஆ� ! ேதயிைல ம��� வாசைன� திரவிய.க# ஏ��மதி வ�மான� யாெத& பைத1�; 
 (iv)  ேதயிைல ம��� வாசைன� திரவிய.க# வ�மான�ைத அதிகாி��� ெகா#வத�காக ச�ப"த*ப�ட �ைறகைள ஊ�>வி*பத�> அரசா.க� ேம�ெகா�+#ள நடவ �ைகக# யாைவெய&பைத1�;  அவ3 இ�சைப�> அறிவி*பாரா? (ஆ) (i)  நைட4ைற� கண�கி& ப�றா�>ைற எ�தைன மி!Sய& Rபா; எ&பைத1�; 
 (ii)  பணிக# கண�> ம��� இர�டா� நிைல வ�மான� மீதான ேதறிய ெப�ைககளி& நி7ைவ யாெத&பைத1�; 
 (iii)  பணிக# கண�கி& ேம�பா�+�காக ���லா� ைக�ெதாழிைல ஊ�>வி*பத& ெபா��+ ெப���ெகா+�க*ப�+#ள Iல.க# யாைவெய&பைத1�; 
 (iv)  ெவளிநா�+� ெதாழி!களி! ஈ+ப�+# ளவ3களிடமி�"� கிைட�கி&ற பண அY*ப!கைள ஊ�>வி*பத�கான உ�ேதச நடவ �ைகக# யாைவெய&பைத1�;  அவ3 இ�சைப�> அறிவி*பாரா? (இ) இ&ேற!, ஏ&? 

asked the Minister of Finance and Mass Media: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the  Deficit of Trade Balance in Sri Lanka 
in the year 2016; 

 (ii) the amount of money spent on the 
importation of petroleum and gold; 

 (iii) the export income generated through  the 
export of tea and spices in the year 2016; 

 (iv) the measures taken by the Government to 
encourage the relevant sectors with a view 
to increasing the income generated through 
tea and spices? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the deficit in the  current account in Rupees 
millions; 

 (ii) the balance of net receipts on service 
account and secondary income; 

 (iii) the sources provided to encourage the 
Tourism Industry promoting the service 
account; 

 (iv) the steps proposed for the encouragement 
of  the remittances received from the 
persons engaged in foreign employment? 

(c) If not, why? 
 

ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா9�மி, கயAத  க�ணாதில!க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගK කථානායක@ම;, \ද� හා ජනමාධ� අමාත�@මා 

ෙවSෙව+  මා එම Bශ්නයට 	m@ර සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙ9සය මත තබන ලද 12�ර: * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) 2016 ව,ෂෙ# x ලංකාෙR ෙවළඳ Uඟය එ.ජ. ෙඩ1ල, 
'0යන 8,8736 &ය. 

 (ii) ඛ;ජ ෙත� ;ෂ්පාදන සහ ර§+ සඳහා � ආනයන 
&යදම පහත ව�ෙව+ දැ6ෙR.  

 

 
Óලය : x ලංකා ෙ,�ව, x ලංකා මහ බැං�ව 

 

 (iii) 2016 වසෙ,- ෙ� සහ �£බO අපනයනෙය+ ලද 
ආදායම පහත ව�ෙR දැ6ෙR.  

 
Óලය : x ලංකා ෙ,�ව, x ලංකා මහ බැං�ව 

ආනයන &යදම 2016 (එ.ජ. ෙඩ1ල, 

'0යන) 

ඛ;ජ ෙත� (ග� 

අÎK ඇ@£ව) 
2,481.0 

ර§+ 374.0 

අපනයන ආදායම 2016 (එ.ජ. ෙඩ1ල, '0යන) 

ෙ� 1,269.0 

�£බO 317.1 

1003 1004 

[ගK (ආචා,ය) බ+:ල �ණව,ධන මහතා] 
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 (iv) ෙ� සහ �£බOව0+ ලැෙබන ආදායම ඉහළ නැංEම 
සඳහා රජය මÕ+ ගS ලැ© Bධාන Äයාමා,ග /Uපය6 
පහත ද6වා ඇත.  

Óලා� : x ලංකා ෙ� මNඩලය, අපනයන කෘfක,ම ෙදපා,තෙ�+@ව 

 

සටහන : ෙමම ෙත1ර@K 2016 සහ 2017 වසරවල x ලංකා මහ බැං�ෙR 

වා,fක වා,තාව 	mෙයළ /Mම සඳහා ෙය1දා ග� Óලා� මත 

පදන� ෙR. 

(ආ) (i) ජංගම }~ෙ� Uඟය   
 

Óලා�ය : x ලංකා මහ බැං�ව 

(අ)  සංෙශ��ත 

(ආ)  තාවකා0ක 
 

 (ii) ෙස�වා }~ෙ� සහ F&$_ක ආදාය� }~ෙ� ôFධ 
ලැ �වල ෙශ�ෂය 

 

Óලා�ය : x ලංකා මහ බැං�ව 

(අ)  සංෙශ��ත 

(ආ)  තාවකා0ක 

 (iii) ෙස�වා }~ෙමU Bව,ධනය සඳහා සංචාරක ක,මා+තය 
4<ම� /Mමට සපයන ලද Óලා� 

  සංචාරක ක,මා+තය 4<ම� /Mම සඳහා ෙගන ඇC 	යවර 
/Uපය6 පහත දැ6ෙවන අතර, එම ෙත1ර@K x ලංකා 
සංචාරක සංව,ධන අ�කා<ය සහ x ලංකා සංචාරක 
Bව,ධන කා,යාංශය &Z+ 2017 වසෙ, x ලංකා මහ බැං� 
වා,තාව 	mෙයළ /Mම සඳහා ලබා:+ ෙත1ර@K මත 
පදන� ෙR. 

 * 2017 - 2020 නව සංචාරක උපායමා,}ක සැලැසම් හ¿+වා 
-ම. 

 * පළා� ම¾ට'+ සංචාරක සංව,ධන ව�ාපෘC සඳහා 
ආෙය�ජනය අඛNඩව කරෙගන යෑම. ෙදF�ව, (ඉඩ� 
අ�ප� කර ගැ�ම අවස+ය) ඉරන&ල, අ�රල, ක�	�ය 
කලාප 02 සහ �2චෙR0 (සථ්ාන හ¿නාෙගන ඇත)
BෙFශය+U ඒකාබFධ සංචාරක සංව,ධන ව�ාපෘC. 

 * ඇ�ල, ආKග�ෙª, ක�	�ය, Sවරඑmය, ෙªKවල, 
U6කOව සහ 	+නවල BෙFශය+U සංචාරක ආක,ෂණය 
සඳහා වන q&ෙශ�õ බව සැල/�ලට ග;'+ ෙව+ ෙව+ 
වශෙය+ � සංචාරක සංව,ධන සැලැසම්6 සඳහා කට^@ 
ආර�භ /Mම. 

 * සංචාරක ක,මා+තෙ# අ&�ම� අංශෙ# ආයතන &�ම� 
අංශය @ළට අ+ත,�හණය /Mම සඳහා 	යවර ගැ�ම. 

 * පM6ෂා /Mම, 0යාප4ං3ය සහ බලප§ ;�� /Mෙ� 
Äයාව0ය ක½න� /Mම  සඳහා සංචාරක ජංගම ෙස�වා 
සැප�ම. 

 * සංචාරකය+ට ආහාර ගැ�මට q:q සථ්ාන 0යාප4ං3 
/Mම. 

 * සංචාරක ස�	�, Bචාරණ හා Bව,ධන වැඩසටහන 
ඇ@ළ�ව එම හ¿නාග� ෙවෙළඳෙප1ළවලට ආෙR�ක � 
Bව,ධන කට^@. 

 * x ලංකා සංචාරක Bව,ධන කා,යාංශය, Zංග)ÚK 
සහෙය�öතා ආයතනය සහ තමෙස6 ජාත�+තර පදනම 
සමඟ හ¡�කාM�වය6 ෙග1ඩනඟා ග� අතර, ½Lට� Pම 

1005 1006 

 ෙ� අපනයනය   

         2016               2017 

ජාත�+තර ෙවෙළඳෙප1ළ @ළ x 

ලංකාෙR ෙ� Bච0ත /Mම අර\~ 

කරෙගන ‘Zෙල�+ Å’ ෙවෙළඳ 

නාමය සUත ෙ� සඳහා  ෙවෙළඳ 

නාම Bව,ධන සහනාධාර Pමය 

හ¿+වා -ම. 

x ලංකා ෙ� මNඩලය මÕ+ 

ස+නාමය Bව,ධනය /Mම, 

Üෙග�¼ය ද,ශක යටෙ� x 

ලංකා ෙ� 0යාප4ං3 /Mම සහ 

ෙග�¼ය  Bව,ධන වැඩසටහ+ 

Äයා�මක /Mම. 

x ලංකාෙR ෙ� 

අපනයනකKව+ෙග+ ෙවෙළඳ 

�� සඳහා අය කරන \ද0+ 

Zයයට 50ක සහනාධාරය6 ලබා 

-ම මÕ+ ආහාර හා පානව,ග 

අංශය ජාත�+තර ෙවෙළඳ ස�	� 

සඳහා සහභාö කරEම ඉහළ 

නැංEම. 

ජාත�+තර ෙවෙළඳ 

ස�	�වලට සහභාö Eම සඳහා 

ෙ� අපනයනය කරන 

සමාග�වලට Óල�මය ආධාර 

සැප�ම. 

x ලංකා ෙ� මNඩලය මÕ+ 

�Cමය Äයාමා,ග හරහා x ලංකා 

ෙ� ස�බ+ධව �C &ෙර�I 

කට^@ Ùමා /Mම. 

ත��ව පM6ෂාව+ ක½න'+ 

Z: /Mම සඳහා x ලංකා B'C 

ආයතනය සහ කා,'ක 

තා6ෂණ ආයතනයට අමතරව 

රජය මÕ+ පව�වා ෙගන යS 

ලබන ෙවන� &ද�ාගාර භා&ත 

/Mෙ� පහqක� සලසා -ම. 

KZයාව, øනය සහ ඉරානය වැ; 

ෙ� අපනයන ඉහළ නැංEෙ� 

හැ/යාව6 පවCන රටව�වල ෙ� 

ෙවෙළඳෙප1ළට 	&Ùමට ඇC 

ෙවෙළඳ බාධක ඉව� කර ගැ�මට 

F&පා,ශ්&ක සාක2ඡා පැවැ�Eම. 

  

�£ බO අපනයනය  

2016 2017 

අපනයන කෘfක,ම 

ෙදපා,තෙ�+@ව &Z+ Äයා�මක 

කරS ලබන රාජ� ආෙය�ජන 

ව�ාපෘC 

අSරාධyර, ෙප1ෙළ1+නKව, 

අ�පාර, ව¡;යාව සහ යාපනය 

වැ; q£ වගා BෙFශ සඳහා 

ග�'<ස,් yව6, ඉÎK, කහ සහ 

�ල� වැ; අපනයන කෘf 

ෙභ�ග හ¿+වා -ම. 

ෙත�රාග� වගාව+ට ෙන1'ෙ� 

ෙර�පණ ]ව� ලබා -ම සඳහා 

‘ධනස&ය’ ෙගව@ සංව,ධන 

වැඩසටහන Äයා�මක /Mම. 

ඖෂධ සඳහා ෙය1දා ගත හැ/ 

ෙභ�ග ව,ග 306 සඳහා 

ප,ෙ#ෂණ පැවැ�Eමට සහ 

ෙවන� ප,ෙ#ෂණ කට^@ 

සඳහා මහා භාNඩාගාරෙය+ 

K	ය� '0යන 2ක \දල6 

ෙව+ /Mම. 

    එ.ජ. 

ෙඩ1ල, 
'0යන  K	ය� '0යන 

  2016 (අ) 2017 (ආ) 2016 (අ) 2017 (ආ) 

ජංගම }~� 

(ôFධ) 
-1,742 -2,309 -254,159 -350,695 

  එ.ජ. 

ෙඩ1ල, 
'0යන   K	ය� '0යන 

  2016 (අ) 2017 (ආ) 2016 (අ) 2017 (ආ) 

ෙස�වා }~ෙ� 

ôFධ ලැ � 
2,879 3,338 419,338 506,790 

F&$_ක 

ආදාය� 

}~ෙ� ôFධ 

ලැ � 

6,453 6,327 939,782 964,316 



පා,0ෙ�+@ව 

උපෙය�ö කර ග;'+ Zංග)ÚKෙR සංචාරක ව�ාපාරය 
@ළ අෙළ&කරණය සහ Bව,ධනය Z: කරන ආකාරය 
	mබඳ අ�දැ�� YවමාK කර ගැ�ම.  

 * මැදෙපර4ග, øනය, ඉ+4යාව, ඇෙම<කා එ6ස� ජනපදය, 
ආZයා පැZú6 සහ ^ෙර�පය යන රටව� ෙකෙරU 
අවධානය ෙය1\ කළ බY අංශ Bව,ධන වැඩසටහ+ 
Äයා�මක /Mම.  

 (iv) 2017 අංක 12 දරන &ෙFශ &;මය පනත යටෙ� ;�� 
කරන ලද අංක 2045/56 දරන ගැස¾ ප§ෙ#, &ෙFශ ෙස�වා 
;^6තව Z�න yFගලය+ෙග+ ලැෙබන ෙB�ෂණ 
4<ගැ+Eම සඳහා පහත සඳහ+ Äයාමා,ග ෙගන Cෙª. 

  ෙපoFග0ක &ෙFශ ව�වහාර \ද� }~�ව0+ 	ටතට 
ෙB�ෂණය /Mම සඳහා අවසර ලබා -ම. 

 * ෙමමÕ+ &ෙFශ ෙස�වා ;^6Cකය+ට තම අ»මතය ප<4 
ෙB�ෂණ එEමට සහ x ලංකාෙව+ 	ටතට ෙB�ෂණ යැEමට 
අවසථ්ාව ලබා ෙF.  ෙමමÕ+ ඕනෑම අවසථ්ාවක \ද� 
ඉව� කර ගැ�ම සඳහා වඩා නම�G¼ බව6 ලබා ෙදන 
බැ&+ ෙB�ෂණ තව� 4<ම� වS ලැෙª.  

 * YවමාK මධ�සථ්ාන හරහා Z: කරS ලබන ෙගE� &�ම� 
බැං� නා0කාව හරහා Z: කරන ෙB�ෂණ ෙලස සැලෙ6. 
(අවසරල� ණය) ෙමමÕ+ &ෙFශ ෙස�වා ;^6Cකය+ට 
සෘÍවම තම \ද� YවමාK මධ�සථ්ාන හරහා ෙපoFග0ක 
&ෙFශ ව�වහාර \ද� }~�වල තැ+ප� /Mමට අවසථ්ාව 

ලැෙª. 

(ඇ) පැන ෙන1න�. 

 
''�ලවල'' ග9මානෙi  පාර9ප_ක ස්ව+ණාභරණ 

ක+මා�තය :  නඟා tBIමට 1යවර நீலவல கிராம�, பார�பாிய ஆபரண)க% ைக�ெதாழி": 0�ேன&ற  நடவ:#ைக  
TRADITIONAL JEWELLERY INDUSTRY IN "NEELAWALA":  

UPLIFTMENT  
533/’18 

14. ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (ග3 වා�ෙ5ව 
නානාය&කාර මහතා ෙව8වට) (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன - மா9�மி, வா:ேதவ நாணாய!கார சா�பாக) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane on behalf of the 
Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ක,මා+ත  හා  වා�ජ  කට^@  අමාත�@මාෙග+  ඇ� 

Bශ්නය - (1): 

(අ) (i) මහSවර 4ස5්6කෙ#, “�ලවල ගම” පාර�ප<ක 
සව්,ණාභරණ ක,මා+තය ඉතාම� 4^~ ෙලස 
පැවC පැර� ග�මානය6 බව ද+ෙ+ද; 

 (ii)  ර+<- ක,මා+තෙය+ Dව� � ෙමම ගෙ� ප¡� 
අත<+ අද වන&ට  ක,මා+තෙ# ෙයෙද+ෙ+ 
ප¡� 03 6 පමණ6 බව 	mග+ෙ+ද; 

 (iii) ෙFGය ක,මා+තකKව+ නඟා Z�Eම 
ෙවSෙව+ එවකට ල6සල මැ4හ�Eම ;සා 
�ලවල ගෙ� ර+<- භාNඩවලට &ශාල 
ඉ�¢ම6 C© න\�, අද වන&ට ල6සල, 
ව�ාපා<කය+  /Uපෙදෙන�ෙA ආයතනය6 
බවට ප�Eම ෙහ�@ෙව+ ෙමම ක,මා+තය දK~ 
කඩා වැÅමකට ල6E ඇC බව එම ගෙ� 
ක,මා+තකKව+ සළකන බව 	mග+ෙ+ද; 

 (iv) එබැ&+, �ලවල ගමට q&ෙශ�õ � පැර� කැටය� 
සUත ර+<- ක,මා+තය නඟා Z�Eමට රජය 
මැ4හ� & 	යවර ග+ෙ+ද;  

 ය+න එ@මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙ+ද? 

(ආ) ෙන1එෙස� න�, ඒ ම+ද? 

ைக�ெதாழி! ம��� வாணிப அ7வ!க# அைம�சைர� ேக�ட வினா: ( அ) (i) க�  மாவ�ட�தி! “நீலவல கிராம�” பார�பாிய ஆபரண.க# ைக�ெதாழிைல மிக=� 4&ேன�றகரமான வித�தி! ேம� ெகா�+வ"த ஒ� ப�ைடய கிராம� எ&பைத அறிவாரா;  (ii) த.க� ம��� ெவ#ளி� ைக�ெதாழிS& Iல� வா(�ைக நட�திய இ� கிராம�தி& >+�ப.களி! இ&றளவி! 03 >+�ப.க# ம�+ேம இ� ைக�ெதாழிS! ஈ+ப+கி&றன எ&பைத ஏ���ெகா#வாரா;  (iii) உ#நா�+� ைக�ெதாழிலாள3கB�> ைகெகா+*பத�காக அ&� ல�சல தைல[+ ெச;தத& காரணமாக நீலவல கிராம�தி& த.க, ெவௗள்ி* ப�ட.கB�> பாாிய ேக#வி நிலவிய ேபாதி7�, இ&றளவி! ல�சல, ஒ�சில வ3�தக3களி& நி�வனமாக மாறி1#ளைமயி& காரணமாக இ� ைக�ெதாழி! க+� \(�சி�> உ#ளாகி1#ளெத&ப� அ� கிராம�தி& ைக�ெதாழிலாள3கள� க��தா>� எ&பைத ஏ���ெகா#வாரா;  (iv) ஆகேவ, நீலவல கிராம�தி�ேக தனி��வமான ப�ைடய ெச��க! ேவைல*பா+கBடனான த.க� ம��� ெவ#ளி� ைக�ெதாழிைல 4&ேன��வத�> அரசா.க� தைல[+ ெச;� நடவ �ைக எ+�>மா;  எ&பைத அவ3 இ�சைபயி! அறிவி*பாரா? (ஆ) இ&ேற!, ஏ&? 
 

asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware of the fact that 
“Neelawala” in Kandy District is an ancient 
village where traditional jewellery industry  
flourished; 

 (ii) whether he admits that out of the families 
that depended on gold and silver jewellry 
industry, only 03 families engage in that 
industry by now; 

 (iii) whether he admits that the industrialists in 
this village are of the view that despite the 
huge demand that prevailed in the past for 
gold and silver jewellry produced in 
“Neelawala” with the intervention of 
Laksala to uplift the domestic industrialists, 
this industry has suffered a severe setback 
as Lakasala has become an institution of a 
few businessmen; and 

 (iv) whether the government would intervene 
and take steps to uplift the gold and silver 
jewellry industry of “Neelawala village” 
where ancient designs are used for carving? 

(b) If not why? 
 

ග3 �5hක ප�රණ මහතා (ක+මා�ත හා වා�ජ කටq� 
�ෙය�ජO අමාතO�මා)    
(மா9�மி, ��திக பதிரண - ைக�ெதாழி? ம23� வாணிப அ7வ?க0 பிரதி அைம*ச�) 
(The Hon. Buddhika Pathirana -  Deputy Minister of 
Industry and Commerce)   

ගK කථානායක@ම;, ක,මා+ත හා වා�ජ කට^@ 
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අමාත�@මා ෙවSෙව+ මා එම Bශ්නයට 	m@ර සභාගත* 

කරනවා. 
 

* සභාෙ9සය මත තබන ලද 12�ර: * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔR. 

  <- භාNඩ  හා ආභරණ තැ�ම ස�බ+ධෙය+ x 
ලංකාෙR පැර� ^ගෙ# Zටම BZF�ය6 උqල+ෙ+ 
මධ�ම පළාෙ� මහSවර 4ස්56කෙ# පාත ෙහ�වාහැට 
BාෙFGය ෙ�ක� ෙක1¾ඨාසෙ# 	U� "�ලවල" 
ග�මානය_. 

 (ii)  නැත. 

  �ලවල ග�මානෙයU සÄයව එම 6ෙෂ�§ෙයU 
;යැෙලන හස්ත ක,මා+ත n�û+ 26 ෙදෙන� පමණ 
ක,මා+ත හා වා�ජ කට^@ අමාත�ාංශය යටෙ� ඇC 
ජාCක n�ප සභාෙR 0යාප4ං3 E ඇත. 

 (iii) නැත. 

  මහSවර 4ස්56කෙ# �ලවල ගෙමU පාර�ප<ක 
ස්ව,ණාභරණ සැප^�කKව+ 26 ෙදෙන� ෙ� වන &ට 
x ලංකා හස්ත ක,මා+ත මNඩලය - ල6සල යටෙ� 
0යාප4ං3 E ඇත. 2016 ව,ෂය @ළ- K.997.900ක 
ව�නාක'+ ^@ පාර�ප<ක ස්ව,ණාභරණ ල6සල 
&Z+ 'ල- ෙගන ඇත. (ඇ\~ම**) 

  2018 ජනවා< 05 4න වන &ට K.617,850 
ව�නාකම/+ ^� භාNඩ ල6සල Bද,ශනාගාරය @ළ 
තව:රට� අෙළ&ය සඳහා ඉC<ව ඇත. 

  ඉ4<ෙ#- ජාCක ෙම�ස්තර මධ�ස්ථානය ජාCක n�ප 
සභාව හා එ6ව මහSවර 4ස්56කෙ# �ලවල 
ග�මානෙ# පාර�ප<ක ස්ව,ණාභරණ ක,මා+තෙ# 
;^@ n�û+ෙA ;ෂ්පාදන වැ½4^~ කර ඒවා ල6සල 
Bද,ශනාගාර ජාලය හරහා Bව,ධනය /Mෙ� 
වැඩ	mෙවළ6 ෙවත ක½න� අවධානය ෙය1\ කර ඇත. 

 (iv) ඔR. 

  �ලවල ග�මානෙයU ර+ M- ක,මා+තෙයU 
;යැෙලන හස්ත ක,මා+ත n�û+ නඟා Z�Eම සඳහා 
ක,මා+ත හා වා�ජ කට^@ අමාත�ාංශය යටෙ� ඇC 
ජාCක n�ප සභාව මÕ+ &&ධ වැඩසටහ+ Äයා�මක 
කර ඇත. 

 * සා�Bදා_ක හස්ත ක,මා+ත ග�මාන සංව,ධන 
වැඩසටහන යටෙ� 2013/2014 වසෙ,- �ලවල 
ස්ව,ණාභරණ ග�මානය K	ය� '0යන 4.06 
පමණ වැය කර සංව,ධනය කර ඇත. (;ෂ්පාදන 
කට^@ පහqෙව+ කරෙගන යාම සඳහා වැඩමO 
ඉ4/Mම, ෙප1: පහqක� මධ�ස්ථානය සංව,ධනය 
/Mම, අ\]ව� සහ උපකරණ ලබා -ම, ග�මානයට 
BෙRශ වන මා,ගය+U නාම yවK ස& /Mම සහ 
ග�මානෙ# &ස්තර ඇ@ළ� අ�ප5කා \]ණය කර 
ෙබදා හැMම Z: කර ඇත.) 

 * n�ප qභසාධන වැඩසටහන, ස්වයං ¤/යා ආර�භ 
/Mම සඳහා පහqක� සැලÙම, yY~ වැඩසටහ+ 
Äයා�මක /Mම, ජනා�පC ස�මාන හස්ත 
ක,මා+ත තරගය සහ Bද,ශනය සඳහා ;,මාණ 
ඉ4<ප� /Mම ආ- පහqක� ෙමම ග�මානෙ# 
n�û+ සඳහා ලබා - ඇත. 

 (ආ)  අදාළ ෙන1ෙR. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

�ළඟට, ස්ථාවර ;ෙය�ග 27.(2) යටෙ� Bශ්නය. ගK 4ෙ+ෂ් 

�ණව,ධන ම+X@මා. 

ෙප45ග6කව  දැ89 :ෙම� ඇ= -ශ්නය 

தனி அறிவி�த	 
ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
 

Ceා�ක වැB~ සංෙශ�ධනය සහ අ�ත+ :මනා ஓ<=திய� தி��த0� இைட#கால# ெகா$	பன4�  
REVISION OF PENSIONS AND INTERIM ALLOWANCE 

 
 

ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා 
(மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගK කථානායක@ම;, ස්ථාවර ;ෙය�ග 27.(2) යටෙ� ෙමම 

Bශ්නය ඇÙමට අවසරය -ම ගැන ඔබ@මාට ස්@Cව+ත ෙවනවා.  
ස්වෙFශ කට^@ අමාත� ගK වLර අෙªව,ධන මැC@මාෙග+ 

	m@K බලාෙප1ෙර1�@ෙවS_ මම ෙ� Bශ්නය ඉ4<ප� 

කර+ෙ+.  

x ලංකාෙR පස්වන &ධායක ජනා�පC මU+ද රාජප6ෂ 

මැC@මාෙA රජය &Z+ 2015 ජනවා< මස 01 වැ; 4න Zට 

බලපැවැ�ෙවන ප<4, Äයා�මක /Mමට &�&ධාන සලසව්ා C© 

රාජ� ෙස�වක නව වැ�) වüහය අSව, අදාළ Zය¢ම 

&�ා'ක_+ෙA &�ාම වැ�)ද සංෙශ�ධනය ෙක1ට 2015 ජනවා< 

01 වන 4න Zට බලපව�වන ෙස� (Uඟ \ද�ද ඇCව) 2015 ý0 

&�ාම වැ�ෙ) Zට ෙගEමට 2014 ෙදසැ�බ, 31 4නැC අංක 

24/2014(1) දරන රාජ� ප<පාලන චPෙ�ඛනෙ# 4වැ; 

ෙ�දෙය+ &�&ධාන සලසා CÆණ. 

එෙහ� ව,තමාන යහ පාලනය යැ_ /යා ග+නා ආNOව 

2015 Í; 25 4නැC -ඒ /ය+ෙ+ ඒ මාසයට ක0+ මාසෙ#- 

අංක 16/2015 දරන රාජ� ප<පාලන චPෙ�ඛය මÕ+ 2015 Í0 

Zට බලපැවැ�ෙවන ෙස� &�ාම වැ�) සංෙශ�ධනය කරන ලFෙF 

පැර� 2006 වැ�) වþහයට අSව_. පැර� Pමය අSව තම_ 

ත\+නා+ෙස�ලා &�ාම වැ�) සංෙශ�ධනය කරලා Cෙබ+ෙ+. 

ආNOව 2016 නව වැ�) වþහය Äයා�මක /Mම ෙත6 රජෙ# 

ෙස�වකය+ට අංක 5/2015 දරන හා 2015 ෙපබරවා< 11 4නැC 

රාජ� ප<පාලන චPෙ�ඛය මÕ+ K	ය� 10,000ක අ+ත, 

-මනාව6  ලබා:+නා. එෙහ� &�ා'කය+ට තවම� ෙගවSෙ# 

Yෙද6 K	ය� 3,500ක අ+ත, -මනාව/.  

ගK ඇමC@ම;,  2016 ජනවා< 05ට ක0+ &�ාම }ය 

Zය�ල+ෙA &�ාම වැ�)  2016 වැ�) වþහය අSව 

සංෙශ�ධනය /Mමට වහා 	යවර ග+ෙ+ද? 

එෙත6 2016 ජනවා< 01 4න Zට බලපව�වන ෙස� අවම 

වශෙය+ K	ය� 6,500ක අCෙ,ක අ+ත, -මනාව6 Uඟ \ද� 

ද සමඟ අදාළ &�ා'කය+ට ලබා-මට 	යවර ග+ෙ+ ද? 

\ද� අමාත�ාංශෙ# ඔ6ෙත�බ, මාසෙ# එම වා,තාව අSව 

2017 ý; මාසය වන &ට &�ා'කය+ 591,4866 ඉ+නවා. ෙ� 

වන &ට එම සංඛ�ාව 600,000 පq කර Cෙබනවා. බO 'ල දවස 

ගණෙ+ ඉහළ යනවා. Dවන &යදෙම+ ෙප� Z�න ෙ� 

&�ා'කය+ ෙගදර U�ය� බ: ගහන ආNOව6 ෙ� ආNOව. 

මU+ද රාජප6ෂ Uටy ජනා�පC@මාෙA රජය කාලෙ# රාජ� 

ෙස�වෙ# ෙ� &�ා'කය+,-[බාධා /Mම6] වLර අෙªව,ධන 

ඇමC@මා උ�තරය6 ෙද+න. මම ඊට පස්ෙස� ෙක�ෙය+,-[බාධා 

/Mම6]  

1009 1010 

————————— 
**  nස්තකාලෙi තබා ඇත. * * �னிைலய�தி	 ைவக�ப�� ள". 
**  Placed in the Library. 



පා,0ෙ�+@ව 

ග3 ව�ර අෙ�ව+ධන මහතා (ස්වෙ5ශ කටq� 
අමාතO�මා) 
(மா9�மி, வஜிர அேபவ�தன - உ0நாட7வ?க0 அைம*ச�) 
The Hon. Wajira Abeywardana - (Minister of Home Affairs) 

ගK කථානායක@ම;, ෙ� Bශ්නයට 	m@ර අෙ) රාජ� 

ප<පාලන හා කළමනාකරණ ඇමC@මා ෙද_. න\�, ගK 

ඇමC@මා /Rව ;සා මම ෙ� ස�බ+ධෙය+ ෙප1½ පැහැ40 

/Mම6 කර+න�. 2014 ෙන1වැ�බ, මාසය වන &ට රාජ� 

ෙස�වෙ# අOම වැ�ප ලබන කා,යාල කා,ය සහායකය�ෙA 

Ó0ක වැ�ප C�ෙN K	ය� 13,000ක_. න\�, 2015 Zට 2020 

වන &ට ඔYෙA Ó0ක වැ�ප K	ය� 28,000කට යනවා. 2020 

වන &ට රාජ� ෙස�වෙ# අOම වැ�ප ලබන කා,යාල කා,ය 

සහායකය�ෙA වැ�ප K	ය� 28,0006 ද6වා වැ½ ෙවනවා.  ඒ 

වැ�ප හා සමාන ගැළûම6 &�ා'කය+ ස�බ+ධෙය+ 

කර+ෙ+ ෙකෙස�ද /යන එක ගැන රාජ� ප<පාලන හා 

කළමනාකරණ අමාත� ගK රංL� මF:ම බNඩාර මැC@මා 

දැනට කට^@ කර'+ යනවා. 2014 ෙන1වැ�බ, වන &ට රාජ� 

ෙස�වෙ# අවම වැ�ප ලැ© කා,යාල කා,ය සහායකය�ෙA Ó0ක 

වැ�ප K	ය� 13,000_.  

උදාහරණය6 හැ�යට /Rෙව1�, 2020- Ó0ක වැ�ප  

K	ය� 28,000_. එතෙක1ට, ෙ� අ¡KFෙF ඔYෙA OT පැය6 

K	ය� 92_. }ය අ¡KFෙF ඔY ෙA OT පැය6 ඊට වඩා අO 

තැනක C�ෙN.  ඒ ෙකෙස� ෙවත�, 4ෙ+ෂ ්�ණව,ධන මැC@මා 

/යන &�යට arrears ෙගEෙ� Äයාව0ය6 ඉCහාසය yරා Z:E 

නැහැ. න\� අෙන6 චPෙ�ඛ අSව එම Äයාව0ය ගළප+න 

y£ව+. ඒ ස�බ+ධ ඉC< කK~ �ක ගK රංL� මF:ම බNඩාර 

ඇමC@මා පැහැ40 කර_.  

 
ග3 ආ+.එ9. රං�H ම5Yම බ�ඩාර මහතා (රාජO 
ප_පාලන හා කළමනාකරණ සහ ��ය හා සාමය 12බඳ 
අමාතO�මා) 
(மா9�மி, ஆ�.எ�. ரVஜி�  ம��ம ப9டார - அரச நி�வாக �காைம��வ ம23� சட�� ஒ=.,� அைம*ச�) 
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management and  Law and 
Order) 

ගK කථානායක@ම;, ''ZUන මවන &ප6ෂ නායක@මාෙA'' 

Bශ්නයට මම 	m@K ලබා ෙද+න�. [බාධා /Mම6] ඇ_, &ප6ෂ 

නායකකමට.  [බාධා /M�] ෙප1Áඩ6 අහෙගන ඉ+න.  

රජය &Z+ ක0+ කලට ගS ලබන BCප�C $රණ මත 

රාජ� ;ලධා<+ෙA ෙම+ම &�ා'කය+ෙAද වැ�ප 

BCසංෙශ�ධනය කරS ලැෙª. එU- රජෙ# ;ලධා<+ ෙවSෙව+ 

Z: කරන වැ�) BCසංෙශ�ධනයක &�&ධාන &�ා'කය+ටද 

බලපාන ආකාරයට $රණය කරන අතර, 2006 වසෙ, Z: කළ 

රාජ� ප<පාලන චPෙ�ඛ 6/2006 හා එU සංෙශ�ධනය මත රාජ� 

;ලධා<+ Z: කළ වැ�) BCසංෙශ�ධනයට අදාළව &�ා'කය+ 

සඳහා පැවැC Zය¢ &ෂමතා 2015.06.25 4නැC රාජ� ප<පාලන 

චPෙ�ඛ 16/2015 මÕ+ ඉව� කරන ල-.  

ෙ�ක අහග+න.  ත\+නා+ෙස�ලාෙA කාලෙ# අ¡K: 

නවය6 C�~ වැ�) &ෂමතාව 2015 අ¡KFෙF අෙ) ආNOව 

ඇ&� තම_ ඉව� කෙළ�. [බාධා /Mම6] නැහැ, නැහැ.  2006 

වැ�) වැ½Eමට අSVලව ත\+නා+ෙස�ලා &�ා'කය+ට ඒ 

සහනය ලබා :+ෙ+ නැහැ. \ලqෙ+ Z�න ගK 

කථානායක@මා, රාජ� ප<පාලන ඇමC වශෙය+ Z�ය- තම_ ඒ 

සහනය :+ෙ+.  

එප<4ම, ව,තමාන වැ�) චPෙ�ඛය වන රාජ� ප<පාලන 

චPෙ�ඛ 03/2016 ප<4 එම වැ�) චPෙ�ඛය Äයා�මක වන 

4නය ද6වා &�ාම }ය ;ලධරය+ හා ස�බ+ධ � &�ාම වැ�) 

&ෂමතාද ඉහත රාජ� ප<පාලන චPෙ�ඛ 16/2015 ;�� කළ 

ප<4ම ඉ4< &�ාම වැ�) &ෂමතා ඉව� /Mමක- ඉව� /Mමට 

	යවර ගත හැ/ බව සඳහ+ කර'. දැනටම� මහා භාNඩාගාරය 

හා ජාCක වැ�) හා ෙස�වක සංඛ�ා ෙක1'ෂ+ සභාව සමඟ ෙ� 

ස�බ+ධව සාක2ඡා කරන බවද වැ½:රට� ද+වා Z�'.  

රජය &Z+ ගS ලබන BCප�Cමය $රණ මත රාජ� 

;ලධා<+ සඳහා ෙම+ම, &�ා'කය+ සඳහාද ක0+ කලට 

වැ�පට අමතරව Dවන &යද� -මනාවද ලබා - ඇත.  

Dවන &යද� -මනාව රජෙ# ;ලධා<+ හා &�ා'කය+ සඳහා 

ෙවනස් � ආකාරය දැ6ෙවන සාරාංශ ව�ව6 ෙමයට අ\ණා ඇත. 

එය මම තව �ක/+ ඉ4<ප� කරනවා.  

ෙ� අSව, 1997 ව,ෂෙ#-, ත\+නා+ෙස�ලාෙA ආNOව 

කාලෙ#- Dවන &යද� -මනාව ෙගEම ස�Ú,ණෙය+ම නවතා 

Cෙබනවා. 1997 තම_ Dවන &යද� -මනාව නැවැ�¡ෙR. ඒක 

එවකට C�~ ත\+නා+ෙස�ලාෙA ආNOෙව+ කෙළ�. 2006 

ව,ෂෙ# Zට රාජ� ;ලධා<+ට ෙගවන Dවන &යද� -මනාවට 

වඩා අO  Dවන &යද� -මනාව6 &�ා'කය+ට ෙගEමට කට^@ 

කර ඇC බව ද සඳහ+ කර'.  

අද ෙමෙහම කථා කළාට ත\+නා+ෙස�ලා 2006-� රජෙ# 

ෙස�වකය+ට වඩා අO Dවන &යද� -මනාව6 තම_ 

&�ා'කය+ට ෙගවලා Cෙබ+ෙ+.  

රජෙ# ;ලධා<+ට K	ය� 7,800ක මාZක Dවන &යද� 

-මනාව6 ද, 2015.12.31 ද6වා &�ාම ලැ© &�ා'කය+ට 

K	ය� 3,675ක Dවන &යද� -මනාව6ද, 2006.01.01 4නද 

ඇ@ළ�ව එ4නට පqව &�ාම ලැ© ;ලධා<+ට K	ය� 3,575ක 

මාZක Dවන &යද� -මනාව6 ද ෙගව'+ ZÅ. රජෙ# 

;ලධා<+ට ෙගවන Dවන &යද� -මනාව &�ා'ක ;ලධා<+ 

සඳහා ෙගEමට $රණය6 ෙගන ෙන1මැC බව�, අ$තෙ# එවැ; 

ෙදය6 Z: ෙන1� බව� , ත\+නා+ෙස�ලාෙA ආNOව කාලෙ# 

එෙස� කර ෙන1මැC බව� සඳහ+ කර'. &�ා'කය+ සඳහා 

දැනට ෙගවS ලබන Dවන &යද� -මනාව සංෙශ�ධනය කළ 

හැ/ද ය+න ඉ4<ෙ# - ෙප1: වැ�) BCප�C ස�බ+ධව 

$රණය6 ග+නා &ට $රණය කළ ^@ බව ද+වා Z�'.  

එෙම+ම, 2018 අෙග�ස්@ මස &�ාම වැ�) ලබන 

&�ා'කය+ සංඛ�ාව 6,07,020_.  පා,0ෙ�+@ෙR ෙ� Bශ්න 

කරන කාලයට අදාළ &�ා'කය+ සංඛ�ාව 5,60,999_.   රාජ� 

ප<පාලන චP ෙ�ඛ 6/2006 අSව 2006 ව,ෂයට ෙපර &�ාම }ය 

Zය¢ &�ා'කය+ෙA වැ�) ගැලû� Z:කර ඇත. 2016.01.01 

4න Zට &�ාම ගS ලැ© &�ා'කය+ සඳහා &�ාම වැ�) ෙගEමට 

බලාෙප1ෙර1�@ ව+ෙ+ රාජ� ප<පාලන චPෙ�ඛ 3/2006 අSව 

වන අතර, ඒ අSව 2016.01.01 4ෙන+ පqව &�ාම }ය 

&�ා'කය+ සඳහා &�ාම වැ�) ගණනය කර ෙගE� Z: කරS 

ලබන බව ද කාK�කව ද+ව'.     

මා Uතන &�යට 2006- C�~ වැ�) &ෂමතාව, &�ාම වැ�) 

&ෂමතාව ගළපා ෙ� වනෙක1ට අ	 ෙගවා Cෙබනවා. 2006 - 

K	ය� 7,800ක &�ාම වැ�ප6 C�~ අයට අ	 K	ය� 

11,7206 ෙලස ගළපා &�ාම වැ�) ෙගවා Cෙබනවා. ඒක කෙළ� 

අෙ) යහ පාලන ආNOෙR 4න Zයෙ# වැඩ 	mෙවළ යටෙ� ෙ� 

ගK කථානායක@මා රාජ� ප<පාලන ඇමC@මා වශෙය+ 

Z�ය-. Dවන &යද� -මනාව නව�වා Cෙබ+ෙ+ 

ත\+නා+ෙස�ලාෙA ආNOෙව+.  
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මා ත\+නා+ෙස�ට ෙප+ව+න�, &�ා'කය+ට_, රජෙ# 

ෙස�වකය+ට_  ෙවන ෙවනම Dවන &යද� -මනාව ෙගවා Cෙබන 

ආකාරය. 

රාජ� ප<පාලන චPෙ�ඛ 06/2006 අSව රජෙ# ෙස�වක_+ට 
K	ය� 1,000ක Dවන &යද� -මනාව6 ෙගවන ෙක1ට 
&�ා'ක_+ට ෙගRෙR K	ය� 500_. 2006.07.01 Zට 
2006.12.31 ද6වා රජෙ# ෙස�වකය+ට K	ය� 1,375ක Dවන 
&යද� -මනාව6 ෙගවන ෙක1ට &�ා'කය+ට ෙගRෙR K	ය� 
687.50_. 2008- ෙ� ඔ6ෙක�ම එක@ කරලා රජෙ# 
ෙස�වකය+ට K	ය� 2,875ක Dවන &යද� -මනාව6 ෙගවන 
ෙක1ට &�ා'කය+ට ෙගRෙR K	ය� 1,437.50_. ෙමෙහම 
තම_, ත\+නා+ෙස�ලා සලකා Cෙබ+ෙ+. ඔබ@මා දැ+ Bශන් 
අහ+න. 

 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK ම+X@ම;, පැහැ40 කර ගැ�ම6 අවශ�ද? 
 

ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා 
(மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔR, ගK කථානායක@ම;. ගK ඇමC@මාට මා ෙගoරවය 

ද6වනවා, ෙ� සඳහා උ�සාහය6 දැMම 	mබඳව. න\�, Bශන්ය 

Cෙබ+ෙ+ &�ා'කය+ට U' &ය ^@ Uඟ \ද� ෙගEම සහ 

&�ා'ක වැ�) Pමය ස�බ+ධව_. එය 2020- ෙගEම ගැන 

ෙන1ෙව_, වහාම Äයා�මක Eම ගැන ල6ෂ 6කට අ�ක � 

&�ා'කය+ෙA බලාෙප1ෙර1�@ ඔබ@ම+ලා තවම ඉ� කරලා 

නැහැ. ඔබ@මා අනාගත ෙ# ග+නා Äයාමා,ගය6 ගැන /Rවාට,   

Uඟය ෙගEෙ� කට^@ව� දැනට Äයා�මක කර+න /යලා 

ඉ�ලා Z�නවා. ෙම1කද, ෙ� 4නවල 4නපතා පනවන බ:ව0+ 

'<� Z�න &�ා'කය+ට වැ½වන Dවන &යදම ස�බ+ධෙය+ 

/Zම හRහරණ6 නැහැ. ඒක ඔබ@මා� 	mග+නවා, මා� 

	mග+නවා. K	යල බා�: වනෙක1ට ඒ ෙග1�ල+ෙA &�ාම 

වැ�ප වැ½ ව+ෙ+ නැහැ. ඒක_, Bශ්නය.  

ගK ඇමC@ම;, රජය දැ+ $රණය කරලා Cෙබනවා, 

ෙදපා,තෙ�+@ ගණනාව6 ෙපoFග¼කරණය කර+න. 
 

ග3 ආ+.එ9. රං�H ම5Yම බ�ඩාර මහතා  
(மா9�மி, ஆ�.எ�. ரVஜி�  ம��ம ப9டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

නැහැ. 
 

ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා 
(மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ ස�බ+ධෙය+ ඔබ@ම+ලාට IMF එෙක+ ආy ෙ�ඛනය 

website එෙ6 Cෙබනවා. 
 

ග3 ආ+.එ9. රං�H ම5Yම බ�ඩාර මහතා  
(மா9�மி, ஆ�.எ�. ரVஜி�  ம��ம ப9டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

IMF එෙක+ එෙහම ෙ�ඛනය6 එ+න ඇC. න\�, රජය 

එෙහම $රණය6 අරෙගන නැහැ.  
 

ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා 
(மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ෙ� ;සා ෙදපා,තෙ�+@ රාnයක දැනට වැඩ කරන රාජ� 

ෙස�වකය+ට U'වන ත��වය ෙම1ක6ද? ෙ� ස�බ+ධෙය+ 

ඔබ@මාට උ�තර ෙද+න y£ව+ න� ෙහ1ඳ_. ඒ අයට U' 

ස�Ú,ණ  &�ාම -මනා ලබා ෙද+න /යා මා ඉ�ලා Z�නවා. 

ෙම1කද,  ආNOව6 ඇ&�ලා ෙහට අ;Fදා ය+න y£ව+. 

න\� රාජ� ෙස�වය /ය+ෙ+ රටක ෙක1¿ නාර�ය_. රාජ� 

ෙස�වකය+ රාජ� ෙස�වය 4ගටම කරෙගන ය+න ඕනෑ. ඒ මත_ 

රටක පාලනය හ<යාකාරව ෙගන ය+නට y£ව+ ව+ෙ+. ඒ 

;සා බ:ව0+ &�ා'කය+ අ_+ කර+න 	යවර6 ග+න 

y£ව+ද /යන එක අ	 ඔබ@මාෙග+ අහනවා.  

 
ග3 ආ+.එ9. රං�H ම5Yම බ�ඩාර මහතා  
(மா9�மி, ஆ�.எ�. ரVஜி�  ம��ம ப9டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

&�ා'කය+ෙග+ /Zම බFද6 ග+ෙ+ නැහැ. 

ත\+නා+ෙස� ෙබ1K Æ�ෙල� මව+න� එපා. රජෙ# 

ෙදපා,තෙ�+@ ෙපoFග0කකරණය කරනවා /යලා 

ත\+නා+ෙස� ෙබ1K Æ�ෙල� මව+න� එපා. එෙහම $+:ව6 

අරෙගන� නැහැ. 2006 වසෙ,  වැ�) වැ½Eම Äයා�මක /Mමට 

ත\+නා+ෙස�ලා 2015 ෙවන ෙත6 Äයාමා,ගය6 අරෙගන 

C�ෙN නැහැ. 2015 ජනවා< 8 ෙව; දා ජනා�පCවරණය 

පැවැ��වා. ජනවා< 1 ෙව; දා ෙවනෙක1ට -සCයකට 

ඉස්ෙස�ලා- ෙ�වා Äයා�මක කරනවා /යලා  ත\+නා+ෙස�ලා 

ෙබ1Kව6 කළා. අ	 2015- අ¢� අය වැය6 ඉ4<ප� කරලා ෙ� 

අයට සහන ෙද+න කට^@ කරලා Cෙබනවා. ෙ� රෙ¾ රජෙ# 

ෙස�වකය+ ෙවSෙව+ වැ½ම වැඩ කරy ආNOව අෙ) 

ආNOව_. අෙ) ප½ Æල C�ෙN K	ය� Æ0යන 420_. 

ඉCහාසෙ# වැ½ම වැ�) වැ½Eම ;සා රජෙ# ෙස�වකය+ වැ½ම 

BCලාභ ලැ�ෙR අෙ) ආNOව යටෙ�_. ඒ ;සා K	ය� Æ0යන 

420ක  වැ�) Æල අද K	ය� Æ0යන 620 ද6වා  Zයයට 50/+ 

අ	 වැ½ කරලා Cෙබනවා.  

 
ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා 
(மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගK ඇමC@ම;,- 
 

ග3 ආ+.එ9. රං�H ම5Yම බ�ඩාර මහතා  
(மா9�மி, ஆ�.எ�. ரVஜி�  ம��ம ப9டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ෙප1Áඩ6 වා½ ෙව+න. ෙප1Áඩ6 වා½ ෙව+න. [බාධා 

/Mම6] ඔ6ෙක�ම Cෙබනවා.  
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඇමC@ම;, කK~ පහදලා ෙද+න. එ@මාෙA කැමැ�ෙත+ 

පැහැ40 කර ගැ�ම6 අවශය න� ඉ�ලා ග+න y£ව+.  
 

ග3 ආ+.එ9. රං�H ම5Yම බ�ඩාර මහතා  
(மா9�மி, ஆ�.எ�. ரVஜி�  ம��ம ப9டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

&�ා'කය+ෙA වැ�ප ෙවSෙව+ K	ය� Æ0යන 120_ වැය 

කෙළ�. දැ+ ඒ සඳහා අ	 අ¡KFදකට K	ය� Æ0යන 2006  වැය 

කරනවා. ලබන අ¡KFද වන &ට ඒක K	ය� Æ0යන 2606 

&තර ෙවනවා. අ	 තම_ රජෙ# ෙස�වකය+ට  වැ½ෙය+ම 

සලකy ආNOව. එ2චර_ /ය+න Cෙබ+ෙ+. 
 

ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා 
(மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගK කථානායක@ම;, පැහැ40 /Mම6  අවශ�_. 
 

ග3    CමL Iරවංශ මහතා   
(மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගK කථානායක@ම;,- 
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පා,0ෙ�+@ව 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK රංL� මF:ම බNඩාර අමාත�@ම;, පැහැ40 කර 

ගැ�මකට කාලය ෙද+න y£ව+ද? 

 
ග3 ආ+.එ9. රං�H ම5Yම බ�ඩාර මහතා  
(மா9�மி, ஆ�.எ�. ரVஜி�  ம��ம ப9டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ෙහ1ඳ_. එ6ෙකෙන�ට අවස්ථාව ෙද+න�. ෙද+ෙන�ට 

ෙද+න බැහැ.  

 
ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා 
(மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගK කථානායක@ම;,   ඇමC@මා ඉතාම B�Fධ &�යට 

වැ�) හා &�ාම වැ�) ස�බ+ධ Bශ්නය ද/_ /යලා මා &ශව්ාස 

කරනවා. &�ා'කය+ට ෙම+ම වැඩ කරන රජෙ# ෙස�වකය+ට� 

&ශාල වැ�) වැ½Eම6 ලබා :+නා. එෙහම   ලබා :+නාට අද 

වන &ට පවCන ත��වය බල+න.  ඔබ@මා  2018 x ලංකා මහ 

බැං� වා,තාෙR 32වන 	�ව /යවා බල+න.  

\ද� වැ�ප වැ½ � බව ඇ�ත. \ද� වැ�ප වැ½ Eෙ� ෙRගයට 

වඩා වැ½ ෙRගය/+ රට @ළ Zය¢ම භාNඩ හා ෙස�වාව+ෙA 

'ල වැ½ Eම ;සා Ó,ථ වැ�ප - real wages- \ද� වැ�ෙප+ 

'ල- ගත හැ/ භාNඩ හා ෙස�වා ) රමාණය රා� ය 

ෙස�වකය+ෙA�, &�ම� ෙපoFග0ක අංශෙ#� පහළ වැ�ලා 

Cෙබනවා /යලා ඉතාම පැහැ40ව සඳහ+ කරලා Cෙබනවා. ෙ� 

වැ�) වැ½ Eෙම+ පqව ඇC ¡~ වැ�) දඟර උFධමනය 

කරණෙක1ටෙගන U�යාට වඩා පහළ අ½යකට රා� ය 

ෙස�වකයා�, &ශ ්රා'කයා� වැ�ලා Cෙබනවා.  

දැ+ :�<ය ෙදපා,තෙ�+@ෙR Z: ¡ෙN ෙ�ක_. කැÆන¾ 

මNඩලය &Z+ ක'�ව6 දැ�මා. ක'�ෙR සර� අ\~ගම 

මැC@මා- 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

අ	 අදාළ Bශ්නයට ය\ද ගK ම+X@මා? 

 
ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා 
(மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

අද ෙ� වැ�) Bශ්නය ;සා ';q+ට ගමන6 ය+න බැ< වන 

&�යට රෙ¾ම :�<ය නතර ෙවලා Cෙබනවාෙ+. එතෙක1ට ඒක 

ජාCක ) රශ්නය6. ඊෙ# :�<ය නැව@� ෙප1ෙළ� ඉතා &ශාල 

කලබැගෑ;ය6 ඇC ¡ණා. ෙ� වැ�) 	mබඳව Cෙබන ) රශන්ය 

�ට වඩා ) රාෙය�}කව ක�පනා කරලා &සඳ+න. එෙහම 

නැ�න� ûඩාවට ප� ෙව+ෙ+- 

 
ග3 ආ+.එ9. රං�H ම5Yම බ�ඩාර මහතා  
(மா9�மி, ஆ�.எ�. ரVஜி�  ம��ம ப9டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ගK කථානායක@ම;, ෙම@මා බO 'ල වැ½ Eම ගැන Bකාශ 

කළා.  :�<ය Bශ්නය ගැන අ	 ෙවනම කථා කර\.  අෙ) රජය 

කැÆන¾ මNඩල $රණය6 ෙගන අත�වශ� භාNඩ 15කට 

සහනාධාර ෙදනවා. ත\+නා+ෙස�ලාෙA ආNOව කාලෙ# 

C�ණාට වඩා තවම ප<)y 'ල අO_. [බාධා /Mම6] භාNඩ  

/Uපයක 'ල  වැ½ ෙවලා Cෙබනවා, මම "නැහැ_" /ය+ෙ+ 

නැහැ. ත\+නා+ෙස�ලාෙA ආNOව කාලෙ# C�ණාට වඩා 

සැම+ �+ එෙ6 'ල අO_;  ෙක1�තම�0වල 'ල අO_;  ෙත� 

'ල අO_;  ගෑස ් 'ල අO_. [බාධා /Mම6] ගෑස ් 'ල අO_; ප½ 

වැ½_. ෙම1නවාද ෙ� කථා කර+ෙ+?  
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_ ගK ඇමC@මා. [බාධා /Mම6] 
 

ග3 ජය�ත සමරIර මහතා 
(மா9�மி, ஜயAத சமர/ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

 

නැ� t�ෙiය. எ%�தா&. 
rose. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙම@මා පැහැ40 /Mම අවස+ කරලා_ Cෙබ+ෙ+.  ගK 

ඇමC@ම;, ඔබ@මා තව :රට� පැහැ40 /M� කර+නට 

ලැහැස්Cද?  
 

ග3 ආ+.එ9. රං�H ම5Yම බ�ඩාර මහතා  
(மா9�மி, ஆ�.எ�. ரVஜி�  ம��ம ப9டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

නැහැ, නැහැ. පqව පැහැ40 කර+න�.  
 

ග3 ජය�ත සමරIර මහතා 
(மா9�மி, ஜயAத சமர/ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

ඒ ගැන ෙන1ෙව_ ගK කථානායක@ම;. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

පqව අවසථ්ාව ෙද+න�. ස්ථාවර ;ෙය�ග 27 (2) යටෙ� 

අසන Bශ්නව0+ පqව අවස්ථාව ෙද+න�, ෙප1Áඩ6 ඉ+න. 

[බාධා /M�] 

 
ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා 
(மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගK කථානායක@ම;, &�ා'කය+ ගැන දැ+ Bශන්ය6 ම@ 

ෙවලා Cෙබනවා. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබ@මා ඔය ගැන ෙවනම &වාදය6 ග+න ෙක�. මම 

ඔබ@මාට අවස්ථාව :+නා ෙ+.  ෙ�ක &වාදය6 කර ග+නට 

බැහැ ෙ+.  
 

ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා 
(மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

&වාදය6 ෙන1ෙව_, &�ා'කය+ ගැන Bශන්ය6 ම@ ෙවලා 

Cෙබනවා. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK 4ෙ+ෂ් �ණව,ධන මැC@ම;, ෙ�ක ඉ6ම;+ අවස+ 

කර+න. අපට Bධාන කට^@ ආර�භ කර+නට Cෙබනවා.  

[බාධා /Mම6] 
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ගK ජය+ත සමරEර ම+X@ම;, ඔබ@මාෙA Bශන්ය� මම 

අහ+න�. Bධාන කට^@වලට Bථම අවස්ථාව ෙද+න�. 

ගK 4ෙ+ෂ් �ණව,ධන මැC@මා. 
 

ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා 
(மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රාජ� ෙදපා,තෙ�+@ව6 වන x ලංකා :�<ය 

ෙදපා,තෙ�+@වට අය� :�<ය දැ+ ඇණ Uටලා Cෙබනවා. }ය 

සCෙ# Bශ්නය6 CÆලා එයට &ස¿ම6 ෙලස සර� අ\~ගම 

ඇමC@මා &Z+ කැÆන¾ ප5කාව6 ඉ4<ප� කරS ලැබ එය 

අSමත කළා. න\� ඊෙ# ඉ4<ප� කළ කැÆන¾ ප§ය, කැÆන¾ 

මNඩලය &Z+ අෙහ�Z කළාට පස්ෙස� අමාත�ාංශ ෙ�ක�@මා 

&Z+ -  
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙමය එ@මාට අදාළ Bශ්නය6ද? 

 
ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා 
(மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ෙප1Áඩ6 ඉ+නෙක�. ක0+ සCෙ# ලබා :+ ෙF ඊෙ# 

අෙහ�Z කළ බව දැS� -ෙම+ පස්ෙස� වැදග� ෙස�වාව6 වන 

:�<ය ෙස�වාව ගැට¢වකට ප�ෙවලා Cෙබනවා වාෙAම ම�+ 

Zය¢ ෙදනාම අ,�දකා< ත��වයකට ප�ෙවලා Cෙබනවා, රජය 

අසත� Bකාශ කරy ;සා.  

ෙදවන කාරණාව, රජෙ# \]ණාලය� ඒ වාෙAම අ,�දයකට 

ප�ෙවලා Cෙබනවා. පා,0ෙ�+@වට ZFධ ¡ණා, තම+ෙA 

\]ණ කට^@ - [බාධා /Mම6] 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ1ඳ_. ගK ඇමC@මා 	m@K ෙද+න. [බාධා /Mම6] We 
have to stop at that.  
 

ග3 ආ+.එ9. රං�H ම5Yම බ�ඩාර මහතා  
(மா9�மி, ஆ�.எ�. ரVஜி�  ம��ம ப9டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ගK කථානායක@ම;, :�<ය <යැ:ර+ ස�බ+ධෙය+ 

ඉ4<ප� කළ කැÆන¾ ප5කාව BC6ෙෂ�ප කරලා නැහැ. :�<ය 

<යැ:ර+ හා සමා+තර ෙ���වලට අය� රජ ෙ# ෙස�වකය+ තව 

&ශාල Bමාණය6 ඉ+නවා.  ෙ� ෙග1�ල+ හද+ෙ+ එක 

Bශ්නය6 ඉ4<ප� කරලා රජය අ,�දයකට ප� කර+න_. :�<ය 

<යැ:ර+ හා සමා+තර ෙ���වලට අය� Zය¢ම රජෙ# 

ෙස�වක_+ෙA වැ�) Bශ්නය සාක2ඡා කර+න ජනා�පC@මා 

සහ අගමැC@මා &Z+ ක'�වට භාර -ලා Cෙබනවා. 

ත\+නා+ෙස�ලා රජයට &KFධව  ෙබ1K Bශ්නය6 ඇC කර, 

ෙබ1K භය6 ෙප+ව+නට හදනවා. :�<ය <යැ:ෙර6 - [බාධා 

/Mම6] ෙ� කාරණය අහග+න. :�<ය <යැ:ෙර6 මාසයකට 

K	ය� ල6ෂ 26 &තර ප½ ග+නවා; පැය 5006 overtime 

ෙය1දා ග+නවා. ඒ ෙග1�ෙල� තම_ කථා කර+ෙ+. :�<ය 

<යැ:ෙර6 ත\+නා+ෙස�ෙA ප½යට� වඩා වැ½ ප½ය6 

ග+නවා. ඒවා ගැන තම_ ෙ� කථා කර+ෙ+. ඒ අය ෙවSෙව+ 

තම_ ෙ� කථා කර+ෙ+. උසස් ෙපළ &භාගය පැවැ�ෙවන 

අවස්ථාවක, &භාගයට යන  ළම_+ ûඩාවට ප� කර'+  ෙ� 

<යැ:ර+ කරන වැෙÁ ෙක1පමණ කැතද /යලා බල+න. [බාධා 

/Mම6] ඊෙ#, ජනතාව ඒකට උ�තරය6 :+නා. 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

දැ+ අවසාන කර+න. No more arguments after that.  
 

ග3 ආ+.එ9. රං�H ම5Yම බ�ඩාර මහතා  
(மா9�மி, ஆ�.எ�. ரVஜி�  ம��ம ப9டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ඊෙ#,  ජනතාව <යැ:ර� අ�ලාෙගන Z�යා. අ	 තම_ ඔYව 

;දහස් කෙළ�. ත\+නා+ෙස�ලා කරන කැත වැඩවලට අද 

ජනතාව �	ත ෙවලා ඉ+නවා. ත\+නා+ෙස�ලාට  ඉෙගන 

ග+න ළම_+ ගැනව� - [බාධා /Mම6] ත\+නා+ෙස�ලාෙA 

වෘ�$ය ස'Cය. ඉෙගන ග+න ළම_+ ගැනව� ක�පනා 

කර+න C�ණා. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ1ඳ_, ගK ඇමC@ම;. අපට Bධාන කට^@  ආර�භ 

කර+නට  Cෙබනවා. [බාධා /Mම6] ගK ඩAලස ් ෙFවාන+දා 

ම+X@මා. [Interruption.] You go ahead.  

 
ග3 ඩoලස් ෙ5වාන�දා මහතා 
(மா9�மி, ட!ளL ேதவானAதா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ெகௗரவ சபாநாயக� அவ�கேள, [இைட��] The Hon. 

Minister must listen to this. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you go ahead. [Interruption.] ෙම@මාට 

කථා කර+න අවස්ථාව ෙද+න. 
 
ග3 ඩoලස් ෙ5වාන�දා මහතා 
(மா9�மி, ட!ளL ேதவானAதா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ந�றி, ெகௗரவ சபாநாயக� அவ�கேள! ெகளரவ �டைம�� நி�மாண��ைற அைம�ச� - [இைட��] 
 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Now, we will go ahead with that. [Interruption.] Order, 

please! - [Interruption.] We will go ahead, please.   වා½ 

ෙව+න. ගK ඉරා+ &Pමර�න මැC@මා. [බාධා /M�] ගK 

ඉරා+ &Pමර�න මැC@මා. 

 
ග3 ඉරා� CTමරHන මහතා (xදL රාජO අමාතO�මා) (மா9�மி, இரா� வி!கிரமர�ன - நிதி இராஜா.க அைம*ச�) 
The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ඒක 	mග+ෙ+ නැහැ. රෙ¾ ජනතාව ඒක 	mග+ෙ+ නැහැ.  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ1ඳ_, ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_. Hon. Douglas Devananda, 
you go ahead. You can speak. The Hon. Minister can hear 
you. 
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E6ෙනA?0 Jස්�&කෙi ජනතාවට ලබා Y� 
�වාස ණය கிளிெநா.சி மாவ�ட ம#க>#? வழ)க	ப�ட @டைம	�# கட�க% 

 HOUSING LOANS GIVEN TO PEOPLE IN KILINOCHCHI 
DISTRICT 

 

ග3 ඩoලස් ෙ5වාන�දා මහතා 
(மா9�மி, ட!ளL ேதவானAதா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ெகௗரவ சபாநாயக� அவ�கேள, �டைம�� நி�மாண��ைற அைம�ச� ெகௗரவ சஜி� பிேரமதாச அவ�களிட� நிைலயிய! க"டைள 27(2)இ� கீ) வினா எ,��வத!- அ.மதி�தைம/- ந�றி ெதாிவி/கி�ேற�.  கட1தகால 2�த� காரணமாக இட�ெபய�1தி31த கிளிெநா�சி மாவ"ட�ைத� ேசா்1த ம/க5, கட1த 2009ஆ� ஆ9: மீ5-;ேய!ற� ெச<ய�ப"டைதய:��, 2011ஆ� ஆ9: அ�மாவ"ட�ைத அ9;ய ேகாணாவி> ?னிய�-ள� ப-தியி> 100 -:�ப@கA/-� ெபா�னக� ப-தியி> 60 -:�ப@கA/-� ேதசிய �டைம�� அதிகாரசைபயி� கீழான கட� அ;�பைடயி> �டைம��� தி"ட@க5 D�ென:/க�ப"ட நிைலயி>, ேகாணாவி> ?னிய�-ள� ப-தியி> 23 -:�ப@க5 மா�திரேம D�வ1� ேம!ப; �டைம��� தி"ட�திைன� ெப!F/ ெகா9டன எனG�, இ/-:�ப@களி> த!ேபா� 05 -:�ப@க5 மா�திரேம ேம!ப; தி"ட�தி� கீழான �:கைள அைம�� வா)1� வ3கி�றன எ�F� ெதாியவ3கி�ற�. ேம!ப; தி"ட�தி!ெகன அ�ேபா� தலா 2,50,000 Hபா< கடனாக வழ@க�ப"ட நிைலயி>, இ�ெதாைகைய/ ெகா9: �:கைள D,ைமயாக அைம/க D;யாத நிைலயி>, ெபா3ளாதார�தி> மிகG� நIG!F5ள ஏைனய -:�ப@க5 த@கA/கான �:கைள� பாதியளவி> அைம��வி":, அவ!றி> -;ேயறD;யாம>, அவ!ைற/ ைகவி":5ளதாகG�, -;யி3/க/K;ய வைகயி> ஓரளவி!- �:கைள அைம��/ ெகா9டவ�க5 ேவF கட�கைள� ெப!ேற அM�:கைள அைம��/ெகா9:5ளன� எ�F� ெதாிய வ3கி�ற�. இ1த நிைலயி>, த!ேபா��Kட ெபா3ளாதார வி3�திக5 எ�Gமி>லாம> மி-1த பாதி��கA/- உ"ப":5ள ேம!ப; ம/க5 ெப!F5ள கடைன �டைம�� அதிகாரசைபயின� அறவி": வ3வதாகG�, �":�தி"ட� ைகKடாத நிைலயிO�, ெபா3ளாதார வசதிக5 இ>லாத நிைலயிO� த@களா> ேம!ப; ெதாைகயிைன� ெசO�த D;யா�5ள நிைலயி>, த@கள� பிைணயாளிகளிட� அ�ெதாைகயிைன அறவிட Dைனவதா>, த@கA/-� த@கள� பிைணயாளிகA/-� இைடயி> ேமாத> நிைலைமக5 உ3வாகி வ3தாகG� இ�ம/க5 ெதாிவி/கி�றன�.  அேதேநர�, த!ேபா� ஏைனய அரச ம!F� இதர �டைம��� தி"ட@கA/- Pமா� 8,50,000 Hபா< வழ@க�ப:கி�ற நிைலயி>, ேதசிய �டைம�� அதிகாரசைபயி� கீழான �டைம��� தி"ட@கA/ெகன வழ@க�ப:கி�ற 05 இல"ச� Hபாைய/ ெகா9:, �:கைள D,ைமயாக அைம/க D;யாத நிைல ஏ!ப":5ளதாக� ெதாிவி/கி�ற வட/- மாகாண�தி� 

பயனாளிக5, த!ேபாைதய ெபா3ளாதார RழO/ேக!ப இ�ெதாைகயிைன அதிகாி�� வழ@கினா>, த@களா> ேதசிய �டைம��� தி"ட�தி�கீ) உாிய பய�கைள� ெபற இயOெமன� P";/கா":கி�றன�. ேமO�, D�னா5 சனாதிபதி அமர� ரணசி@க பிேரமதாச அவ�கள� Dய!சியினா> வட/- மாகாண�தி> ப>ேவF �டைம��� தி"ட@க5 ேம!ெகா5ள�ப";31தன. யா)�பாண�தி> நாவ!-ழி, -3நக�, ெபா�ைமெவளி, மாதக>, இராச கிராம� ேபா�ற �டைம��� தி"ட@கA� இவ!றி> அட@-கி�றன. இ�தி"ட�தி� கீழான �:க5 த!ேபா� மிகG� பாதி/க�ப"ட நிைலயிO� அ;�பைட வசதிகள!ற நிைலயிOேம காண�ப:கி�றன. ேம!ப; விடய@க5 ெதாட�பி> என� பி�வ3� ேக5விகA/கான த-1த பதி>கைள2�, எ:/க�பட/K;ய நடவ;/ைகக5 ெதாட�பான விள/க@கைள2� ெகௗரவ அைம�ச� அவ�க5 வழ@-வாெரன எதி�பா�/கி�ேற�.  1. கிளிெநா�சி மாவ"ட�தி> ேகாணாவி> ?னிய�-ள�, ெபா�னக� உ"பட வட/கி> 2�த� D;G!ற கால�ப-தியி> ேதசிய �டைம�� அதிகாரசைபயி� Sலமாக �டைம��� தி"ட@கA/ெகன வழ@க�ப"ட கட� ெதாைககளி> �:கைள D,ைமயாக/ க"; D;/காத ம/கA/-, ஏைனய �டைம��� தி"ட@கைள� ெபற இயலா�5ள நிைலயி>, D,ைமயான �:கைள அைம��/ெகா5வத!- ஏ�வான வைகயி>, மீ5 கட� தி"ட@கைள வழ@-வத!-�, இ�தி"ட�தி�Sலமாக அவ�க5 ஏ!ெகனேவ  ெப!ற கட�கைள அ�ம/கள� ெபா3ளாதார நிைலைய/ க3தி ஒ3 விேசட ஏ!பாடாக இர��� ெச<வத!-� நடவ;/ைக எ:/கD;2மா?  2. ேதசிய �டைம�� அதிகாரசைபயி�கீ) த!ேபா� வழ@க�ப": வ3கி�ற �டைம��/கான கட� ெதாைகயிைன� த!ேபாைதய ெபா3ளாதார RழO/ேக!ப அதிகாி/க D;2மா? 3. D�னா5 சனாதிபதி ரணசி@க பிேரமதாச அவ�கள� Dய!சியா> அைம/க�ப":5ள வட/- மாகாண �டைம��� தி"ட@கைள� �னரைம��� ெச<வத!-� அ;�பைட வசதிகைள ேம!ெகா5வத!-� நடவ;/ைக எ:/கD;2மா? 4. வட/- மாகாண�தி> த@கள� அைம�சி�கீ) �திய �டைம��� தி"ட@க5 ஏ�� ேம!ெகா5ள�படG5ளனவா? 
 
ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා (�වාස හා ඉJEF9 
අමාතO�මා) 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ - /டைம�� ம23� நி�மாண��ைற அைம*சா்) 
(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 

ගK කථානායක@ම;, ගK ඩAලස් ෙFවාන+දා ම+X@මා 

&Z+ ස්ථාවර ;ෙය�ග 27(2) යටෙ� අසS ලැ© Bශ්නයට 

	m@ර ෙමෙස�_.  

01. ඔR.  

 අස�Ú,ණ ;වාස සඳහා ;වාස ආධාර වැඩසටහන6 
Äයා�මක කර+න y£ව+. එය 6ෂ�කව Äයා�මක 
කර+න අ	 බලාෙප1ෙර1�@ වනවා. න\� අෙ) 
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BCප�Cෙ# හැ�යට ලබා :+ ණය \ද� කපා හ<+න 
ෙන1හැ/_.  

02. ඔR. 

 ජාCක ;වාස සංව,ධන අ�කා<ය යටෙ� ෙ� වන &ට 
K	ය� ල6ෂ පහක ආධාර \දල6 ලබා ෙදනවා. 2019 
වසෙ, නව ;වසකට K	ය� ල6ෂ හයක ආධාර 
\දල��, ෙප1: පහqක� සඳහා එ6 ;වාසලා»ය�ට 
තව� අමතර K	ය� ල6ෂය�� ෙයදEමට අ	 
බලාෙප1ෙර1�@ වනවා. 

03. ඔR. 

 1979 වසෙ, Zට Äයා�මක කළ ;වාස ෙය�ජනා Pම 
අ@<+ ස�Ú,ණෙය+ම &නාශ � සහ අ,ධ වශෙය+ 
&නාශ � ;වාස සඳහා 2017 සහ 2018 වසරවල K	ය� 
ල6ෂ පහක උප<ම ආධාර \දල6 ලබා - ;වාස 
BCසංසක්රණය /Mම�, එම ;වාස Pම සඳහා අවශ� 
ය�තල පහqක� ලබා-ෙ� වැඩසටහන� ෙ� වන &ට 
Äයා�මක කර'+ පවCනවා. 2019 වසෙ, K	ය� ල6ෂ 
හයක ආධාර \දල6 සහ ය�තල පහqක� සඳහා එක 
;වසකට තව� K	ය� ල6ෂය�� ෙව+ කර'+, &නාශ 
¡~ ;වාස BCසංසක්රණ Äයාව0ය ආර�භ කර+න අප 
බලාෙප1ෙර1�@ ෙවනවා. 

04. ඔR.  

 2016 ව,ෂෙ# උ@K පළාෙ� වැ0ඔය BෙFශෙ# ආද,ශ 
ග�මාන නවයක ;වාස 1,0846 ඉ4කර අවස+ කරලා 
Cෙබනවා. 2017 ව,ෂෙ# උ@K පළාෙ� ආද,ශ ග�මාන 
486 ආර�භ කරලා ප¡� 2,526කට ෙගව� ඉ4කර 
Cෙබනවා.  

ඒ වාෙAම, උදාකළ ග�මාන එක6 හරහා තව� ;වාස 256 

ඉ4කර Cෙබනවා. ෙබ�ගස්වැව ;වාස ව�ාපෘCය යටෙ� ආද,ශ 

ග�මාන 6ක ;වාස 1,0716 ඉ4කර'+ පවCනවා. 2018 ව,ෂෙ# 

උ@K පළාෙ� ආද,ශ ග�මාන 1756 @ළ ;වාස 3,5956 

ඉ4ෙව'+ පවCනවා. 2018 වසෙ, ෙබ�ගස්වැව BෙFශෙ# ආද,ශ 

ග�මාන 6ක ;වාස 4956 ඉ4ෙව'+ පවCනවා. �ට අමතරව 

2017 ව,ෂෙ# මඩකලyව 4ස්56කෙ# ග�මාන 20ක ;වාස 

589��, උදාකළ ග�මාන 15ක ;වාස 411��, 2018 වසෙ, 

මඩකලyව සහ 5�ණාමලය 4ස5්6කවල ග�මාන 55ක ;වාස 

1,219ක ඉ4/M�ද ආර�භ කර Cෙබනවා.  

ඊ ට අමතරව, ෙ� ෙම1ෙහ1ත වන&ට අෙ) රෙ¾ උදා ග�මාන 

9946 ඉ4ෙව'+ පවCන බව ගK ඩAලස් ෙFවාන+දා 

ම+X@මාට�, ෙ� ගK සභාවට� මත6 කර+න මා කැමැC_. 

ලබන අ¡KFෙF ෙදසැ�බ,  31වැ; දා වන &ට අෙ) ඉල6කය 

උදා ග�මාන 2,5006 ආර�භ /Mම_. ඒ /ය+ෙ+, අ	 තව 4න 

5096 @ළ උදා ග�මාන 1,5046 ඉ4කර+න ඕනෑ. දළ වශෙය+ 

/යනවා න�, 4නකට @න ගණෙ+ අ¢C+  උදා ග�මාන  

ආර�භ ෙවනවා. ඒ වාෙAම සCයකට උදා ග�මාන 4 බැ}+  අ	 

ජනතා අ_Cයට ප� කරනවා. ෙ� වසෙ, අෙග�ස්@ 17වැ; දා 

වන &ට අෙ) රජයට වසර @න ස�Ú,ණ ෙවනවා. ෙ� අෙග�ස්@ 

17වැ; දා ෙම1නරාගල 4ස්56කෙ# ඉ4කළ 107 වන උදා 

ග�මානය වන, "ෙදRyදගම" උදා ග�මානය ගK 

අ�ාමාත�@මාෙA Bධාන�වෙය+ අප ජනතා අ_Cයට ප� 

කරනවා. ඒ වාෙAම අ ෙග�ස@් 17වන දාට; ඒ දවස @ළ- -එම පැය 

&Zහතර @ළ- \£ රෙ¾ම උදා ග�මාන 1006 අප ආර�භ 

කරනවා.  2019 ෙදසැ�බ, 31වැ; දා උදා ග�මාන 2,500 ආර�භ 

කළාට පස්ෙස�,  2020 ජනවා< 1වැ; දා අ	 තව� උදා ග�මාන 

5,0006 අ¢ෙත+ අෙ) රෙ¾ ආර�භ කරනවා. ඒ උදා ග�මාන 

5,000 ආර�භ කරලා ඉ4<යට යන අතෙ,, අප උදා ග�මාන 

දසදහෙස� වැඩසටහන� Äයා�මක කරනවා. ලබන අෙග�ස්@  

17වැ; දා - අෙ) රජ යට වසර  @න ස�Ú,ණ වන 4නෙ# - අප 

උදා ග�මාන Zයය6 ආර�භ  කරනෙක1ට, ෙ� රජෙ# අවසානය 

$+: කරන මහා ¤mය6  සැ)තැ�බ, 2වැ; දා ලංකාෙR 

පව�ව+න යනවාය /යා අ	ට දැන ග+න ලැ   Cෙබනවා. 

සැ)තැ�බ, 2වැ; දාට� -ආNOව ව¾ටනවාය /යන දවසට� - 

&නාශකාM වැඩවලට ෙය1\ ෙන1E, අ	  උදා ග�මාන  Zයය6 

ආර�භ කරනවාය /යන කාරණය� මම ෙ� අවස්ථාෙR සඳහ+ 

කරනවා.  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_, ගK ඇමC@ම;.  

 

ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගK කථානායක@ම;, ෙ� Bශ්නයට උ�තරය ෙද+න මට 

තව ෙප1½ ෙවලාව6 ෙද+න.   

ගK ඩAලස් ෙFවාන+දා ම+X@මාට  මම &ෙශ�ෂෙය+ම 

සඳහ+ කර+න ඕනෑ, ෙ� හැම උදාගමකම, ෙ� හැම ;වසකම 

අ_Cය U' ව+ෙ+, රජ ප¡ලටව�, ජනා�පCවK+ටව�, 

අගමැCවK+ටව�, අෙ) යහ පාලන රජෙ# ඇමCවK+ ටව�, 

;ෙය�ජ� ඇමCවK+ ටව�, රාජ� ඇමCවK+ටව� ෙන1වන 

බව. ෙ� ;වාසවල අ_Cය U' ව+ෙ+ ෙ� රෙ¾ අසරණ, 

අUංසක ජනතාවට_.   

ගK ඩAලස් ෙFවාන+දා ම+X@ම;, ඔබ@මාට තව පැහැ40 

/Mම6 අවශ�_ න� මම ඒක� කර+න�. 

 
ග3 කථානායක�මා  (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_. Hon. Douglas Devananda, are you 
satisfied with the Answer? 

 
ග3 ඩoලස් ෙ5වාන�දා මහතා 
(மா9�மி, ட!ளL ேதவானAதா) 
(The Hon. Douglas Devananda) இ� ெதாட�பாக நிைறய� பிர�சிைனக5 இ3�பதா> ேநாி> ச1தி�� உ@கAட� கல1�ைரயாட வி3��கி�ேற�.  ேமO�, "க� உதாவ" எ�F ஒ3 ெபயைர� பய�ப:�தினீ�க5. தமி) ெமாழிெபய��பி�ேபா�� "க� உதாவ" எ�ற ெபய�தா� பய�ப:�த�ப"ட�. "க� உதாவ" எ�பத� அ��த� எ�னெவ�F என/- விள@கவி>ைல. தமி)� ப-திகளி> தமி) ம/கA/ெகன அ1த� தி"ட�ைத D�ென:/கி�றேபா� அ1த� ப-திகளி> இ3/கி�ற ம/கA/- விள@க/K;யவைகயி> அ1த� ெபய�கைள� தமிழி> மா!றியைம�ப� ந>ல�. ஆகேவ, இதைன/ க3�திெல:/க ேவ9:ெம�F� இ1த� ச1த��ப�தி> ேக":/ெகா5ள வி3��கி�ேற�.  

 
ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගK ඩAලස් ෙFවාන+දා  ම+X@ම;, &ෙශ�ෂෙය+ ෙ�  

වැඩසටහන 	mබඳව Bශ්න Cෙබනවාය /යා ඔබ@මා ෙ� 

අවස්ථාෙR- සඳහ+ කළා.   
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පා,0ෙ�+@ව 

මම ඔබ@මාට කාK�කව ආරාධනා කරනවා, ෙ� ග�මාන 

&වෘත ෙවනෙක1ට ඔබ@මා� සහභා} ෙව+න /යා. 

කාම23�ාම�, ව��ව,ෙක�¾ට�, සංගම+�ාම�, ෙම1ෙහ1ම4යා 

නග,, අ�බා, නග,, \�ෙල_නග,, ස�ස��ාම�, සකා��ාම�, 

ත¾චනාyර�, ෛකලායyර�, භාරCෙක�¾ට�, qරÆනග,, 

න+ද�මා, නග,, ෙස�වyර� /යන Zය�ලම අ	 &වෘත කරy 

ග�මාන. &ෙශ�ෂෙය+ම ෙ� ග�මාන &වෘත /Mෙ�- ඒ ඒ 

ග�මානවල Dව� වන ජා$+, &&ධ ආග�, &&ධ 

සංස්කෘ$+වලට ඒ ග�මානව0+ම ලැෙබන න� ෙය�ජනා කර 

ෙගන_ අ	 ඒ ග�මාන න� කර+ෙ+. ඒ ;සා පැහැ40වම මම 

ඔබ@මාට /ය+න කැමැC_, "ග� උදාව" /යන එකට ඉං|Z 

ප<ව,තනය Cෙබනවා, “Village Re-awakening Movement” 

/යා. ඒ වාෙAම ද'ළ භාෂා ප<ව,තනය� දමනවා.  ;වාස 

සංව,ධන 6ෙෂ�§ය @ළ අද උ@K, නැ ෙඟනUර බල BෙFශෙ#, ඒ 

වාෙAම \£ මහ� x ලංකාෙR ප<ව,තනා�මක සංව,ධන 

වැඩසටහන6 Äයා�මක වන බව ඔබ@මා අෙ) &වෘත /M�වලට 

ස�බ+ධ ¡ෙණ1� ඇස් ෙදකටම බලාග+න y£ව+. 

 
ග3 එ9.ඒ. �ම��ර� මහතා 
(மா9�மி, எ�.ஏ. :மAதிர�) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

 
නැ� t�ෙiය. எ%�தா&. 
rose. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, the Hon. Sumanthiran wants a 
clarification. Can you allow that?  

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා   
(மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
නැ� t�ෙiය. எ%�தா&. 
rose. 

 
ග3 පා6ත රංෙග බ�ඩාර මහතා (වා_මා+ග සහ ජල 
ස9පH හා ආපදා කළමනාකරණ රාජO අමාතO�මා) 
(மா9�மி, பாYத ர.ேக ப9டார - நீ��பாசன, நீ� வள.க0  ம23� அன��த �காைம��வ இராஜா.க அைம*ச�) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of 
Irrigation and Water Resources and Disaster Management) 

ගK කථානායක@ම;, ගK &ම� Eරවංශ ම+X@මා,-[බාධා 

/Mම6] 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඒක එ@මාට අ_C නැහැ ෙ+? ෙම@මාට අවසථ්ාව ෙද+න 

ඕනෑ. [බාධා /Mම6] එ@මා ෙන1ෙව_ ෙ+,- 

 
ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගK &ම� Eරවංශ ම+X@ම;, ඔබ@මා� Bශන්ය6 අහනවා 

න� අහ+න. ඕනෑ ෙදය6 අහ+න. [බාධා /M�]  

ග3 එ9.ඒ. �ම��ර� මහතා 
(மா9�மி, எ�.ஏ. :மAதிர�) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Minister, this is just one small clarification. 
There is a village called Navatkuli in Jaffna and a land 
belonging to the NHDA. There are about 107 families 
that are in occupation of that land at present. It was 
intended to be given to them with housing facilities. But 
now the Government has suddenly decided to take over 
that land and action has been filed in the Magistrates' 
Court under State Lands (Recovery of Possession) Act to 
evict them from those lands and that matter is coming up 
tomorrow. They are very poor people who are occupying 
land belonging to the National Housing Development 
Authority. Will you please look into that matter? Give 
them some time and regularize it and give them those 
lands and houses if possible.  
Thank you.  

ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

If I may reply to the Hon. Member, the main stance 
and policy programme of Government is not eviction but 
construction. So I will look into the matter that was raised 
by you. Within the day, I will give you a constructive and 
progressive answer.  

ගK කථානායක@ම;, ;වාස 6ෙෂ�§ය ස�බ+ධෙය+ ය� 

Bශ්නය6 Cෙබනවාද /යා ගK &ම� Eරවංශ ම+X@මාෙග+ 

මම අහ+න කැමැC_. එවැ; Bශ්නය6 Cෙබනවා න� අහ+න 

එ@මාට ;දහස Cෙබනවා. [බාධා /Mම6]  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

කාලය Yඟා6 ඉ6ම }U+ තම_ Cෙබ+ෙ+. 

 
ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගK කථානායක@ම;, එ@මාට Bශ්නය අහ+න /ය+න. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ1ඳ_. එක Bශ්නය6 අහ+න, ගK ම+X@ම;. ෙම1කද, 

අමාත�ාංශ ;ෙRදන ෙදක�� Cෙබනවා.  
 

ග3    CමL Iරවංශ මහතා   
(மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගK කථානායක@ම;, ගK ;වාස ඇමC@මාෙග+ මම ෙ� 

Bශ්නය අහ+න කැමැC_. හ�බ+ෙත1ට 4ස්56කෙ# 

ඔබ@මාෙA පා6fක ප¡�වල දKෙව� දසදහස් සංඛ�ාත 

Bමාණය6 K	ය� 5506 වැ; \දල6 ෛද;ක -මනා වශෙය+ 

ෙගEෙ� පදනම මත ජාCක ;වාස සංව,ධන අ�කා<යට බඳවා 

ෙගන Cෙබනවා. ඒ අයට ඒ කා,යාලවල වා½ ෙව+න තැන6 

නැහැ. හ�බ+ෙත1ට 4ස්56කෙ# අය බ:�ෙ� 0	නය6 දමලා, 

බ:�ෙ� Z�නවා; හ�බ+ෙත1ට 4ස්56කෙ# අය අSරාධyෙ, 

0	නය6 දමලා, අSරාධyෙ, Z�නවා. ෙ� ෙහ�@ව ;සා ජාCක 

;වාස සංව,ධන අ�කා<ෙ# 4ස්56 කළමනාකKව+ට 

ප<පාලනමය වශෙය+ පව�වා ෙගන ය+න බැ< ආකාරෙ# 
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අ,�දය6 ම@ ෙවලා Cෙබනවා. ෙ� &�යට ආයතනය 	mබඳ 

/Zම තැ�ම/+ ෙත1රව එවැ; බඳවා ගැ�� කෙළ� ඇ_? 

අෙන6 අතට, ඒ ¤/යා ලැ�වා යැ_ /යන ෛද;ක 

-මනාලා�S� තම+ට අ�ෙවලා Cෙබන ඉරණම ගැන ස@� 

නැහැ.  ඔ¡+ ස්�ර ෙස�වයට බඳවා ග+නා බවට ත\+නා+ෙස� 

මෑතක- ඔ¡+ට ෙප1ෙර1+:ව�� -ලා C�ණා.  

ගK ඇමC@ම;, ෙ� ආයතනයට දරා ගත ෙන1හැ/ ම¾ටෙ� 

ෙස�වක සංඛ�ාව6 ඇ@ළ� කර ෙගන, ෙ� &�යට බඳවා ග� 

තKණ දKව+ෙA හැ/යාවS� ෙම1ට කර'+ සහ ඔ¡+ට� 

අතෘ)Cකර ත��වය6 ඇC කර ෙද'+, ආයතනයට ද 

ප<පාලනමය අ¡ල6 ඇC කර'+ ෙ� ෙගන යන Äයාදාමෙ# 

පරමා,ථය ෙම1ක6ද /යා මම ඔබ@මාෙග+ අහ+න කැමැC_. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

	m@ෙර+ පස්ෙස� අපට Bධාන කට^@වලට ය+න 

Cෙබනවා. ගK ඇමC@මා, 	m@K ෙද+න. 
 

ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගK කථානායක@ම;, ෙප1Áඩ6 සාධාරණ ෙව+න. 

කKණාකර, උ�තරය -ම සඳහා මට අවස්ථාව ෙද+න. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඒක තම_. I have given you the Floor.  
 

ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගK කථානායක@ම;, අෙ) ගK &ම� Eරවංශ ම+X@මාට 

මම ස්@Cව+ත වනවා. ෙම1කද, එ@මා වැදග� Bශන්ය6 තම_ 

ඇYෙR. 

අ	 රට yරාවටම සංව,ධන වැඩසටහ+ Äයා�මක /Mෙ�- 

මම /ය+න කැමැC_, ස්�ර කා,ය මNඩලයට /Zම බඳවා 

ගැ�ම6 Z: කර නැහැ /යා. මා &ෙශ�ෂෙය+ම /ය+න ඕනෑ, 

;වාස සංව,ධන අ�කා<ය බංෙක1ෙල1�භාවයට ල6 ෙවලා� 

නැහැ; අ	 ඓCහාZක ;වාස Bමාණය6 ඉ4කරෙගන යනවා. 

ඔබ@මාට මම &ෙශ�ෂෙය+ම /ය+න කැමැC_, අ	 කර+ෙ+ 

නැC ෙF. අ	 කහ@Oව ;වාස ෙය�ජනා Pමෙය+ Uටy 

ඇමCවරයාෙA වැ½මහ� සෙහ�ද<යකෙA y§ය�ෙA Æ<ඳ වන, 

ෙහ�වා öගනෙA ව�සලා �මාරZංහට ෙගව� :+ෙ+ නැහැ. අ	 

Uටy අමාත�@මාෙA වැ½මහ� සෙහ�ද<යෙA y§ය�ෙA Æ<ඳ 

වන, ඉqK තරංගමාලා \@රණEරට ෙගව� -ලා නැහැ. [බාධා 

/M�] අ	 Uටy අමාත�@මාෙA Æ<ඳෙA ෙස1ෙහ1^රා අL� 

�මාර යන අයෙA Æ<ඳ වන, පළාෙ�ෙගදර වස+තා ÃපZංහට 

ෙගව� -ලා නැහැ.  
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

අ	 ඉවර කර\. 
 

ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගK කථානායක@ම;, අ	 Uටy අමාත�@මාෙA වැ½මහ� 

සෙහ�ද<යෙA ස්වා' yKෂයා වන- [බාධා /M�] ෙහ�මZ<ට 

ම�ෙ�ෙග1½+ ඉඩ� -ලා නැහැ. 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

We will stop at that. We do not want to go ahead with 
this further.  

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා   
(மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.   

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

We have to go ahead with today's Business.  

 
ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නැහැ, නැහැ. මට උ�තර ෙද+න අවසථ්ාව ෙද+න. [බාධා 

/M�]  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඇමC@මා ෙප1Áඩ6 ඉ+න. මම කථා කරනෙත6 ෙප1Áඩ6 

ඉ+න. Allow me to speak. We have so many things to take 
up today.  

 

ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ෙප1Áඩ6 සාධාරණ ෙව+න. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

මම අවස්ථාව :+නා. ඔබ@මා 	m@K -ලා ඉවර කර+න. 
You have to finish this.  

 

ග3    CමL Iරවංශ මහතා   
(மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.   
 

ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Bශ්නය6 ඇYවා න�, උ�තරය අහෙගන ඉ+න.  
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

What is your point of Order? 
 

ග3    CමL Iරවංශ මහතා   
(மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔය /යy /Zම ෙකෙන6, ඔය /යy එක ෙගයක Z�නවා 

න�, ෙ� ම+X Âරෙය+ අ_+ ෙව+න මම ලෑස්C_. 
 

ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගK කථානායක@ම;, මට අවස්ථාව ෙද+න. 
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ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, you go ahead. You have the Floor; you 
have the mike. 

 
ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ෙ�ක ස�Ú,ණෙය+ම අසාධාරණ_. ගK කථානායක@ම;, 

ඔබ@මා එ@මාට Bශ්නය අහ+න අවස්ථාව :+නා.  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

නැහැ. Point of Order එකට_ අවස්ථාව :+ෙ+. 

 
ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

උ�තරය ෙද+න ඔබ@මා මට අවසථ්ාව ෙද+න ඕනෑ. ඇ_, ඒ 

අවස්ථාව ෙද+ෙ+ නැ�ෙ�? 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Mike is given to you. ඔය C ෙය+ෙ+ mike එක. කථා 

කර+න. 

 
ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඇ_, එෙහම න� point of Order ම@ කර+ෙ+? කKණාකර 

මට අවස්ථාව ෙද+න. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 
Standing Orders අSව point of Orders සඳහා අවස්ථාව 

Cෙබනවා. Mike is given. You can speak now.  

 
ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මම 	m@K -ලා ඉවර නැහැ. 	m@K -ලා ඉවර ෙවනෙත6 

මට අවස්ථාව ෙද+න. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබ@මාට mike එක -ලා ෙ+ Cෙබ+ෙ+. අනවශ� &�යට 

ෙමතැන ගැ��  ඇC කර ග+න එපා. 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා   
(மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.   

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

I gave you the chance to raise one point of Order.  

ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Point of Order හ<ය+ෙ+ නැහැ. කථා කර+න ඉඩ ෙද+න. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Now you go ahead. මම /RෙR, ";වාස ඇමC@මා ඉවර 

කර+න." /යා. 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා   
(மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.   

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඉ+න. ෙම@මා අවස+ ¡ණාම මම අවස්ථාව ෙද+න�. 

 
ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගK කථානායක@ම;, අ	 Uටy අමාත�@මාෙA 

නැ ඟ�යෙA ස්වා' yKෂයා වන, ප�ෙ�yරවගමෙA ආන+ද 

Ëයද,ශනට ෙගව� -ලා නැහැ. එෙහම ෙගව� අ	 -ලා නැහැ.  

ගK කථානායක@ම;, ෙහ1රට කරy ඒවාෙ# &සත්ර මෙA 

ළඟ files 	�+ Cෙබනවා. [ෙඝ�ෂා /M�] 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඒවා ඉ4<ප� කර+න. 

 
ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මම ෙ� Zය�ලම සභාගත* කරනවා.  

 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

සභාගත කර+න. 

 
ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මම ෙ� Zය�ලම හැ�සා�ගත* කරනවා. [ෙඝ�ෂා /M�] මම 

පැහැ40වම එ@මාට අ»ෙය�ග කළා, මෙග+ Bශන්ය6 අහ+න 

/යලා. එ@මා උ�තරයට කැමැC නැහැ; උ�තරයට \Yණ 

ෙද+න බැහැ.  [ෙඝ�ෂා /M�] 
 

ග3    CමL Iරවංශ මහතා   
(மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ1ඳ_. ගK ඇමC@ම;, ඔබ@මා ඒවා සභාගත කර+න. 

[ෙඝ�ෂා /M�] We have to go to the Orders of the Day now. 
There are a lot of valuable Items to be discussed.  So, you 
have to finish this off.  

 
 

ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

එ@ම+ලාට ෙක1+ද6 නැහැ. ෙක1¿ නාර�ය6 නැහැ; 

කෙශ�Kකාව6 නැහැ. හැ/යාව6 නැහැ.  [ෙඝ�ෂා /M�] 
 
 

ග3 ල&ෂ්ම� E_ඇLල  මහතා 
(மா9�மி, லOம� கிாிஎ?ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැ� t�ෙiය. எ%�தா&. 
rose. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK සභානායක@මා. 

 
ග3 ල&ෂ්ම� E_ඇLල  මහතා  
(மா9�மி, லOம� கிாிஎ?ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගK කථානායක@ම;, අ	 දවෙස� වැඩ කට^@වලට ය+න 

ඕනෑ.  [ෙඝ�ෂා /M�]  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඒක තම_ මම /ය+ෙ+.  [ෙඝ�ෂා /M�]  
 
 

ග3 ල&ෂ්ම� E_ඇLල  මහතා  
(மா9�மி, லOம� கிாிஎ?ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We have to take up the Orders of the Day.  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

What is the meaning of this? Points of Orderවලට 
අවස්ථාව -ලා ඉවර ෙවලා අ	ට දවෙස� වැඩ කට^@වලට 
ෙය1\ ෙව+න Cෙබනවා. [ෙඝ�ෂා /M�]  

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා   
(மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙම1ක6ද, ඔබ@මාෙA point of Order එක? 

ග3    CමL Iරවංශ මහතා   
(மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගK කථානායක@ම;, ගK සL� ෙB�මදාස මැC@මා මෙA 

නම සඳහ+ කර'+ ෙපoFග0කව අපහාස ෙවන ආකාරෙ# 

Bකාශ /Uපය6 කළා. [ෙඝ�ෂා /M�] මම එ@මාට අ»ෙය�ග 

කරනවා, ඔය /යනා අය ඔය /යනා ෙගව�වල ඉ+නවා න�, 

[ෙඝ�ෂා /M�] ඒ අය ඒ ෙගව� �6C &Àනවා න�, මම ෙ� 

ම+X Âරෙය+ ඉ�ලා අස ් ෙව+න �දාන� /යලා. [ෙඝ�ෂා 

/M�]  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ1ඳ_. [ෙඝ�ෂා /M�] �ළඟට, Cෙබ+ෙ+ අමාත�ාංශ 

;ෙRදන ඉ4<ප� /Mම. වා<මා,ග සහ ජල ස�ප� හා ආපදා 

කළමනාකරණ අමාත� ගK :'+ද 4සානායක මහතා.  [ෙඝ�ෂා 

/M�]  

 
ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගK කථානායක@ම;, - [ෙඝ�ෂා /M�] ම ට ෙම@මා /යy 

එකට උ�තරය6 ෙද+න අවස්ථාව ඕනෑ. [ෙඝ�ෂා /M�] 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

සභානායක@මා /Rවා, අද වැඩ කට^@වලට ෙය1\ ෙව+න 

ඕනෑය /යලා. [ෙඝ�ෂා /M�] ඔබ@මාට mike එක :+නාම කථා 

කර+ෙන� නැහැ. අනවශ� ෙදය6 ෙ+.  

 
ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මට අවස්ථාව ෙද+න. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඕක ඉවරය6 ෙව+ෙ+ නැහැ ෙ+. ඔබ@මා ෙජ�ෂ්ඨ 

අමාත�වරෙය6. ෙRලාව ගැන බල+න. [ෙඝ�ෂා /M�] 

ඇමC@මා, දැ+ ඔබ@මාෙA කථාව අවස+ කර+න. 
 

ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා 
(மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගK කථානායක@ම;, මම ෙ� උ�තMතර පා,0ෙ�+@වට 

න�-ග� සUතව කහ@Oෙව+ ෙහ1රා කාy ෙගව�, 

ම�ෙතෙග1½+ ෙහ1රා කාy ෙගව� ගැන &ස්තර ඉ4<ප� 

කර+න�. [ෙඝ�ෂා /M�]  ෙ� Äයාව ෙබ1K න�, මම 

ඇමCකෙම+ අස් ෙවනවා. [ෙඝ�ෂා /M�]  
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ1ඳ_. දැ+ ඒක ඉවර_. ගK :'+ද 4සානායක ඇමC@මා. 

[ෙඝ�ෂා /M�]  
 

ග3    CමL Iරවංශ මහතා   
(மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. [ෙඝ�ෂා /M�]  
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පා,0ෙ�+@ව 

ග3 ම��වරෙය& 

(மா9�மி, உ3�பின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

ෙහ1රා. ෙහ1රා. ෙහ1රා, වා½ෙවය+. 
[aලාසනෙi අණ ප_J ඉවH කරන ල:.] 
[அகிராசன க�டைள�ப, அக-ற�ப�� ள"] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[ෙඝ�ෂා /M�]  
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK :'+ද 4සානායක මැC@මා. [ෙඝ�ෂා /M�]  
 

I 

උ��?ච වැෙ  වා� ෙදAරB Cවෘත EFම 
�සා Gඩාවට පH ෙගAI�ට ව�J ලබා:ම: 

වා_මා+ග සහ ජල ස9පH හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාතO�මාෙo -කාශය 

உ�னி�ைச� 
ள�தி� வா�கத�க� 
திற�க�ப�டதனா� பாதி�க�ப�ட 

விவசாயிக��கான ந�டஈ�: நீ��பாசன, 
நீ� வள க�  ம"#$ அன��த 
&காைம�'வ அைம�சர' )"# 

PROVISION OF COMPENSATION TO FARMERS  
AFFECTED BY OPENING OF SLUICE GATES OF 
UNNICHCHAI TANK : STATEMENT BY MINISTER 
OF IRRIGATION AND WATER RESOURCES AND 

DISASTER MANAGEMENT 
 

ග3 Y��ද Jසානායක මහතා (වා_මා+ග සහ ජල ස9පH 
හා ආපදා කළමනාකරණ අමාතO�මා) (மா9�மி, �மிAத திசாநாய!க - நீ��பாசன, நீ� வள.க0  ம23� அன��த �காைம��வ அைம*ச�) 
(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of  Irrigation 
and Water resources  and Disaster Management) 

ගK කථානායක@ම;, පා,0ෙ�+@ෙR සථ්ාවර ;ෙය�ග 27

(2) යටෙ� 2018.06.07 වැ; 4න ගK ඩAලස් ෙFවාන+දා 

ම+� M@මා &Z+ අසන ලද Bශ්නයට 	m@K ෙමෙස�_. 

1. උ+;2ච වැව කැ� යාෙ� අවදානම පහව ෙග1ස ්ඇC බව 
සත�ය/. [ෙඝ�ෂා /M�] ඩAලස ් ම+X@මා, - [ෙඝ�ෂා 
/M�]  

 

ග3    CමL Iරවංශ මහතා   
(மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගK කථානායක@ම;, MC Bශන්ය6 Cෙබනවා. කKණාකර 

මට අවස්ථාව ෙද+න. [ෙඝ�ෂා /M�] ගK කථානායක@ම;, 

ඔබ@මාෙA ක+ ඇෙහ+ෙ+ නැFද?  
[aලාසනෙi අණ ප_J ඉවH කරන ල:.] 
[அகிராசன க�டைள�ப, அக-ற�ப�� ள"] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[ෙඝ�ෂා /M�]  
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙම1ක6ද, ෙ� Bශ්නෙ# ෙ�Kම? අදාළ Bශ්නය නැ@ව 

අනවශ� Bශ්න අරෙගන - [ෙඝ�ෂා /M�] \£ පා,0ෙ�+@වටම 

ෙ�ක අපහාසය6 ෙ+.  

ග3    CමL Iරවංශ මහතා   
(மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

සL� ෙB�මදාස මැC@මා අසත� Bකාශ කළා. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

අනවශ� ඒවා මම අ_+ කරනවා. [ෙඝ�ෂා /M�] ඒවා අ_+ 

කරනවා. ඒක තම_ මම /RෙR. [ෙඝ�ෂා /M�]  

 

හ<, මම ඒක කර+න�. ෙහ1ඳ_, දැ+ ඒක ඉවර_. [බාධා 

/M�] 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ග3 Y��ද Jසානායක මහතා (மா9�மி, �மிAத  திசாநாய!க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 

ඉහත වැෙවU වා+ ෙද1ර� &වෘත /Mෙම+ හා; E ඇC ඉඩ� 

Bමාණය ඉඩ� අ6කර 156 පමණ ෙවනවා. [බාධා /M�] 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙ�ක ඉවර ¡ණාම අවස්ථාව ෙද+න�, ෙප1Áඩ6 ඉ+න. 

ෙ�ක ඉවර ¡ණාට පස්ෙස� මම අවස්ථාව ෙද+න�. 

 
ග3 Y��ද Jසානායක මහතා (மா9�மி, �மிAத  திசாநாய!க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 

ෙකෙස� ෙවත� උ+;23 වැෙR ගංව@රව0+ හා; &ය හැ/, 

ග ෙඟ+ ජලය ලබාෙගන වගා කරන BෙFශය අ6කර 3,2006 

වන ;සා අ6කර 6,0006 හා; &ය ෙන1හැක. 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙප1Áඩ6 ඉ+න, ෙ�ක ඉවර ¡ණාම අවස්ථාව ෙද+න�. 

 
ග3 Y��ද Jසානායක මහතා (மா9�மி, �மிAத  திசாநாய!க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 

Z: E ඇC වගා හා; සඳහා කෘf ර6ෂණ මNඩලය මÕ+ 

ඔ¡+ෙA ත6ෙස�K /Mම මත ව+4 \ද� ෙගවS ලැෙª. 

2. ඔR. 

 පM6ෂණ මNඩලය6 ප� කර ඇC අතර, එම පM6ෂණ 
මNඩලය අදාළ පM6ෂණ කට^@ ආර�භ කර ඇත. 
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3. අවශ� Äයාමා,ග ෙගන ඇත. 

 ෙ� ස�බ+ධෙය+ ෙFශ��ක අවබලපෑ� අවම /Mෙ� 
ව�ාපෘCය - CRIP - යටෙ� 2014 ව,ෂෙ# ඇසත්ෙ�+@ 
සකස ් කර වා+ ආර6fතව \දා හැMමට, ගංව@ර 
ආර6ෂණ ෙR0 ඉ4 /Mමට උ�සාහ කරන ල-. ගංගා 
ඉ¡K ෙදපස ර6fතවල වගා කරන ෙග1& මහ@+ &Z+ 
එම ඉ4 /Mමට &ෙර�ධතාව ද6වා නව�වන ල-. එෙස� 
¡ව�, එම ෙග1& මහ@+ ර6fත ඉඩ�වල වගා /Mෙම+ 
ඉව� ව+ෙ+ න� සහ ඔ¡+ ෙ� සඳහා සහෙය�ගය ලබා 
ෙද+ෙ+ න� වා<මා,ග ෙදපා,තෙ�+@වට එය ඉ� කළ 
හැක. 

 

ගK කථානායක@ම;, මම }ය සCෙ# }U�ලා ඒ ෙග1& 

මහ�වK+ හ�බෙවලා සාක2ඡා කරලා ඒ Bශ්නය &සඳලා ආවා. 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

�ළඟට Cරසර සංව,ධන, වනDE සහ BාෙFGය සංව,ධන 

අමාත� ��Á මා,ෂ� ගK සර� ෙෆ1+ෙස�කා මහතා. 

 
ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 

නැ� t�ෙiය. எ%�தா&. 
rose. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙ� සභාෙR අනවශ� ෙදය6 /ය¡ණා න� මම ඒක හැ+සාÁ 

වා,තාෙව+ ඉව� කරනවා. සභානායක@මා� ඒක /යනවා. මම 

පැහැ40 කර+න�. අනවශ� වචන මම හැ+සාÁ වා,තාෙව+ 

ඉව� කරනවා. එ2චර_. ෙමතැ;+ එහාට Cෙබන අෙන6 

කට^@ සඳහා අපට  ය+න Cෙබනවා. 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

දැ+ � සැරය6 අවස්ථාව :+නාද? Points of Order @න 

හතරකට  අවස්ථාව  එහාට :+නා, ෙමහාට :+නා. අද ඉතා 

වැදග� පන� ෙක��පත6 	mබඳව &වාද කර+න Cෙබ+ෙ+. 

Sq:q ෙFව� මම හැ+සාÁ වා,තාෙව+ අ_+ කරනවා. [බාධා 

/M�] ෙමෙහම  }ෙය1�  අද වැඩ6 කර ග+න බැ< ෙවනවා.  

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ෙම@මා මෙA නම සඳහ+ කළා. ෙ�ක MC Bශ්නය6. 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඇමC@මා උ�තර :+නා. ඊට පස්ෙස� ඒකට ඔබ@මා උ�තර 

ෙද+න ඕනෑ, ඊට� පස්ෙස� නැවත ඇමC@මා උ�තර ෙද+න 

ඕනෑ. ෙම1ක6ද ෙ�ෙ6 ෙ�Kම? 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගK කථානායක@ම;, පැහැ40 /Mම6 කර+න අවශ�_. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙම1ක6ද පැහැ40 /Mම? ෙමතැ;+ ෙ� කථාව ඉවර_. 

ෙම1ක6ද, ඔබ@මාට පැහැ40 කර+න Cෙබ+ෙ+? 

 
ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ෙම@මාට point of Order  එක6 ඉ4<ප� කර+න Cෙබනවා. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

එ@මාෙA point of Order එක ෙම1ක6ද? 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගK කථානායක@ම;, මෙA නම සඳහ+ කර'+ තම_ &ෂය 

භාර අමාත�වරයා ඒ Bකාශය කෙළ�. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඒවා මම හැ+සාÁ වා,තාෙව+ අ_+ කරනවා. 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ ;සා ඒකට 	m@K ෙද+න මට අ_Cය6 Cෙබනවා. මම 

එ@මාට අ»ෙය�ග කරනවා, ඔය /යන ෙගව� ඔය /යන ඥා$+ 

�6C &Àනවා න�, - 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

  4}+ 4ගටම එකම /ය+න බැහැ. දැ+ අවස්ථාව ෙද+න 

බැහැ. 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ෙක�, ෙ� mike එක ෙද+න. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

නැහැ, දැ+ සභාෙR තව වැඩ Cෙබනවා. ඔබ@මාට අවස්ථාව 

ෙද+න ඕනෑ, ඊට පස්ෙස� අ;� එ6ෙකනාට 	m@K ෙද+න 
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පා,0ෙ�+@ව 

අවස්ථාව ෙද+න ඕනෑ. ෙම1ක6ද ෙ�ෙ6 ෙ�Kම? ඔබ@ම+ලා 

Uටy උග� ඇමCවKෙ+. [බාධා /M�] ඇ_ ෙමෙහම 

හැZෙර+ෙ+? [බාධා /M�]  

දැ+ Cරසර සංව,ධන, වනDE සහ BාෙFGය සංව,ධන 

අමාත�@මා. 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

No, I am close; දැ+ ඉවර_. 
 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

පqව අවස්ථාව ෙද+න�. දැ+ වා½ෙව+න. Uටy 

ඇමC@මා_, වා,තමාන ඇමC@මා_ වා½ෙවලා ෙ� සභාව 

කරෙගන ය+න ඉඩ ෙද+න. [බාධා /M�] 

��Á මා,ෂ� ගK සර� ෙෆ1+ෙස�කා මහතා. 

 
II 

 

න�JකඩාL -ෙ5ශය සංව+ධනය EFම : 
�රසර සංව+ධන, වන�I සහ -ාෙ5 ය 

සංව+ධන අමාතO�මාෙo -කාශය 
ந*தி�கட� ப
திைய அபிவி+�தி ெச-த�: 
வ/வாதார அபிவி+�தி, வனசீவராசிக� 

ம"#$ பிரேதச அபிவி+�தி  
அைம�சர' )"#  

DEVELOPMENT OF NANDIKADAL AREA: 
STATEMENT BY MINISTER OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT,  
WILDLIFE AND REGIONAL DEVELOPMENT 

 
¡L� මා+ෂL ග3 සරH ෙෆA�ෙසfකා මහතා (�රසර 
සංව+ධන, වන�I සහ -ාෙ5 ය සංව+ධන අමාතO�මා)    (I? மா�ஷ? மா9�மி, சர� ெபா�ேசகா - வ7வாதார அபிவி��தி, வனசீவராசிக0 ம23� பிரேதச அபிவி��தி அைம*ச�) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of 
Sustainable Development, Wildlife and Regional 
Development) 

ගK කථානායක@ම;, පා,0ෙ�+@ ස්ථාවර ;ෙය�ග 27.(2) 

යටෙ� ගK ඩAලස් ෙFවාන+දා ම+X@මා &Z+ අසන ලද 

Bශ්නයට 	m@ර ෙමෙස�_. 

01.  න+46කඩා� හා නායාK BෙFශ සව්ාභා&ක ර6fතය+ 
ෙලස - [බාධා /M�] 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගK කථානායක@ම;,- ක+ ඇෙහනවාද?  
 
[aලාසනෙi අණ ප_J ඉවH කරන ල:.] [அகிராசன க�டைள�ப, அக-ற�ப�� ள"] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
¡L� මා+ෂL ග3 සරH ෙෆA�ෙසfකා මහතා (I? மா�ஷ? மா9�மி, சர� ெபா�ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

2003/10 හා 2017.01.24 4නැC අC &ෙශ�ෂ ගැස¾ ;ෙRදනය 

මÕ+ Bකාශයට ප� කර ඇත. 

 
ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගK කථානායක@ම;, -  

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
¡L� මා+ෂL ග3 සරH ෙෆA�ෙසfකා මහතා (I? மா�ஷ? மா9�மி, சர� ெபா�ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ව¾�ව6කා� BෙFශය ද න+46කඩා� ස්වාභා&ක ර6fතය 

@ළ 	Uටා ඇත. [බාධා /M�]  

02.  ජනතාවෙA Iවර කට^@ වැ; සා�Bදා_ක Dවන 
කට^@වලට සව්ාභා&ක ර6fතය බාධාව6 ෙන1ෙR. 
[බාධා /M�]  

03.  දැනටම� න+46කඩා� හා නායාK BෙFශ ර6fත බවට 
ප� කර ඇC අතර ෙමම BෙFශවල ජනතාවෙA 
Dවෙන�පාය කට^@වලට එය බාධාව6 ෙන1ෙR. [බාධා 
/M�] 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

එ@මාට කතා කර+න ඉඩ ෙද+න.  

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

මම points of Orderවලට 10 සැරය6 &තර අවස්ථාව :+නා. 
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¡L� මා+ෂL ග3 සරH ෙෆA�ෙසfකා මහතා (I? மா�ஷ? மா9�மி, சர� ெபா�ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

එම BෙFශවල ජනතාවෙA Dවෙන�පාය කට^@වලට එය 

බාධාව6 ෙන1ෙR. [බාධා /M�]  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Order, please! You go ahead, Hon. Minister. [බාධා 
/M�]  

 
¡L� මා+ෂL ග3 සරH ෙෆA�ෙසfකා මහතා (I? மா�ஷ? மா9�மி, சர� ெபா�ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

උ�තරය - අවස+.  [බාධා /M�]  

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගK කථානායක@ම;, MC Bශ්නය6.  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK ගල)ප�C ම+X@මා - [බාධා /M�]  

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ග3 ඩoලස් ෙ5වාන�දා මහතා (மா9�மி, ட!ளL ேதவானAதா) 
(The Hon. Douglas Devananda) என�� ெமாழிெபய��� சாியாக� ேக�கவி�ைல. இ�த விடய�ைத ேவெறா  தின�தி!� ஒ�திைவ#$கேள&! [බාධා 

/M�] 
 

ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order; ගK කථානායක@ම;, MC 

Bශ්නය6. [බාධා /M�] 

 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙප1Áඩ6 ඉ+න.  [බාධා /M�] 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Let me talk now. [බාධා /M�] මට කතා කර+න අවසථ්ාව 

ෙද+න. ෙ� අවස්ථාෙR- - [බාධා /M�]  

ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගK කථානායක@ම;, - 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙප1Áඩ6 ඉ+න, ගK 4ෙ+ෂ් �ණව,ධන ම+X@මා. අද 

සභාෙR සැල/�ලට ගත ^@ ඉතාම වැදග� කK~ රාnය6 

Cෙබනවා. [බාධා /M�] Points of Orderවලට 10 සැරය6 &තර 

අවස්ථාව :+නා. ෙමU- ෙපoFග0ක කාරණාවලට ෙදපැ�ෙත+ම 

වාද &වාද කර ග�තාම අද 4න කට^@ කරග+න බැ< වනවා. 

[බාධා /M�] ව,තමාන අමාත�@මා_, Uටy අමාත�@මා_ ෙ� 

අනවශ� Bශ්න ඇදෙගන කථා කරනවා.  මම අනවශ� ෙFව� 

හැ+සාÁ වා,තාෙව+ ඉව� කරනවා. [බාධා /M�]   

 
ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගK &ම� Eරවංශ ම+X@මා ගැන යම6 /Rවාම, එ@මාට 

ය�/Z පැහැ40 /Mම6 කර+න ඉඩ ෙද+න. [බාධා /M�]  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

එ&ට ඊළඟ ෙකනා එ@මාට ආපq 	m@ර ෙදනවා. [බාධා 

/M�] ගK ම+X@මා, ෙම1ක6ද ඔබ@මාෙA පැහැ40 /Mම? 

[බාධා /M�]  
 

ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එය_ ඔබ@මා කථානායක@මා හැ�යට කළ ^�ෙ�. 

කථානායක Âරෙ# -  [බාධා /M�] 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබ@මාෙA අවස්ථාෙව+ පqව ඒ කාරණය අවසාන_. [බාධා 

/M�] එකම කාරණය ගැන - [බාධා /M�]  
 

ග3 ර�L CTමtංහ මහතා  (மா9�மி, ரணி? வி!கிரமசி.க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 

නැ� t�ෙiය. எ%�தா&. 
rose. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK අ�ාමාත�@ම;, do you want to say something? 

[බාධා /M�] 

ගK අ�ාමාත�@මාට අවස්ථාව ෙද+න. [බාධා /M�] රෙ¾ 

අ�ාමාත�@මාට අවස්ථාව6 ෙද+න. [බාධා /M�] 
 
 

ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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පා,0ෙ�+@ව 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබ@මාට අවස්ථාව ෙද+න�. [බාධා /M�]  

 
ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අපහාස කර+න ඉඩ -ලා ගK &ම� Eරවංශ ම+X@මාට 

උ�තර ෙද+න ඉඩ ෙද+ෙ+ නැහැ. ඔබ@මාට 

 
[aලාසනෙi අණ ප_J ඉවH කරන ල:.] [அகிராசன க�டைள�ப, அக-ற�ப�� ள"] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ඔෙහ1ම හැZෙර+න බැහැ. [බාධා /M�] 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

මම අවස්ථාව ෙදනවා. ෙප1Áඩ6 ඉ+න. ගK අ�ාමාත�@ම;, 

do you want to speak?  නැහැ.   

දැ+ ඔබ@මා /ය+න, ගK ම+X@මා. 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගK කථානායක@ම;, මෙA නම සඳහ+ කර'S_ එ@මා ඒ 

ෙච�දනා එ�ල කෙළ�. මම එ@මාට අ»ෙය�ග කරනවා;  ඔය /යන 

ෙFපළ, ඔය /යන ෙගව� මෙA ඥාC+ �6C &Àනවා න� මම 

මෙA ම+X Âරෙය+ ඉ�ලා අස ් ව+න ලෑස්C_ /යලා. [බාධා 

/M�] එය පළ\වන කාරණය_. ෙදවන එක ෙමය_, ගK 

කථානායක@ම;, - [බාධා /M�]  

 
ග3 x��+ ර�මා� මහතා  (மா9�மி, �ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

දැ+ ඒ අය අ_+ ෙවලා }U+. [බාධා /M�] 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මම එ@මාට අ»ෙය�ග කරනවා, මා සමඟ BZFධ ÃපවාU� 

සංවාදයකට -&වාදයකට- එ+න /යා. ගK අමාත�@ම;, ඔබ@මා 

ඒ අ»ෙය�ගය භාර ග+න. [බාධා /M�] මා ලෑස්C_. ෙපoFග0ක 

ÃපවාU� නා0කාවක ඒ සංවාදය �දාන� කරනවා න� 

ඔබ@මාෙA ෙකKවාව_, මෙA ෙකKවාව_ අප ෙදෙදනාට කතා 

කරග+න y£ව+. [බාධා /M�]  

ඒ එ6කම ත\+නා+ෙස� මෙA අ»ෙය�ගය භාර අරෙගන, 

/RෙR අසත�_ /යලා 	mග+නවා න�, ඔය අමාත� Âරෙය+ 

ඉ�ලා අස්&ය ^@_. ඒ වාෙAම ගK කථානායක@ම;, - 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ1ඳ_. දැ+ අවස්ථාව :+නා. 

ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගK ඇමC@ම;, අෙ) ක¡Kව� ඔබ@මාෙA- 
 
[aලාසනෙi අණ ප_J ඉවH කරන ල:.] [அகிராசன க�டைள�ப, அக-ற�ப�� ள"] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
-සෙහ�ද<ය වාෙA ෙහ1ර ස�0 අ2� ගහලා නැහැ. අෙ) 

ක¡Kව� ;ධ+ හාරලා නැහැ. [බාධා /M�]  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ1ඳ_. දැ+ ඒක ෙමතැ;+ ඉවර_.  [බාධා /Mම6] ගK 

සL� ෙB�මදාස ඇමC@ම;, ෙමතැ;+ ඉවර කර+න. [බාධා 

/Mම6] ෙපoFග0කව ෙච�දනා කළා න�, ඔබ@මා 	m@K 

ෙද+න. 

 
ග3 ස�H ෙ-fමදාස මහතා (மா9�மி, சஜி� பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගK කථානායක@ම;, මම එ@මාෙග+ ඇYවා, ;වාස 

6ෙෂ�§ය 	mබඳ Bශ්න එ@මාට� Cෙබනවා න� ඉ4<ප� 

කර+න /යලා. පq}ය කාලෙ# එ@මාෙA ඒ Äයාකලාපය, 

එ@මා කට^@ කරy ආකාරය 	mබඳව මම සත�වා- 	m@ර6 

ලබා :+නා. මම කනගා� ෙවනවා, එ@මාට - [බාධා /M�]  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

හ<. දැ+ ඒ කථාව ඉවර_. Now, we will go ahead with 

today's Business. - [Interruption.]  ගK අL� û. ෙපෙ,රා රාජ� 

ඇමC@මා, we will go ahead with today’s Business; අ	 අද 

දවෙස� කට^@වලට ය\.  ගK ;හා� ගල)ප�C මැC@මා. අද 

වැදග� ෙFව� කථා කර+න Cෙබනවා. [බාධා /M�]  

 
¡L� මා+ෂL ග3 සරH ෙෆA�ෙසfකා මහතා (I? மா�ஷ? மா9�மி, சர� ெபா�ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

 

නැ� t�ෙiය. எ%�தா&. 
rose. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Are you going to reply again or answer him on 
another day?  

 
ග3 ඩoලස් ෙ5වාන�දා මහතා (மா9�மி, ட!ளL ேதவானAதா) 
(The Hon. Douglas Devananda) பதி� என��� சாியாக விள$கவி�ைல. இ' (�கியமான பிர�சிைன! 

 
¡L� මා+ෂL ග3 සරH ෙෆA�ෙසfකා මහතා (I? மா�ஷ? மா9�மி, சர� ெபா�ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

Sir, I am ready with the answer.  

1039 1040 
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ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Hon. Douglas Devananda, the Hon. Minister is ready 
with the answer.  

 

ග3 ඩoලස් ෙ5වාන�දා මහතා (மா9�மி, ட!ளL ேதவானAதா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, there is no clear interpretation. So, how can I 
listen to this, Hon. Speaker?  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

දැ+ එ@මා 	m@K ෙද_. 

 
¡L� මා+ෂL ග3 සරH ෙෆA�ෙසfකා මහතා (I? மா�ஷ? மா9�மி, சர� ெபா�ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

මම නැවත වතාව6 /ය+නද, ගK කථානායක@ම;? 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

It is okay.  You can answer the Question again.   
 

¡L� මා+ෂL ග3 සරH ෙෆA�ෙසfකා මහතා (I? மா�ஷ? மா9�மி, சர� ெபா�ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ස්ථාවර ;ෙය�ග 27(2) යටෙ� ඇ� Bශ්නයට 	m@K 

ෙමෙස�_.  

1. න+46කඩා� හා නායාK BෙFශ සව්ාභා&ක ර6fතය+ 
ෙලස 2003/10 හා 2017.01.24 4නැC අC&ෙශ�ෂ ගැස¾ 
;ෙRදනය මÕ+ Bකාශයට ප� කර ඇත. ව¾�ව6කා� 
BෙFශයද න+46කඩා� සව්ාභා&ක ර6fතය @ළ 	Uටා 
ඇත. 

2. ජනතාවෙA Iවර කට^@ වැ; සා�Bදා_ක Dවන 
කට^@වලට සව්ාභා&ක ර6fතය බාධාව6  ෙන1ෙR. 

3. දැනටම� න+46කඩා� හා නයාK BෙFශ ර6fත බවට 
ප� කර ඇC අතර ෙමම BෙFශවල ජනතාවෙA 
Dවෙන�පාය කට^@වලට එය බාධාව6 ෙන1ෙR.  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK ;හා� ගල)ප�C මැC@මා. 

 
ග3 �හාL ගල~පH�  මහතා (மா9�மி, நிஹா? கல�ப�தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගK කථානායක@ම;, ඊෙ# හවස් වKෙR 3.10ට පමණ 

පා,0ෙ�+@ව ක� තබන අවස්ථාෙR- ඇC ¡~ ත��වය6 

	mබඳව මම ඔබ@මාෙA අවධානය  ෙය1\ කරවනවා. අද 

"ලංකා-ප" ප�තරෙ# 2 වැ; 	�ෙR ෙමෙස� සඳහ+ වනවා: 

 

 "ක�කෙය� නෑ : මැCසභා &වාදය පැයකට ÙමාෙR"  

ගK කථානායක@ම;, එම වා,තාෙR අවසාන ෙ�දයට ෙපර 

ෙ�දෙ# තව:රට� ෙමෙස� සඳහ+ වනවා: 

 "ඊට පqව ක� තැ ෙ� &වාදය සඳහා ෙය�ජනාව ඉ4<ප� /Mමට ;හා� 

ගල)ප�C මහතාෙA නම අඬ ගැ�වද ඔYද සභාෙR ෙන1Z� ෙහ_+ ඒ 

&වාදයද පැවැ�Eමට ෙන1හැ/ &ය."  

මම ෙමU යථා,ථය ඔබ@මාට පැහැ40 කර+න ඕනෑ. පq}ය 

දා පැවC ප6ෂ නායක ¤ස්Eෙ�- 7 වැ; දා, 8 වැ; දා, 9 වැ; දා 

සහ 10 වැ; දා තම_ පා,0ෙ�+@ව ¤ස් ෙව+න $රණය කරලා 

C�ෙN. ප6ෂ නායක ¤ස්Eෙ�- ලබා :+ $රණය අSව 8 වැ; 

දා අෙ) කNඩායමට ක� තැ ෙ� &වාදය6 ලැÆලා C�ණා. ඒ 

අSව 7 වැ; දා ෙපරවK 11.30ට මම &ප6ෂ නායක කා,යාලයට 

}U�ලා, ඊට අදාළ සභාව ක� තැ ෙ� ෙය�ජනාව එම 

කා,යාලෙ# ;ලධා<+ට භාර :+නා. වහාම Äයා�මක වන ප<4 

එ@'ය+ලා එම සභාව ක� තැ ෙ� ෙය�ජනාව සභානායක 

කා,යාලයට 	ට� කළා. ඒ සභාව ක� තැ ෙ� ෙය�ජනාව සමාජ 

ස&බල ගැ+Eෙ� අමාත� ගK û. හැ<ස+ මැC@මාෙA අවධානය 

සඳහා තම_ මම ඉ4<ප� කර C�ෙN. එ@මාට ෙ� සභාව ක� 

තැ ෙ� ෙය�ජනාව ලැ�ණාම එ@මා මට කථා කළා. "ගල)පC 

ම+X@මා, ඔබ@මා ඉ4<ප� කරලා Cෙබන සභාව ක� තැ ෙ� 

ෙය�ජනාවට උ�තර ෙද+න මට y£ව+කම6 Cෙබනවා. න\� 

උ�තර ෙද+න ෙව+ෙ+ ඉතාම ෙක�ෙය+. ඒක Bමාණව� 

නැහැ. ෙ� ගැට¢ව ස�බ+ධෙය+ දැනට audit inquiry එක6 

පව�වා Cෙබනවා. ඒ ;සා මම ඉ4< 4නයක- ෙ�කට උ�තර 

ෙදනවා" /යලා එ@මා /Rවා. "එෙහන� ඔබ@මා ෙ� 

ස�බ+ධෙය+ සභානායක කා,යාලය දැSව� කරලා, ෙ� 

&වාදය ක� දැ�ම6 කර+න" /යලා මම එ@මාට /Rවා. ගK 

කථානායක@ම;, ඉ+ පස්ෙස�  මම අෙ) සභානායක@මාට කථා 

කරලා /Rවා, "ෙම+න ෙ� වාෙA ත��වය6 උදාෙවලා 

Cෙබනවා. ඒ ;සා අ	 ඊළඟ වාරයට ෙ� ක� තැ ෙ�  ෙය�ජනාව 

ක� දා ග;\. ගැට¢ව6 නැහැ. ෙ� ස�බ+ධෙය+ ඔබ@මා� 

දැSව� කර+න" /යලා. එ@මා ඊට පස්ෙස� මට /Rවා, "ප6ෂ 

නායක ¤ස්Eෙ�- අSර �මාර 4සානායක ම+X@මාට -අෙ) 

ප6ෂ නායක@මාට- ඒ කාරණය පැහැ40 කරලා, ඒ අවස්ථා ව අ	 

ලබා ෙද+න�" /යලා. එෙහම C Æය- තම_ ෙ� ත��වය 

ඇCෙවලා Cෙබ+ෙ+.  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබ@මා දැ+ ඒ ස�බ+ධෙය+ පැහැ40 කළා ෙ+. ඒ ඇC. 

 
ග3 �හාL ගල~පH�  මහතා (மா9�மி, நிஹா? கல�ப�தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ෙම1කද, ෙ� ZF�ය &දþ� මාධ�වල සහ \�ත මාධ�වල 

Bචාරය Eෙම+ මම ෙල1� අපහqතාවකට ප� ¡ණා.  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

 ෙ� කාරණය correct කර+න /යලා අ	 ඒ අයට /ය\. 

 

ග3 �හාL ගල~පH�  මහතා (மா9�மி, நிஹா? கல�ப�தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

&&ධ අය ෙ� ස�බ+ධෙය+ මෙග+ Bශ්න කර+න පට+ 

ග�තා; ගැට¢ ම@ කළා, "අ	 ඔබ@ම+ලා පා,0ෙ�+@වට 

යව+ෙ+ අෙ) Bශ්න කථා කර+න_. පා,0ෙ�+@ ෙRලාෙR- 

ඉ+ෙ+ නැ�ෙ� ඇ_" /යලා. ඒ ;සා මම ය� අපහqතාවකට 

ප� ¡ණා. ඔබ@මා ෙ� ස�බ+ධෙය+ ක�පනා කර බලා q:q 

Äයා මා,ගය6 ෙගන ෙ� ස�බ+ධෙය+ සහනය6 ලබා ෙදන 

ෙම+ ඉ�ලා Z�නවා. 
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පා,0ෙ�+@ව 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ1ඳ_, ගK ම+X@ම;. මම අවශ� 	යවර ග+න�. 

 
ග3 ඩoලස් ෙ5වාන�දා මහතා (மா9�மி, ட!ளL ேதவானAதா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ெகௗரவ சபாநாயக அவகேள,  ஒ/$�� பிர�சிைனெயா&0 இ �கி&ற'.   
ග3 ල&ෂ්ම� E_ඇLල  මහතා  (மா9�மி, லOம� கிாிஎ?ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අදට ;ය'ත සභාෙR වැඩ කට^@ කරෙගන ය+න Cෙබනවා. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Yes, that is the thing. We have to go ahead with 
today's Business. Hon. Devananda, is there anything else 
that you want to find out?  

 
ග3 ඩoලස් ෙ5වාන�දා මහතා (மா9�மி, ட!ளL ேதவானAதா) 
(The Hon. Douglas Devananda)  ஒ/$�� பிர�சிைனெயா&0 இ �கி&ற'.  
 
ග3 ල&ෂ්ම� E_ඇLල  මහතා  (மா9�மி, லOம� கிாிஎ?ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

උෙF පා+දර අනවශ� කාරණා ඇදෙගන ෙ� පා,0ෙ�+@ෙR 

කාලය -[බාධා /M�] 
 

ග3 ඩoලස් ෙ5වාන�දා මහතා (மா9�மி, ட!ளL ேதவானAதா) 
(The Hon. Douglas Devananda) அைழ�க�ப�டேபா' நா12 சைபயி� இ �கவி� ைலெய&0 எ&1ைடய ெபய 2 இ&0 ப�திாிைகயி� �றி�பிட�ப�3 �த'. நா& அ�த ேநர�தி� வழிநட�த� �/வி� கல�'ெகா43 �ேத&.  

 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, could you say that again?  
 

ග3 ඩoලස් ෙ5වාන�දා මහතා (மா9�மி, ட!ளL ேதவானAதா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, my name has also been mentioned in a newspaper 
today. It has also stated that when my name was called, I 
was not in the House. At that time, we were in the 
Steering Committee.   

 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

We will get that corrected. We will inform the 
relevant newspaper.  

Bධාන කට^@ ආර�භෙ#- ෙය�ජනා 	mබඳ දැS�-ම.  ගK 

සභානායක@මා. 

පා+6ෙ9��ෙ  ]ස්I9 
பாரா�ம�ற அம�� 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 

ග3 ල&ෂ්ම� E_ඇLල  මහතා  (மா9�மி, லOம� கிாிஎ?ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

 
“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 8 
of the Parliament the hours of Sitting of Parliament of this day 
shall be 10.00 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 7.30 p.m.. At 
5.30 p.m. Standing Order No. 8(5) of the Parliament shall 
operate. At 7.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 
without question put.” 

 
-ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා ස9මත Cය. வினா வி�க�ப��  ஏ-1ெகா ள�ப�ட". 
Question put, and agreed to. 

 
ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගK කථානායක@ම;, වැඩ ව,ජනය ස�බ+ධෙය+ ගK 

Bවාහන ඇමC@මා අපට පැහැ40 /Mම6 කර+න �දාන�. 

:�<ය වැඩ ව,ජනය -[බාධා /M�] 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ක¡ද, �දාන�? [බාධා /M�] 

 
ග3 ල&ෂ්ම� E_ඇLල  මහතා  (மா9�மி, லOம� கிாிஎ?ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒක අද දවෙස� න�ාය ප§ෙ# නැහැ. අද දවසට ;ය'ත වැඩ 

Cෙබනවා.  [බාධා /M�]  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

 අද දවෙස� වැඩ Cෙබනවා. [බාධා /M�]  

 
ග3 ල&ෂ්ම� E_ඇLල  මහතා  (மா9�மி, லOம� கிாிஎ?ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එෙහම බැහැ. [බාධා /M�]   

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

එ@මා කැමැC නැ�න� අවසථ්ාව ෙද+න බැහැ. පqව 

ග+නවා. We will go ahead with today's Business.  
 

ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගK ඇමC@මා එකඟ_. [බාධා /M�]   
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඇමC@මා එකඟද? [බාධා /M�]  
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ග3 ල&ෂ්ම� E_ඇLල  මහතා  (மா9�மி, லOம� கிாிஎ?ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I object to that. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 
සභානායක@මා &KFධ_. අද දවෙස� වැඩකට^@ පට+ ග+න 

දැනටම� පැය භාගය6 පර6� ෙවලා_ Cෙබ+ෙ+. ඔබ@ම+ලා 

අනවශ� කK~ අ�ලාෙගන කාලය නාස්C කරනවා. [බාධා 

/M�]  
 

ග3 ල&ෂ්ම� E_ඇLල  මහතා  (மா9�மி, லOம� கிாிஎ?ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අද 4න න�ාය ප§ෙ# ඒක නැහැ.  [බාධා /M�] 
 

ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) யா��பாண� ෙක�23 இ
ைல.   
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 
ෙය�ජනා 	mබඳ දැS� -ම සහ 4නට ;ය'ත කට^@.  &ෂය 

අංක 1 - සාපරාI කාරණාවල- අෙන��න� සහෙය�öතාව 

දැ6Eෙ� (සංෙශ�ධන) පන� ෙක��පත - &වාදය ක� තබන ලද 

Bශ්නය. ඊළඟට, අංක 2- ආNOPම ව�වස්ථාව යටෙ� 

ෙය�ජනාව ස�මත /Mම.  අංක 3- එක@ කළ අගය මත බ: 

(සංෙශ�ධන) පන� ෙක��පත ෙදවැ;වර /යEම. 

 

ඒ අSව &ෂය අංක 1 - සාපරාI කාරණාවල- අෙන��න� 
සහෙය�öතාව දැ6Eෙ� (සංෙශ�ධන) පන� ෙක��පත ෙදවන 
වර /යEම.   

 
සාපරා% කාරණාවල : අෙනO�නO 

සහෙය�Pතාව දැ&Iෙ9 (සංෙශ�ධන) පනH 
ෙකB9පත 


"றவிய� க+ம களி� பர2பர 
உதவியளி�த� (தி+�த$) ச�ட5ல$ 

MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS 
(AMENDMENT) BILL 

 

කL තබන ලද Cවාදය තවYරටH පවHව8 1�ස �ෙය�ගය 
Eයවන ල:   

ඊට අදාළ -ශ්නය [ 2018 අෙග�ස්� 07 ] 
'පනH ෙකB9පත දැ� ෙද වන වර EයCය q� ය'' [ ග3  තලතා 

අ�ෙක�රල මහH�ය]  
-ශ්නය ය2H සභා¤xඛ කරන ල:.  
 ஒ�திைவக�ப�ட  விவாத� மீள� ெதாட5�த-கான க�டைள வாசிக�ப�ட".  ச�ப�த�ப�ட வினா - [  2018 ஓக;� 07  ] "ச�ட=ல� இ�ெபா%" இர>டா�?ைற மதி�பிட� ப�மாக"   [மா>Aமி�  (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல ] வினா மீ>�� எ��திய�ப�ப�ட". 
 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [07th 
August, 2018] 

"That the Bill be now read a Second time".- [The Hon. (Mrs.) 
Thalatha Atukorale] 

Question again proposed. 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වර /යEම සභාව එකඟද?  

 

ග3 ල&ෂ්ම� E_ඇLල  මහතා  (மா9�மி, லOம� கிாிஎ?ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එකඟ_.  
 

-ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා ස9මත Cය. 
පනH ෙකB9පත ඊට අ8¥ලව ෙද වන වර Eයවන ල:.    வினா வி�க�ப��, ஏ-1ெகா ள�ப�ட". அத�ப,,  ச�ட=ல� இர>டா� ?ைறயாக மதி�பிட�ப�ட". 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
 

ග3 ල&ෂ්ම� E_ඇLල  මහතා  (மா9�மி, லOம� கிாிஎ?ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Committee Stage now.  [බාධා /Mම6]  ඒකට තම_ දැ+ 

ය+ෙ+.  
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 
අද 4න සලකා බැ¼මට ;ය'ත න�ාය ප§ෙ# &ෂය අංක 1, 

දැ+ කාරක සභා අවස්ථාව. 
 

ම� පළවන ෙය�ජනාව සභා ස9මත Cය.: 
''පනH ෙකB9පත [+ණ පා+6ෙ9�� කාරක සභාවකට පැව_ය   

q� ය.'' - [ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය] தீ&மானிக�ப�ட". "ச�ட=ல� ?%� பாராCம�ற �%D�E சா�ட�ப�மாக" - [மா>Aமி� (திGமதி) தலதா அ�"ேகாரல] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale.] 
 
කාරක සභාෙව�: සලකා බලන ල:. 
[ග3 කථානායක�මා aලාසනාbඪ Cය.]  �%வி	 ஆராய�ப�ட". [மா>Aமி�  சபாநாயக&  அவ&க  தைலைம வகி�தா&க .] 
 

Considered in Committee. 
[HON. SPEAKER in the Chair.] 

 

ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගK සභාපC@ම;, ෙ� පන� ෙක��පත කාරක සභාවට 
ය+න Bථම අද 4න ෙදවනවර /යEම ස�මත කර ග+න ඕනෑ.
[බාධා /M�] 
 

ග3 සභාප��මා  (மா9�மி, தவிசாள� அவ�க0) 
 (The Hon. Chairman) 

Second Reading අSමත කළා. [බාධා /M�] මම දැ+ 
ෙමතැන උඩ ඉඳලා "Second Reading "  /යලා , ''සභාව එකඟ 
ද?'' /යා ඇYවා. [බාධා /M�]ෙම1කටද, ල�ජා ෙව+ෙ+? මම 
Second Reading එකට එකඟද /යලා අහලා තම_ පහළට ආෙR. 
[බාධා /M�] මට ආපq උඩට ය+න බැහැ. [බාධා /M�] මම 
Second Reading එකට එකඟද /යලා අහලා තම_ පහළට ආෙR. 
එකඟ_ /Rවා. ක¡Kව� &KFධ ¡ෙN නැහැ;  Division 
ඉ�¢ෙව� නැහැ; ෙම1නව� නැහැ [බාධා /M�] ඔබ@මාට 
ඇYෙN නැC¡ණාට මම ෙම1නවා කර+නද? [බාධා /M�] බාධා 
කරනවාෙ+. අපට සභාෙR වැඩ කට^@ පව�වාෙගන ය+න 
ඕනෑ. 
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1  වග��ය පනH ෙකB9පෙත� ෙකAටස& හැ�යට �pය q� 
යr �ෙය�ග කරන ල:. 

 1ஆ� வாசக� ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGகேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட".    
 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill.  
 
 

2 වන වග��ය.- (2002 අංක 25 දරන පනෙH 2 
වන වග��ය -�ෙය�ජනය EFම.) வாசக� 2.- (2002ஆ� ஆ�� 25ஆ� இல�க� ச�ட�தி� 2ஆ� பிாிைவ மா�றீ� ெச!த".) 

CLAUSE 2.- (Replacement of section 2 of Act, No. 25 of 2002.) 

ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගK සභාපC@ම;, මා පහත සඳහ+ සංෙශ�ධන ඉ4<ප� 

කරනවා: 

 
(1) "1 වන 	�ෙR, 24 වන ෙ)mය ඉව� ෙක1ට පහත දැ6ෙවන ෙක1ටස 

ආෙFශ කර+න:- 

 '(ඇ) අ+ත, YවමාKව මත පදන� ව, x ලංකාව සහාය ලබා -ම 

සහ සහාය ලබා’ ” 

 (2)  "2 වන 	�ෙR,  3 වන ෙ)mෙ# Zට 7 වන ෙ)mය ද6වා වන ෙ)m (එම 

ෙ)m ෙදක ද ඇ@ළ�ව) ඉව� ෙක1ට ඒ ෙවSවට පහත දැ6ෙවන ෙක1ටස 

ආෙFශ කර+න:- 

 

 '(ඈ) අවශ� &ය හැ/ ය_ සලකS ලබන ය� ;යම සහ 

ෙක1+ෙFZ මත සහ අ+ත, YවමාKව සහCක /Mම මත පදන�ව, 

�ෂණයට, \ද� &ôF�කරණයට ෙහ� §ස්තවාදයට \ද� සැප�මට 

එෙරUව Äයාකරන ය� අ+ත, රාජ� සං&ධානය6, 

සඳහා අදාළ &ය ^@ බවට’ ” 
 

 

(3)   "3 වන 	�ෙR,  2 වන ෙ)mෙ# Zට 4 වන ෙ)mය ද6වා වන ෙ)m (එම 

ෙ)m ෙදක ද ඇ@ළ�ව) ඉව� ෙක1ට ඒ ෙවSවට පහත දැ6ෙවන 

ෙක1ටස ආෙFශ කර+න: 

 

"සාදS ලැබ ඇ�ෙ� ය� රට6 ෙහ� අ+ත, රාජ� සං&ධානය6 

ස�බ+ධෙය+ ද, එ� සෑම රට6 ම හා අ+ත, රාජ� සං&ධානය6 ම 

ෙමU '+ ම@ ";ශ්3ත රට ෙහ�’ ” 

 
සංෙශ�ධනය 12ගත q�ය යන -ශ්නය Cමසන ල:. திG�த� வி�க�ப�ட". 
Amendments put. 

 

ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ෙ��ෂ්ඨා�කරණය $රණය6 -ලා Cෙබනවා. ෙමෙහම  වැඩ 

කර+න එපා. There is a Supreme Court  Determination on 

this. 

 
We are calling for a Division. 
 

ෙබY9 ¦8ව නාද I අවස� �ණාට ප�- பிாிDமணி ஒJ�" ஓK�த பி� - 
At the conclusion of the division bell -  

ග3 සභාප��මා  (மா9�மி, தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Chairman) 

මම පැහැ40 /Mම6 කරනවා. පන� ෙක��පත ෙදවනවර 

/යැEමට  සභාව එකඟද /යලා අහලා, ';�@ව6 ඉඳලා තම_ 

මම කාරක සභා අවස්ථාවට ආෙR. ඒ ;සා ඔබ@ම+ලා /යන ෙF 

වැර4_.  අවශ� න� මම E½ෙය� එක ෙප+ව+න�. එම ;සා 

අනවශ� ෙච�දනා /Mම අසාධාරණ_ /යලා මම /යනවා.  මා�  

කK~ ද+න ;සා තම_  ඒ &�යට කට^@ කෙළ�.  

දැ+ ගK ම+XවK+ට ඡ+දය Bකාශ /Mම ආර�භ කර+න 

y£ව+.   
 

ෙ9 අවස්ථාෙ : ඡ�දය :ම ආර9භ ෙක_�. 
(இEச�த&�ப�தி	 வாெக��A ஆர�பமான") 
(At this stage, the Voting commenced.) 

 
ග3 සභාප��මා  (மா9�மி, தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Chairman) 

ඡ+දය Bකාශ කර+න ෙන1හැ/ � ම+XවK ඉ+නවා න� 

ද+ව+න.  

ගK බ+:ල �ණව,ධන ම+X@මාෙA නම yවKෙR සටහ+ 

ෙවලා නැFද? ඔබ@මා ප6ෂවද, &ප6ෂවද ඡ+දය ෙද+ෙ+?  

 
ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

&KFධ_.  

 
ග3 සභාප��මා  (மா9�மி, தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Chairman) 

ගK ෙ6.ෙ6. 	යදාස ම+X@මා.  

 
ග3 ෙ&.ෙ&. 1යදාස මහතා (மா9�மி, ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 

ප6ෂ_.  

 
ග3 වා�ෙ5ව නානාය&කාර මහතා    (மா9�மி, வா:ேதவ நாணாய!கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගK කථානායක@ම;, මෙA නම- 

 
ග3 සභාප��මා  (மா9�மி, தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Chairman) 

ගK වාqෙFව නානාය6කාර ම+X@මාෙA නම yවKෙR 

සටහ+ ෙවලා නැFද බල+න.  

 

ගK ඩAලස් ෙFවාන+දා ම+X@මා.  

 
ග3 ඩoලස් ෙ5වාන�දා මහතා (மா9�மி, ட!ளL ேதவானAதா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ஆ�. 
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ග3 සභාප��මා  (மா9�மி, தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Chairman) 

Hon. Leader of the Opposition.  

 
ග3 රාජවෙර�Jය9 ස9ප�ද� මහතා 
(மா9�மி, ராஜவேராதய� ச�பAத�) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) ஆ�. 
 
ග3 සභාප��මා  (மா9�மி, தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Chairman) 

ගK Ù. . ර�නායක ම+X@මා. 

 

ග3 ¦.Z. රHනායක මහතා (மா9�மி,  சீ.பி. ர�நாய!க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 

&KFධ_. 

 

ග3 සභාප��මා  (மா9�மி, தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Chairman) 
ඡ+දය සටහ+ ෙන1� ම+XවK තව ක¡K හ< ඉ+නවාද?  

 

ග3 ගා�� ෙලA�ෙo මහතා (மா9�மி, காமினி ெலா!,ேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගK සභාපC@ම;, මෙA නම- 

 

ග3 සභාප��මා  (மா9�மி, தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබ@මාෙA නම නාම yවKෙR සටහ+ ෙවලා Cෙබනවා.  

 
ඡ�දය -කාශ EFෙම� ප�ව-  வாெக��பி� பி� - 
On conclusion of the Voting- 

 

ග3 සභාප��මා  (மா9�மி, தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please!   
ගK ම+XවK;, දැ+ ඡ+දය Bකාශ /Mමට ලබා :+ 

කාලය අවසාන_. දැ+ ඡ+ද BCඵල ½Lට� yවKෙR සටහ+  

ෙව_. 

 
ෙ9 අවස්ථාෙ  පහත සඳහ� න9 සභා ග+භෙi ඇ� 

¨�ටL nව3ෙ  -ද+ශනය ෙක_�. ( இLேவைளயி	, கீMவG� ெபய&க  சபாம>டப�தி� ,ஜி-ற	  திைரயி	 கா>பிக�ப�டன.) 
(At this stage, the following names appeared on the digital screen in 

the Chamber.) 
 

Cද©H ඡ�ද Cම¦ම අ8ව පහත දැ&ෙවන ප_J - ප&ෂව 94: 
C35ධව 22: වැළª t� 0 ය8ෙව� ෙබYෙ�ය.  இல�திரனிய	 வாெக��A ?ைறகிண5க� பாராCம�ற� பிாி�த":  சா&பாக 94;  எதிராக 22; விலகியிG�ேதா& 0. 

According to Electronic Voting, Parliament divided: Ayes  94: Noes 
22.; Abstain 0. 

G 002. Mangala Samaraweera  Yes  

G 003. Nimal Siripala de Silva  Yes  

G 004. Gamini Jayawickrama Perera  Yes  

G 005. John Amaratunga  Yes  

G 006. Lakshman Kiriella  Yes  

G 007. Ranil Wickremesinghe  Yes 

G 009. Gayantha Karunatileka  Yes  

G 010. Rauff Hakeem  Yes  

G 011. Rajitha Senaratne  Yes  

G 014. Sajith Premadasa  Yes  

G 015. Malik Samarawickrama  Yes  

G 016. Mano Ganesan  Yes  

G 017. Tilak Marapana  Yes  

G 019. Wajira Abeywardana  Yes  

G 021. Ananda Kumarasiri  Yes  

G 022. S.B. Nawinne  Yes  

G 023. Field Marshal Sarath Fonseka  Yes  

G 028. Duminda Dissanayake  Yes  

G 030. P. Harrison  Yes  

G 031. R.M. Ranjith Madduma Bandara  Yes  

G 032. Wijeyadasa Rajapakshe  Yes  

G 033. Arjuna Ranatunga  Yes  

G 035. Chandrani Bandara  Yes  

G 036. Thalatha Atukorale  Yes  

G 037. Akila Viraj Kariyawasam  Yes  

G 038. D.M. Swaminathan  Yes  

G 040. Sagala Ratnayake  Yes  

G 044. Ravindra Samaraweera  Yes  

G 050. Palitha Range Bandara  Yes  

G 051. Dilip Wedaarachchi  Yes  

G 052. Niroshan Perera  Yes  

G 053. Ruwan Wijayawardene  Yes  

G 055. Mohan Lal Grero  Yes  

G 056. A.D. Premadasa  Yes  

G 058. Vasantha Senanayake  Yes  

G 060. Eran Wickramaratne  Yes  

G 061. Sriyani Wijewickrama  Yes  

G 062. Harsha De Silva  Yes  

G 063. Ajith P. Perera  Yes  

G 066. J.C. Alawathuwala  Yes  

G 068. Ameer Ali Shihabdeen  Yes  

G 072. Faizal Cassim  Yes  

G 075. Anoma Gamage  Yes  

G 076. Ranjan Ramanayake  Yes  

G 077. Ashok Abeysinghe  Yes 
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G 079. Karunarathna Paranawithana  Yes  

G 081. Palitha Kumara Thewarapperuma  Yes  

G 086. K. Kader Masthan  Yes  

G 087. Angajan Ramanathan  Yes  

G 088. Buddhika Pathirana  Yes  

G 089. Vijayakala Maheswara  Yes  

G 090. Vadivel Suresh  Yes  

G 091. M.S. Thowfeek  Yes  

G 092. Abdullah Mahrooff  Yes  

G 094. Anura Sidney Jayarathne  Yes  

G 096. Lakshman Ananda Wijemanne  Yes  

G 097. A.A. Wijetunga  Yes  

G 099. Sisira Kumara Abeysekara  Yes  

G 101. A. Aravindh Kumar  Yes  

G 102. Ananda Aluthgamage  Yes  

G 103. Ashoka Priyantha  Yes  

G 104. Velu Kumar  Yes  

G 105. Nalaka Prasad Colonne  Yes  

G 106. Chandima Gamage  Yes  

G 107. Kavinda Heshan Jayawardana  Yes  

G 108. Ravi Karunanayake  Yes  

G 109. Mylvaganam Thilakarajah  Yes  

G 111. Sujith Sanjaya Perera  Yes  

G 112. Hirunika Premachandra  Yes  

G 113. Bandula Lal Bandarigoda  Yes  

G 114. M. Ibrahim Mohammad Mansoor  Yes  

G 116. Imraran Maharoof  Yes  

O 001. Douglas Devananda  Not Voted  

O 006. Dharmalingam Sithadthan  Yes  

O 007. Mavai S. Senathirajah  Yes  

O 009. Mahinda Rajapaksa  No  

O 010. Chamal Rajapaksa  No  

O 013. Dinesh Gunawardana  No  

O 016. Wimal Weerawansa  No  

O 017. Vasudeva Nanayakkara  No  

O 021. Selvam Adaikkalanathan  Yes  

O 024. K. Thurairetnasingam  Yes  

O 027. E. Saravanapavan  Yes  

O 028. M.A. Sumanthiran  Yes  

O 029. Gamini Lokuge  No  

O 034. Dullas Alahapperuma  No  

O 037. Anura Priyadharshana Yapa  No  

O 038. A.D. Susil Premajayantha  No  

O 043. Kaveendiran Kodeeswaran  Yes  

O 046. Gnanamuthu Srineshan  Yes  

O 047. Shanthi Sriskandarasa  Yes  

O 048. S. Sivamohan  Yes  

O 049. S.M. Chandrasena  No  

O 057. Lakshman Yapa Abeywardene  No 

O 059. Dayasiri Jayasekara  No 

O 061. Ashu Marasinghe  Yes  

O 062. Ishak Rahuman  Yes  

O 063. Mujibur Rahuman  Yes  

O 064. Harshana Rajakaruna  Yes  

O 068. Jayantha Samaraweera  No  

O 071. Mohan Priyadarshana De Silva  No  

O 076. Lohan Ratwatte  No  

O 078. Sudarshini Fernandopulle  No  

O 081. Jayampathy Wickramaratne  Yes  

O 082. Thusitha Wijemanna  Yes  

O 083. Rohini Kumari Wijerathna  Yes  

O 084. Chaminda Wijesiri  Yes  

O 089. Shehan Semasinghe  No  

O 091. Udaya Prabhath Gammanpila  No  

O 092. D.V. Chanaka  No  

O 093. Sisira Jayakody  No  

O 097. Anuradha Jayaratne  No  

O 101. Heshan Withanage  Yes  

O 102. Sandith Samarasinghe  Yes  

O 104. Wijepala Hettiarachchi  Yes  

O 105. Mohamadu Nazeer  Yes 

O 113. Kanchana Wijesekara  No 

 

Electronic Voting Result YES 94  

 NO 22 

 ABSTAIN 0 

 

ග3 ච�Jම Iර&ෙකA¨ මහතා  (மா9�மி, சAதிம /ர!ெகாB) 
(The Hon. Chandima Weerakkody)  

ගK සභාපC@ම;, අපට ඡ+දය Bකාශ /Mමට Cෙබන 

අ_Cය නැC කරලා, ෙප1¼Zෙය+ පාරව� වහලා. එම ;සා මට 

අවස්ථාව ලබා ෙද+න.  
 

ග3 සභාප��මා  (மா9�மி, தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Chairman) 
ඡ+දය Bකාශ /Mම අවස+ � පq ය� ම+Xවරෙය6 සභා 

ග,භයට පැ'�යෙහ1� ස්ථාවර ;ෙය�ග අSව නැවත ඡ+දය 

Bකාශ /Mම අපහq වනවා. අ	 දැ+ ඡ+දය සටහ+ කරෙගන 

අවස+.  
Order, please! &දþ� ඡ+ද &මÙම අSව ෙමම පන� 

ෙක��පතට ප6ෂව ඡ+දය :+ සංඛ�ාව 94_;  &KFධව 22_. 

නැ� Zට ප6ෂව ඡ+දය :+ සංඛ�ාව 03_. නැ� Zට &KFධව 

ඡ+දය :+ සංඛ�ාව 02_. ගK වාqෙFව නානාය6කාර 

ම+X@මාෙA නම� yවKෙR සඳහ+ ෙවනවා.  
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ඒ අSව ෙදවැ; වග+Cෙ# සංෙශ�ධනවලට ප6ෂව \£ 

ඡ+ද සංඛ�ාව 97_; &KFධව 24_.   

 
2 වන වග��ය, සංෙශ�hතාකාරෙය�, පනH ෙකB9පෙත�  

ෙකAටස& හැ�යට �pය q�යr �ෙය�ග කරන ල:. 
 

2ஆ� வாசக� திG�த�ப�டவா1 ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGக ேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட".  
Clause   2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

3 වන වග��ය .- ( -ධාන -ඥ~�ෙi 3 වන 
වග��ය -�ෙය�ජනය EFම.) வாசக� 3.- (
த�ைம� ச�டவா�க�தி� 3ஆ� பிாிைவ மா�றீ� ெச�த�.) 

CLAUSE 3.- (Replacement of section 3 of the principal enactment.) 
 
ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

ගK සභාපC@ම;, මා පහත සඳහ+ සංෙශ�ධනය ඉ4<ප� 

කරනවා: 

 
(1) "5 වන 	�ෙR,   10 වන ෙ)mෙ# Zට 19 වන ෙ)mය ද6වා වන ෙ)m 

( එම ෙ)m ෙදක ද ඇ@ළ�ව) ඉව� ෙක1ට ඒ ෙවSවට පහත දැ6ෙවන 

ෙක1ටස ආෙFශ කර+න: 

 

‘ (2) සාපරාI කාරණාවලට අදාළව අ�කරණමය නO කට^@ 

ස�බ+ධෙය+ වන &ම,ශන සඳහා ෙවන� ය� ආකාරයක ෙහ� 

ස්වභාවයක සහාය, ;ශ්3ත  රටකට ෙහ�   ;ශ්3ත සං&ධානයකට 

Bදානය /Mම ෙහ� ;ශ්3ත රට/+ ෙහ� ;ශ්3ත සං&ධානය/+ ලබා 

ගැ�ම ෙමම පනත මÕ+ බැහැර ෙන1කළ ^@ ය.    එම සහාය ය+නට 

පා0ත ෙමෙහ^�, ඒකාබFධ &ම,ශන, අපරාධ නO කට^@ ෙවන� 

අ�කරණයකට පැවMම සහ බY&ධ ෙස�4Z PමෙRදය+ ඇ@£ව 

ෙවන� &ෙශ�ෂ  &ම,ශන  උපP ම ෙය1දා   ගැ�ම ද  ඇ@ළ�  &ය  

හැ/ ය.’ “ 

 
සංෙශ�ධනය 12ගත q�ය යන -ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා 

ස9මත Cය. திG�த� வி�க�ப�� ஏ-1ெகா ள�ப�ட". 
Amendment put, and agreed to. 

 
3 වන වග��ය, සංෙශ�hතාකාරෙය�, පනH ෙකB9පෙත�  

ෙකAටස& හැ�යට �pය q�යr �ෙය�ග කරන ල:. 
 

3ஆ� வாசக� திG�த�ப�டவா1 ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGக ேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட". 
 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

ග3 ච�Jම Iර&ෙකA¨ මහතා  (மா9�மி, சAதிம /ர!ெகாB) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

 

නැ� t�ෙiය. எ%�தா&. 
rose. 

 

ග3 සභාප��මා  (மா9�மி, தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Chairman) 
ගK ච+4ම Eර6ෙක�½ මැC@මා, ෙම1ක6ද /ය+න 

Cෙබ+ෙ+? 
 

ග3 ච�Jම Iර&ෙකA¨ මහතා  (மா9�மி, சAதிம /ர!ெகாB) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ගK සභාපC@ම;, ෙමම පන� ෙක��පත ස�බ+ධෙය+ 

ඡ+දය Bකාශ /Mම සඳහා මෙA අ_Cය ඇ@£ ම+XවK &ශාල 

BමාණයකෙA අ_Cය අද අU'ෙවලා Cෙබනවා. ෙමම පන� 

ෙක��පත ස�මත කරවා ගැ�ම සඳහා ෙප10ස් බලතල පා&23 

කර'+, ෙප1¼Zය දමලා පාරව� වහලා Cෙබනවා. 

පා,0ෙ�+@වට ඇ@£ ෙව+න බැහැ. ම+XවK+ෙA ඡ+දය 

-ෙ� අ_Cය ආර6ෂා /Mම ගK කථානායක@මාෙA වග�ම6. 

ඒ ;සා අ	 ඔබ@මාෙග+ ඉ�ලනවා, කKණාකරලා ඡ+දය -මට 

බලාෙප1ෙර1�@ෙව+ එන ම+XවK+- [බාධා /M�] 

 
ග3 සභාප��මා  (மா9�மி, தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Chairman) 
මම ඒ ගැන ෙස1යා බල+න�. 
 

ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැ� t�ෙiය. எ%�தா&. 
rose. 

 

ග3 සභාප��මා  (மா9�மி, தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Chairman) 
ගK 4ෙ+ෂ් �ණව,ධන මැC@මා, ෙම1ක6ද /ය+න 

Cෙබ+ෙ+? 

 
ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගK සභාපC@ම;, අෙ) ම+XවK දැ+ අපට :රකථනෙය+ 

කථා කළා. ඒ අයට එ+න ෙද+ෙ+ නැCව ෙප1¼Zය දමලා පාර 

හරස් කරලා Cෙබනවා. එ+න ෙද+ෙ+ නැCව පාර හරස් කරලා 

Cෙබනවා. 

 
ග3 සභාප��මා  (மா9�மி, தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Chairman) 
වාහනවලට එ+න අවස්ථාව ෙදනවා. ෙප1¼Zෙය+ මට 

දැ+¡වා වාහනවලට එ+න පහqක� සලස්වා Cෙබනවා /යලා.  

 
ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කKණාකරලා ඒ වාහනවලට එ+න ඉඩ ෙද+න /ය+න. 

[බාධා /M�]  

 
ග3 සභාප��මා  (மா9�மி, தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Chairman) 
ෙප10Zෙය+ වාහනවලට එ+න අවස්ථාව සලසා - 

Cෙබනවා. දැS� අ	 බැ¢වා. 

 
ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නැහැ, එ+න ෙද+ෙ+ නැහැ. එතැන Uර කරලා_ 

Cෙබ+ෙ+.  
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ග3 සභාප��මා  (மா9�மி, தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Chairman) 

ඡ+දය ආර�භ ¡ණාට පqව ෙමU ෙවනස6 කර+න  බැහැ.  

�ළඟට,  හතර වන වග+Cයට සංෙශ�ධන ඉ4<ප� /Mම.  

 
4 වන වග��ය.-( -ධාන -ඥ~�ෙi 4 වන 

වග��ය -�ෙය�ජනය EFම.) வாசக� 4.- (
த�ைம� ச�டவா�க�தி� 4ஆ� பிாிைவ மா�றீ� ெச�த�) 
CLAUSE 4.- (Replacement of section 4 of the principal enactment.) 

 
ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

ගK සභාපC@ම;, පහත සඳහ+ සංෙශ�ධන මා ඉ4<ප� 

කරනවා: 
 
(1)  "5 වන 	� ෙR,  29 වන ෙ)mය සහ 30 වන ෙ)mය ඉව� ෙක1ට 

පහත දැ6ෙවන ෙක1ටස ආෙFශ කර+න: 

 'අCෙ,ක ෙ�ක�වරය�' " 

(2) " 6 වන 	�ෙR, 3 වන ෙ)mෙ# Zට 12 වන ෙ)mය ද6වා වන ෙ)m 

(එම ෙ)m ෙදක ද ඇ@ළ�ව) ඉව� ෙක1ට ඒ ෙවSවට පහත දැ6ෙවන 

ෙක1ටස ආෙFශ කර+න: 

    ' (4) අයහප� ෙසoඛ� ත��වය ෙහ� ෙවන� ය� :බලතාව6 ෙහ� 

ය� වරද6 සඳහා වරදකKව� බවට ප�&ම යන ෙහ�@  මත ස්ව�ය කා,යය 

ඉ� /Mමට මධ�ම බලධරයා අෙප1ෙහ1ස� වන අවසථ්ාවක -, අමාත�වරයා 

&Z+ එම ෙන1හැ/යාවට ප� � 4න Zට 4න @න6 ඇ@ළත පනත 

ප<පාලනය /Mම 	�ස අCෙ,ක ෙ�ක�වරය� ප� කරS ලැÆය ^@ය.' " 

සංෙශ�ධන 12ගත q�ය යන -ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා 
ස9මත Cය. திG�த� வி�க�ப�� ஏ-1ெகா ள�ப�ட". 

Amendments put, and agreed to. 

 
4 වන වග��ය, සංෙශ�hතාකාරෙය�, පනH ෙකB9පෙත�  

ෙකAටස& හැ�යට �pය q�යr �ෙය�ග කරන ල:. 
 

4ஆ� வாசக� திG�த�ப�டவா1 ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGக ேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட". 
 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
5 වන වග��ය.- (-ධාන -ඥ~�ෙi 5 වන 

වග��ය -�ෙය�ජනය EFම.) வாசக� 5.- (
த�ைம� ச�டவா�க�தி� 5ஆ� பிாிைவ மா�றீ� ெச�த�) 
CLAUSE 5.- (Replacement of section 5 of the principal enactment.) 
 
ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

ගK සභාපC@ම;, පහත සඳහ+ සංෙශ�ධන මා ඉ4<ප� 

කරනවා: 

 
(1) " 7 වන 	�ෙR,  28 වන ෙ)mෙ# Zට 30 වන ෙ)mය ද6වා වන ෙ)m 

(එම ෙ)m ෙදක ද ඇ@ළ�ව) ඉව� ෙක1ට ඒ ෙවSවට පහත දැ6ෙවන 

ෙක1ටස ආෙFශ කර+න: 

 ' හැ/ය.' " 

(2)  " 8 වන 	�ෙR, 8 වන ෙ)mය ඉව� ෙක1ට ඒ ෙවSවට පහත 

දැ6ෙවන ෙක1ටස ආෙFශ කර+න: 

    'ෙය1\ කරන ලද සහාය ෙහ� ෙත1ර@K, 6 වන වග+Cෙ# 

 &�&ධානවලට යට�ව, ය� ;ශ්3ත' " 
 

 

(3)  " 9 වන 	�ෙR, 9 වන ෙ)mෙ# Zට 17 වන ෙ)mය ද6වා වන ෙ)m 

(එම ෙ)m ෙදක ද ඇ@ළ�ව) ඉව� ෙක1ට  ඒ ෙවSවට පහත දැ6ෙවන 

ෙක1ටස ආෙFශ කර+න: 
 

'5ආ.(1) අ+ත, YවමාKව සහCක /Mම සහ 

රහZගතභාවෙ# කා,යය සඳහා අවශ� &ය හැ/ ය� ෙක1+ෙFZ 

මත, මධ�ම බලධරයා &Z+ හ4Z අවස්ථාව+U  -, ය� ;ශ්3ත 

රටක ෙහ� ;ශ්3ත සං&ධානයක ;Z බලධරයා ෙවත ය� සාපරාI 

කාරණාවකට අදාළව ඉ�ලා ඇC ෙත1ර@K  ;රායාසෙය+ 

ස�ෙB�ෂණය /Mම සඳහා ;Z බලධරය� ෙවත &ධාන කරS ලැÆය 

හැ/ ය.'   

 '(2)  ෙමම වග+Cෙ# කා,යය සඳහා "හ4Z අවස්ථාව" 

ය+න, වරෙදU බරපතළභාවය ෙහ� සාපරාI කාරණෙ# 

අ+තරායකාM ෙලස ව,ධනය වන ස්වභාවය  සැල/�ලට ෙගන 

0Ûතව ෙහ�@ ද6ව'+ මධ�ම බලධරයා ;ශ්චය කරS ලැÆය ^@ 

ය.' 
 

 

(4)  5(ආ) වග+Cෙ# පැC සටහන ඉව� ෙක1ට ඒ ෙවSවට පහත 

දැ6ෙවන ෙක1ටස ආෙFශ කර+න: 
 

 'හ4Z  අවසථ්ාව+U -  ;රායාසෙය+  ෙත1ර@K  ස�ෙB�ෂණය 

/Mම.' " 
 
සංෙශ�ධන 12ගත q�ය යන -ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා 

ස9මත Cය. திG�த� வி�க�ப�� ஏ-1ெகா ள�ப�ட". 
Amendments put, and agreed to. 

 
5 වන වග��ය, සංෙශ�hතාකාරෙය�, පනH ෙකB9පෙත�  

ෙකAටස& හැ�යට �pය q�යr �ෙය�ග කරන ල:. 
 

5ஆ� வாசக� திG�த�ப�டவா1 ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGக ேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட". 
 

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
6 වන වග��ය.- (-ධාන -ඥ~�ෙi 6 වන 

වග��ය සංෙශ�ධනය EFම.) வாசக� 6.- (
த�ைம� ச�டவா�க�தி� 6ஆ� பிாிைவ� தி"�#த�.) 
CLAUSE 6.- (Amendment of section 6 of the principal enactment.) 

 

ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගK සභාපC@ම;, පහත සඳහ+ සංෙශ�ධනය මා ඉ4<ප� 

කරනවා: 
 

"9 වන 	�ෙR, 18 වන ෙ)mෙ# Zට 20 වන ෙ)mය ද6වා වන ෙ)m (එම 

ෙ)m ෙදක ද ඇ@ළ�ව) ඉව� ෙක1ට ඒ ෙවSවට පහත දැ6ෙවන ෙක1ටස 

ආෙFශ කර+න:  

'6. Bධාන Bඥ)Cෙ# 6 වන වග+Cෙ# (1) වන උපවග+Cය පහත දැ6ෙවන 

ප<4 ෙම_+ සංෙශ�ධනය කරS ලැෙª:- 

(1) 'මධ�ම බලධාරයාෙA මතය අSව.-' යන වචන ෙවSවට 'මධ�ම 

බලධරයාෙA මතය අSව ෙහ� මධ�ම බලධරයා &මසා ;ය'ත බලධරයාෙA 

මතය අSව.-' යන වචන ආෙFශ /Mෙම+; සහ 

(2) ඒ උපවග+Cෙ# (ඈ) ෙ�දය ඉව� ෙක1ට ඒ ෙවSවට පහත දැ6ෙවන 

ෙ�දය ආෙFශ /Mෙම+:-' " 
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ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ෙ� ඉ�¼ම මධ�ම ආයතනෙ# බලධා<යා හරහා පමණද 

ය+න y£ව+ ව+ෙ+? එෙහම නැ�න� &ෙFශ රට6, &ෙFශ 

ආයතනය6 ඉ�ලා Z�ෙය1� එයට ෙකm+ම යැEම ZFධ 

ව+ෙ+ නැFද? ෙ�ක තම_, ෙ��ෂ්ඨා�කරණෙ# $රණය. 

ඔබ@'ය 	mපැ4ය ^�ෙ� ඒක_. ඔබ@'ය ඒක මට පැහැ40 

කර+න. 
 

ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මම ෙබ1ෙහ1ම පැහැ40ව /යනවා, මධ�ම බලධරයා හරහා 

පමණ_ /යා. 
 

ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මධ�ම බලධරයා අෙ) රජයද? 
 

ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔR. 
 

ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ෙ� ෙත1ර@K ලබා ෙද+ෙ+ ඒ මධ�ම බලධරයට පමණ_? 
 

ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔR. දැනට� එෙහම_. ෙබ1Kවට Bශ්න අහ+න එපා. 

පැහැ40_ ෙ+ද? 
 

සංෙශ�ධනය 12ගත q�ය යන -ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා 
ස9මත Cය.  திG�த� வி�க�ப�� ஏ-1ெகா ள�ப�ட". 

Amendment put, and agreed to. 

 
6 වන වග��ය, සංෙශ�hතාකාරෙය�, පනH ෙකB9පෙත�  

ෙකAටස& හැ�යට �pය q�යr �ෙය�ග කරන ල:. 
 6ஆ� வாசக� திG�த�ப�டவா1 ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGக ேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட". 
 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 7 tට 9 ෙත& වග�� පනH ෙකB9පෙත� ෙකAටස& හැ�යට 
�pය q� යr �ෙය�ග කරන ල:. 

 

7ஆ� வாசக�திJG�" 9ஆ� வாசக� வைர ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGகேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட". 
 

Clauses 7 to 9 ordered to stand part of the Bill. 

 

10 වන වග��ය.- (-ධාන -ඥ~�ෙi 10 වන 
වග��ය සංෙශ�ධනය EFම.) வாசக� 10.- (
த�ைம� ச�டவா�க�தி� 10ஆ� பிாிைவ� தி"�#த�.) 

CLAUSE 10.- (Amendment of section 10 of the principal enactment.) 
 

ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගK සභාපC@ම;, පහත සඳහ+ සංෙශ�ධනය මා ඉ4<ප� 

කරනවා: 

"14 වන 	�ෙR, 6 වන ෙ)mය ඉව� ෙක1ට පහත දැ6ෙවන ෙක1ටස ආෙFශ 

කර+න:  

'බලධරය�ට ෙහ� ;යම කරS ලබන ප<4, ෙක1ළඹ මෙහ�ස්§ා�' " 

 
ග3 වා�ෙ5ව නානාය&කාර මහතා    (மா9�மி, வா:ேதவ நாணாய!கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගK සභාපC@ම;, ඊෙ# මෙA කථාෙR- මම ගK 

ඇමC@'යට ෙප+S� කළා, ඉං|Z 	ටපෙ� Cෙබන වචනය 

ෙන1ෙව_ Zංහල 	ටපෙ� Cෙබ+ෙ+ /යලා. Zංහල 	ටපෙ� 

Cෙබ+ෙ+  "ෙක1ළඹ මෙහ�ස්§ා�" /යලා. ඉං|Z 	ටපෙ� 

Cෙබ+ෙ+ "competent authority" /යලා. ඒක සංෙශ�ධනය 

කළාද? 

 
ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
එෙහම /Zම ෙදය6 ෙවලා නැහැ. 

 

ග3 වා�ෙ5ව නානාය&කාර මහතා    (மா9�மி, வா:ேதவ நாணாய!கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබ@'ය /යවා බල+න ෙක�. 
 

ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගK ම+X@ම;, මම ඒක /යවා බලා Cෙබනවා. 

 

ග3 වා�ෙ5ව නානාය&කාර මහතා    (மா9�மி, வா:ேதவ நாணாய!கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

"Competent authority" /ය+ෙ+- 
 

ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
"Competent authority" /ය+ෙ+, ";ය'ත බලධරයා" 

/යන එක. 
 

ග3 වා�ෙ5ව නානාය&කාර මහතා    (மா9�மி, வா:ேதவ நாணாய!கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Zංහල 	ටපෙ� Cෙබ+ෙ+ "ෙක1ළඹ මෙහ�ස්§ා�" /යලා_. 
 

ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
"ෙක1ළඹ මෙහ�ස්§ා�" /යලා Cෙබ+න ඕනෑ. "Competent 

authority" ෙහ� "ෙක1ළඹ මෙහ�ස්§ා�" /යලා Cෙබ+න ඕනෑ.  
 

ග3 වා�ෙ5ව නානාය&කාර මහතා    (மா9�மி, வா:ேதவ நாணாய!கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

"Colombo Magistrate" /යලා ඉං|Z 	ටපෙ� නැහැ ෙ+? 
 

ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගK ම+X@ම;, ෙදෙ6ම Cෙබනවා. 

 

ග3 වා�ෙ5ව නානාය&කාර මහතා    (மா9�மி, வா:ேதவ நாணாய!கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නැහැ. ඉං|Z 	ටපෙ� නැහැ. කKණාකර ඔබ@'ය බල+න. 
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ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගK සභාපC@ම;, ෙම@මාට ෙක1පමණ /Rව� ෙ�ක 

අහ+ෙ+ නැහැ. [බාධා /Mම6] කKණාකරලා Zංහල_, ඉං|Z_ 

 	ටප� ෙදකම ෙහ1ඳට බලා ග+න.   

 
ග3 සභාප��මා  (மா9�மி, தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Chairman) 

Zංහල 	ටපෙ� එය Cෙබනවා. හ<. 

 
සංෙශ�ධනය 12ගත q�ය යන -ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා 

ස9මත Cය. திG�த� வி�க�ப�� ஏ-1ெகா ள�ப�ட". 
Amendment put, and agreed to. 

 
10 වන වග��ය, සංෙශ�hතාකාරෙය�, පනH ෙකB9පෙත�  

ෙකAටස& හැ�යට �pය q�යr �ෙය�ග කරන ල:.  10ஆ� வாசக� திG�த�ப�டவா1 ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGக ேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட". 
 

Clause 10, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
11 වන වග��ය.- (-ධාන -ඥ~�ෙi 11 වන 

වග��ය -�ෙය�ජනය EFම.) வாசக� 11.- (
த�ைம� ச�டவா�க�தி� 11ஆ� பிாிைவ மா�றீ� ெச�த�.) 
CLAUSE 11.- (Replacement of section 11 of the principal enactment.) 

 
ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගK සභාපC@ම;, පහත සඳහ+ සංෙශ�ධනය මා ඉ4<ප� 

කරනවා: 

 
"15 වන 	�ෙR, 1 වන ෙ)mෙ# Zට 3 වන ෙ)mය ද6වා වන ෙ)m (එම 

ෙ)m ෙදක ද ඇ@ළ�ව) ඉව� ෙක1ට පහත දැ6ෙවන ෙක1ටස ආෙFශ 

කර+න:  

'(2) ;ශ්3ත රටක ෙහ� ;ශ්3ත සං&ධානයක ;Z' " 

 
සංෙශ�ධනය 12ගත q�ය යන -ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා 

ස9මත Cය. திG�த� வி�க�ப�� ஏ-1ெகா ள�ப�ட". 
Amendment put, and agreed to. 

 
11 වන වග��ය, සංෙශ�hතාකාරෙය�, පනH ෙකB9පෙත�  

ෙකAටස& හැ�යට �pය q�යr �ෙය�ග කරන ල:. 
 

11ஆ� வாசக� திG�த�ப�டவா1 ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGக ேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட". 
 

Clause 11, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

12 tට 19 ෙත& වග�� පනH ෙකB9පෙත� ෙකAටස& 
හැ�යට �pය q� යr �ෙය�ග කරන ල:. 

 

12ஆ� வாசக�திJG�" 19ஆ� வாசக� வைர ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGகேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட". 
 

Clauses 12 to 19 ordered to stand part of the Bill. 

20 වන වග��ය.- (-ධාන -ඥ~�ෙi 24 වන 
වග��ය -�ෙය�ජනය EFම.) வாசக� 20.- (
த�ைம� ச�டவா�க�தி� 24ஆ� பிாிைவ� தி"�#த�.) 

CLAUSE 20.- (Replacement of section 24 of the principal enactment.) 

 
ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගK සභාපC@ම;, පහත සඳහ+ සංෙශ�ධනය මා ඉ4<ප� 

කරනවා: 
 

(1) "23 වන 	�ෙR,  10 වන ෙ)mෙ# Zට 12 වන ෙ)mය ද6වා වන ෙ)m 

(එම ෙ)m ෙදක ද ඇ@ළ�ව) ඉව� ෙක1ට පහත දැ6ෙවන ෙක1ටස ආෙFශ 

කර+න:  

';ය'ත බලධරයා' ය+ෙන+, �Cය බලා�මක /Mෙ� බලධරය� ෙහ� 

�Cය ම}+ 	U�වන ලද ෙවන� ය� බලධරය� අදහස් ෙR; ’ ” 

 
සංෙශ�ධනය 12ගත q�ය යන -ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා 

ස9මත Cය. திG�த� வி�க�ப�� ஏ-1ெகா ள�ப�ட". 
Amendment put, and agreed to. 

 
20 වන වග��ය, සංෙශ�hතාකාරෙය�, පනH ෙකB9පෙත�  

ෙකAටස& හැ�යට �pය q�යr �ෙය�ග කරන ල:. 
 20ஆ� வாசக� திG�த�ப�டவா1 ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGக ேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட". 
 

Clause 20, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
21 tට 23 ෙත& වග�� පනH ෙකB9පෙත� ෙකAටස& 

හැ�යට �pය q� යr �ෙය�ග කරන ල:. 
 21ஆ� வாசக�திJG�" 23ஆ� வாசக� வைர ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGகேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட". 
 

Clauses 21 to 23 ordered to stand part of the Bill. 

 

 

-ඥ~� වග��ය සහ නාමය පනH ෙකB9පෙත� ෙකAටස& 
හැ�යට �pය q�යr �ෙය�ග කරන ල:.  

පනH ෙකB9පත, සංෙශ�ධන ස�තව වා+තා කරන ල:.  
 ச�டமா� வாசக?� தைல�A� ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGக ேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட". ச�ட=ல� திG�த5கCட� அறிைக ெசKய�ப�ட".  
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගK  කථානායක@ම;, පන� ෙක��පෙතU ෙස�:ප�වල 

භාෂා සහ \]ණ ෙද�ෂ, ව�ාකරණ ෙද�ෂ, අංක ෙද�ෂ ;වැර4 කර 

ගැ�ම හා ආSෂං}ක සංෙශ�ධන සඳහා අවසර ෙදන ෙලස ද 

ඉ�ලා Z�නවා. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

සභාව එකඟද? 
 

ග3 ම��ව3  (மா9�மி, உ3�பின�க0) 
(Hon. Members) 
Aye. 

1059 1060 



2018 අෙග�ස්@  09  

ග3 තලතා අ�ෙක�රල මහH�ය  (மா9�மி, (தி�மதி) தலதா அ��ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගK කථානායක@ම;, ''පන� ෙක��පත 

සංෙශ��තාකාරෙය+ දැ+ @+වන වර /ය&ය ^@ය''_ මා 

ෙය�ජනා කරනවා. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

සභාව එකඟද? 
 

ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Divide! 

 
ෙබY9 ¦8ව නාද I අවස� �ණාට ප� - பிாிDமணி ஒJ�" ஓK�த பி� - 
At the conclusion of the division bell - 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

දැ+ ගK ම+XවK ඡ+දය Bකාශ /Mෙ� අවස්ථාව.  

මට දැ+ ෙප1¼Zය දැS� :+නා, පාර ඇරලා පැයකට� වැ½_ 

/යලා. [බාධා /M�] ගK ෙල1හා+ ර�ව�ෙ� ම+X@ම;, 

ෙප1Áඩ6 ප<ස්ස'+ වචන පා&23 කර+න. ඔබ@මා හැම 

ෙවලාෙRම බාධා කරනවා, මම ඔබ@මාට කථා කර+න�. [බාධා 

/M�]  

ෙ9 අවස්ථාෙ : ඡ�දය :ම ආර9භ ෙක_�. 
(இEச�த&�ப�தி	 வாெக��A ஆர�பமான". )  

(At this stage, the Voting commenced.) 
 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ය�/Z ම+Xවරය�ට තම ඡ+දය Bකාශ /Mමට 

අපහqතාව6 ඇC �වා න� කKණාකර දැS� ෙද+න. [බාධා 

/Mම6] 

ගK (ආචා,ය) බ+:ල �ණව,ධන ම+X@ම;, ඔබ@මා 
ඡ+දය ෙද+ෙ+ ෙමම පන� ෙක��පතට ප6ෂවද, &KFධවද? 

 

ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

&KFධව. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඡ+දය -මට අපහq � ෙවන� ක¡K+ ෙහ� ම+Xවරය� 

Z�නවාද? 
 

ඡ�දය -කාශ E_ෙම� ප�ව -  வாெக��பி� பி� - 
On conclusion of the Voting - 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Order, please! ගK ම+XවK;, ඔබ@ම+ලාෙA ඡ+දය 

Bකාශ /Mෙ� කාලය අවසාන_. ඡ+ද BCඵල දැ+ ½Lට� 

yවKෙR Bද,ශනය ෙව_. 

ෙ9 අවස්ථාෙ  පහත සඳහ� න9 සභා ග+භෙi ඇ� ¨�ටL 
nව3ෙ  -ද+ශනය ෙක_�. (இLேவைளயி	, கீMவG� ெபய&க  சபாம>டப�தி� ,ஜி-ற	 திைரயி	 கா>பிக�ப�டன.) 

(At this stage, the following names appeared on the digital screen 
in the Chamber.) 

 

Cද©H ඡ�ද Cම¦ම අ8ව පහත දැ&ෙවන ප_J - ප&ෂව  95: 
C35ධව 30 ය8ෙව� ෙබYෙ�ය. இல�திரனிய	 வாெக��A ?ைறகிண5க� பாராCம�ற� பிாி�த":  சா�பாக 95;  எதிராக 30. 

According to Electronic Voting, Parliament divided: Ayes  95: 
Noes 30.  

 
G 002. Mangala Samaraweera   Yes  

G 003. Nimal Siripala de Silva   Yes  

G 004. Gamini Jayawickrama Perera   Yes  

G 005. John Amaratunga    Yes  

G 006. Lakshman Kiriella    Yes  

G 007. Ranil Wickremesinghe   Yes  

G 009. Gayantha Karunatileka   Yes  

G 010. Rauff Hakeem    Yes  

G 011. Rajitha Senaratne    Yes  

G 014. Sajith Premadasa    Yes  

G 015. Malik Samarawickrama   Yes  

G 016. Mano Ganesan    Yes  

G 017. Tilak Marapana    Yes  

G 019. Wajira Abeywardana    Yes  

G 021. Ananda Kumarasiri    Yes  

G 022. S.B. Nawinne    Yes  

G 023. Field Marshal Sarath Fonseka   Yes  

G 030. P. Harrison     Yes  

G 031. R.M. Ranjith Madduma Bandara  Yes  

G 032. Wijeyadasa Rajapakshe   Yes  

G 033. Arjuna Ranatunga    Yes  

G 035. Chandrani Bandara    Yes  

G 036. Thalatha Atukorale    Yes  

G 037. Akila Viraj Kariyawasam   Yes  

G 038. D.M. Swaminathan    Yes  

G 040. Sagala Ratnayake    Yes  

G 044. Ravindra Samaraweera   Yes  

G 046. Piyasena Gamage    Yes  

G 048. Lucky Jayawardana    Yes  

G 050. Palitha Range Bandara   Yes  

G 051. Dilip Wedaarachchi    Yes  

G 052. Niroshan Perera    Yes  

G 053. Ruwan Wijayawardene   Yes  

G 055. Mohan Lal Grero    Yes  

G 056. A.D. Premadasa    Yes  

G 058. Vasantha Senanayake    Yes  

G 060. Eran Wickramaratne    Yes  

G 061. Sriyani Wijewickrama   Yes  

G 063. Ajith P. Perera    Yes  

G 066. J.C. Alawathuwala    Yes  

G 068. Ameer Ali Shihabdeen   Yes  

G 071. Edward Gunasekara    Yes  

G 072. Faizal Cassim    Yes  
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G 075. Anoma Gamage    Yes  

G 076. Ranjan Ramanayake    Yes 

G 077. Ashok Abeysinghe    Yes  

G 079. Karunarathna Paranawithana   Yes  

G 081. Palitha Kumara Thewarapperuma  Yes  

G 086. K. Kader Masthan    Yes  

G 087. Angajan Ramanathan    Yes  

G 088. Buddhika Pathirana    Yes  

G 089. Vijayakala Maheswara   Yes  

G 090. Vadivel Suresh    Yes  

G 091. M.S. Thowfeek    Yes  

G 092. Abdullah Mahrooff    Yes  

G 094. Anura Sidney Jayarathne   Yes  

G 095. K.K. Piyadasa    Yes  

G 096. Lakshman Ananda Wijemanne   Yes  

G 097. A.A. Wijetunga    Yes  

G 099. Sisira Kumara Abeysekara   Yes  

G 101. A. Aravindh Kumar    Yes  

G 102. Ananda Aluthgamage    Yes  

G 103. Ashoka Priyantha    Yes  

G 104. Velu Kumar    Yes  

G 105. Nalaka Prasad Colonne   Yes  

G 106. Chandima Gamage    Yes  

G 109. Mylvaganam Thilakarajah   Yes  

G 112. Hirunika Premachandra   Yes  

G 113. Bandula Lal Bandarigoda   Yes  

G 116. Imraran Maharoof    Yes  

O 001. Douglas Devananda    Yes  

O 006. Dharmalingam Sithadthan   Yes  

O 007. Mavai S. Senathirajah   Yes  

O 008. Rajavarothiam Sampanthan   Yes  

O 009. Mahinda Rajapaksa    No  

O 010. Chamal Rajapaksa    No  

O 013. Dinesh Gunawardana    No  

O 016. Wimal Weerawansa    No  

O 017. Vasudeva Nanayakkara   No  

O 021. Selvam Adaikkalanathan   Yes  

O 024. K. Thurairetnasingam   Yes  

O 026. S. Shritharan    Yes  

O 027. E. Saravanapavan    Yes  

O 028. M.A. Sumanthiran    Yes  

O 029. Gamini Lokuge    No  

O 030. C.B. Ratnayake    No  

O 034. Dullas Alahapperuma    No  

O 037. Anura Priyadharshana Yapa   No  

O 038. A.D. Susil Premajayantha   No  

O 043. Kaveendiran Kodeeswaran   Yes  

O 046. Gnanamuthu Srineshan   Yes  

O 047. Shanthi Sriskandarasa   Yes  

O 048. S. Sivamohan    Yes  

O 049. S.M. Chandrasena    No 

O 055. Duleep Wijesekara    No  

O 056. S.C. Mutukumarana    No  

O 058. Chandima Weerakkody   No  

O 059. Dayasiri Jayasekara    No  

O 060. Susantha Punchinilame   No  

O 061. Ashu Marasinghe    Yes  

O 062. Ishak Rahuman    Yes  

O 063. Mujibur Rahuman    Yes  

O 064. Harshana Rajakaruna    Yes  

O 068. Jayantha Samaraweera   No  

O 071. Mohan Priyadarshana De Silva   No  

O 076. Lohan Ratwatte    No  

O 078. Sudarshini Fernandopulle   No  

O 081. Jayampathy Wickramaratne   Yes  

O 082. Thusitha Wijemanna    Yes  

O 083. Rohini Kumari Wijerathna   Yes  

O 084. Chaminda Wijesiri    Yes  

O 089. Shehan Semasinghe    No  

O 091. Udaya Prabhath Gammanpila   No  

O 092. D.V. Chanaka    No  

O 093. Sisira Jayakody    No 

O 095. Piyal Nishantha De Silva   No  

O 097. Anuradha Jayaratne    No  

O 101. Heshan Withanage    Yes  

O 102. Sandith Samarasinghe   Yes  

O 104. Wijepala Hettiarachchi   Yes  

O 105. Mohamadu Nazeer    Yes  

O 109. S. Premarathna    No  

O 110. Tharaka Balasuriya    No  

O 113. Kanchana Wijesekara    No  

O 114. Indika Anuruddha Herath   No 

 

 Electronic Voting Results: 
 

   YES  95 
 

   NO  30 

     

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

&දþ� ඡ+ද &මÙම අSව ෙමම පන� ෙක��පතට ප6ෂව 

ඡ+දය :+ සංඛ�ාව 95_; &KFධව 30_. නැ� Zට &KFධව 

ඡ+දය :+ සංඛ�ාව 01_. ඒ අSව &KFධව \£ ඡ+ද සංඛ�ාව 

31_.  
 
පනH ෙකB9පත ඊට අ8¥ලව සංෙශ�hතාකාරෙය�, �� වන 

වර Eයවා ස9මත කරන ල:.  வினா வி�க�ப��, ஏ-1ெகா ள�ப�ட". அத�ப,, ச�ட=ல� திG�த�ப�டவா1 =�றா�?ைறயாக மதி�பிட�ப�� நிைறேவ-ற�ப�ட". 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

There are Item Nos. 2 and 3 of today's Order Paper to 
be moved.  
 

ග3 ල&ෂ්ම� E_ඇLල  මහතා  (மா9�மி, லOம� கிாிஎ?ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
The Hon. Prime Minister will move them.  

 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Okay.  
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ආ�STම වOවසථ්ාව යටෙH ෙය�ජනාව : 
ස්වා%න ෙකA�ෂ� සභාවල 

සභාප�ව3�ෙo හා සාමා�කය�ෙo 
පා_e�ක හා ෙවනH :මනා සංෙශ�ධනය 

EFම 
அரசியலைம	பி� கீழான பிேரரைண: 

�யாதீன ஆைண� ���களி� தைலவ�க� 
ம� ! உ 	பின�கள# ச!பள$க� 
ம� ! ஏைனய ெகா'	பன(கைள) 

தி*)#த+  
RESOLUTION UNDER THE CONSTITUTION: 
REVISION OF EMOLUMENTS AND OTHER 
ALLOWANCES OF CHAIRPERSONS AND 

MEMBERS OF INDEPENDENT COMMISSIONS 

 

[අ.භා. 12.06] 

 
ග3 ර�L CTමtංහ මහතා (අ¬ාමාතO�මා සහ ජා�ක 
-�පH� හා ආ+�ක කටq� අමාතO�මා) (மா9�மி, ரணி? வி!கிரமசி.க - பிரதம அைம*ச�� ேதசிய ெகா0ைகக0 ம23� ெபா�ளாதார அ7வ?க0 அைம*ச��) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs) 

Hon. Speaker, I move,  
 

"Whereas approval of the Cabinet of Ministers has been granted to 
revise the emoluments and other allowances with effect from 
01.06.2018 to the Chairpersons and Members of the nine 
Independent Commissions stipulated in the schedule of Article 41B 
of the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri 
Lanka as amended by the Nineteenth amendment to the Constitution 
as follows:- 

(a) And whereas increase the monthly allowance of Rs. 100,000/- 
paid at present to the Chairpersons of Independent 
Commissions other than those the ex-officio Chairpersons to 
Rs. 135,000/- and to continue to pay the other allowances paid 
in addition at present unchanged;  

(b) And whereas pay a monthly allowance equivalent to 50% of 
the monthly allowance paid to Chairpersons of Independent 
Commissions to ex-officio Chairpersons of Independent 
Commissions in addition to salaries and allowances of their 
substantive posts; 

(c) And whereas increase the monthly allowance of Rs. 75,000/- 
paid at present to the non ex-officio Members of other 
Independent Commissions other than the Commission to 
Investigate Allegations of Bribery or Corruptions, to Rs. 
90,000/- and to continue to pay the other allowances paid in 
addition at present unchanged; 

(d) And whereas continue to pay to the ex-officio Members an 
allowance of Rs.10,000/- for attending a meeting of the 
Commission in terms of the provisions of the Public 
Enterprises Circular No. 03/2015, dated 17.06.2015; 

(e) And whereas since the powers have been delegated equally to 
the Chairperson and Members of the Commission to 
Investigate Allegations of Bribery or Corruptions under Section 
8 of the Commission to Investigate Allegations of Bribery or 
Corruption Act, No. 19, of 1994, increase the monthly 
allowance of Rs. 95,000/- paid at present to the Members to Rs. 
130,000/- and to continue to pay the other allowances paid in 
addition at present unchanged; and 

(f) pay to the Chairperson and Members of the Election 
Commission a special allowance equivalent to ¾ of their 
monthly allowance during the period from the day an election 
is declared to the day the results of that election is announced; 

 

Accordingly, this parliament resolves to pay the above emoluments 
and other allowances to the Chairpersons and Members of the nine 
Independent Commissions stipulated in the Schedule of Article 41B 
of the Constitution." 

&ෙශ�ෂෙය+ම අද අ	 ෙ� ෙය�ජනාව ඉ4<ප� කර+ෙ+ අෙ) 

ආNOPම ව�වස්ථාව යටෙ� ඇC කර Cෙබන ස්වාIන 

ෙක1'ෂ+ සභාවල සාමාLකය+ට ලබාෙදන -මනා වැ½ /Mම 

සඳහා_, ගK කථානායක@ම;. ෙ� ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා 

;සා ඇ�ත වශෙය+ම අද ෙ� රෙ¾ Bජාත+§වාදය ස්ථාපනය 

ෙවලා Cෙබනවා.  [බාධා /Mම6] 

 
ග3 ම��වරෙය& (மா9�மி, உ3�பின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

ඔබ@ම+ලා ඡ+ද පව�ව+ෙ+ නැහැ ෙ+. 

 
ග3 ර�L CTමtංහ මහතා  (மா9�மி, ரணி? வி!கிரமசி.க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

මම ඒ ගැන� /ය+න�, ගK ම+X@ම;.  

ගK කථානායක@ම;, මැCවරණ ගැන කෙළ1�, ෙ� ර ෙ¾ 

ස්වාIනව මැCවරණ පැවැ�ෙවනවාය /යා තහ¡K ¡ෙN 

මැCවරණ ෙක1'ෂ+ සභාව Äයා�මක ¡ණාට පqව_. 2015- 

පැවැC මැCවරණය 4හා බල+න; පq}ය පළා� පාලන 

මැCවරණය 4හා බල+න. C�~ ව�වස්ථාදායක මNඩලය 

BCසංස්කරණය කරලා, ;යම ව�වස්ථාදායක මNඩලය6 අ	 

ඇC කළා. ගK කථානායක@ම;, �ට ඉස්සර ෙවලා -2001-- 

ඇC කළ ව�වස්ථාදායක මNඩලය ගැන ඔබ@මාට මතක ඇC. 

ෙමම මNඩලය ප� කරලා අ	 ඒ හරහා ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා 

ප� කළා. ඒ අSව, අද ෙ�  රෙ¾ ස්වාIන අ�කරණ ෙස�වා 

ෙක1'ෂ+ සභාව Äයා�මක ෙවනවා. එදා ෙ� රෙ¾ අ� 

&;ශ්චයකාර@'යටව� ආර6ෂාව6 C�ෙN නැහැ. අද ස්වාIන 

අ�කරණ ෙස�වා ෙක1'ෂ+ සභාව හරහා \£ අ�කරණ 

ෙස�වයටම ඒ ආර6ෂාව ලබා -ලා Cෙබනවා.  

ගK කථානායක@ම;, අද ස්වාIන මැCවරණ ෙක1'ෂ+ 

සභාව6 Cෙබනවා. ඒ මැCවරණ ෙක1'සම තම_ අද Zය¢ම 

$+: ග+ෙ+. [බාධා /M�] ෙ� මැCවරණ ෙක1'ෂ+ සභාව 

තම_ $රණ Äයා�මක කර+ෙ+; ඉ4<යට ය+ෙ+. අ	 

ෙන1ෙව_ ඒ ෙFව� කර+ෙ+. අපට ඒ අයට බලපෑ� කර+න 

බැහැ. [බාධා /M�] අ	 ඇC කරලා Cෙබන අ¢� �Cය ;සා, 

මැCවරණ ෙක1'ෂ+ සභාවට ලබා - Cෙබන බලතල ;සා, එම 

ෙක1'ෂ+ සභාවට ඒ වැඩ කට^@ කරෙගන ය+න y£ව+. ඒ 

වාෙAම අද අ	 ස්වාIන රාජ� ෙස�වා ෙක1'ෂ+ සභාව ඇC කර 

Cෙබනවා. රාජ� ෙස�වා ෙක1'ෂ+ සභාව හරහා අපට අද රාජ� 

ෙස�වකය+ෙA ස්වාIන�වය ආර6ෂා කර+න හැ/යාව ලැ  

Cෙබනවා. ඒ වාෙAම අ�ලස් ෙහ� �ෂණ ෙච�දනා &ම,ශන 

ෙක1'ෂ+ සභාව Cෙබනවා, ඒ අංශෙ# වැඩ කට^@ Äයා�මක 

කර+න. ඊළඟට, x ලංකා මානව U'ක� ෙක1'ෂ+ සභාව 

Cෙබනවා. ලංකාෙR Cෙබන ෙ� ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා Pමය  

ෙහ1ඳ_ /යා අද \£ ෙල�කයම අපට Bශංසා කරනවා. 

අ	 �ට ෙපර ෙ� PමෙRදය ඉ�¢වා. න\� :+ෙ+ නැහැ. 

අද ෙ� PමෙRදය ෙක1පමණ  ෙහ1ඳ_ද /Rෙව1� දැ+ වැ½-

වැ½ෙය+ මැCවරණ ඉ�ලනවා. පළා� සභා මැCවරණය� 

ෙදනවා. භය ෙව+න එපා. ඒවා� ලැෙබනවා. අ	 පා,0ෙ�+@ 

මැCවරණය පැවැ��වා. අපට අවාZ අවස්ථාවක පළා� පාලන 

මැCවරණය පැවැ��වා. ෙම1ක6 ෙහ� ෙහ�@ව/+ ඒ 

මැCවරණය ක� දම+න C�ණා. න\� අ	 ක� දැ�ෙ� නැහැ. 
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පා,0ෙ�+@ව 

අ	 ;ය'ත ෙවලාවට මැCවරණය පැවැ��වා. අ	 පරාජය ¡ණා. 

අ	 එය 	mෙගන තම_ මැCවරණය පව�වා Cෙබ+ෙ+. [බාධා 

/M�]  

අද ෙ� රෙ¾ Cෙබන මාධ� ;දහස බල+න. එදා ෙ� &�යට 

කථා කළා න� ෙම1ක6ද Z: ෙව+ෙ+? ෙ� කෑ ගහන හැ�යට 

�ෙදෙන6 Dව@+ අතර ZÅද? 

 
ග3 ජය�ත සමරIර මහතා (மா9�மி, ஜயAத சமர/ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

I will allow your point of Order after the Hon. Prime 
Minister’s speech.  

 
ග3 ර�L CTමtංහ මහතා  (மா9�மி, ரணி? வி!கிரமசி.க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඇ�ත වශ ෙය+ම මට  පස්ෙස� &KFධ ප6ෂෙ# ෙකෙන�ට 

කථා කර+න y£ව+. මා ද+ෙ+ නැහැ, point of Order ඉ4<ප� 

කර+ෙ+ ඇ_ /යා. ඒ /ය+ෙ+ ඒ ෙග1�ල+ට කථා කර+න 

අවස්ථාව -ලා නැහැ. ඒක මෙA වැ¤Fද6 ෙන1ෙව_. මෙග+ 

පස්ෙස� &KFධ ප6ෂෙ# ෙකෙන�ට කථා කර+න y£ව+. තව 

ෙම1නවාටද point of Order ඉ4<ප� කර+ෙ+? ගK 

කථානායක@ම;, එ@ම+ලා න� -ලා Cෙබනවා. ඔබ@මාට 

Cෙබ+ෙ+ ඒ ලැ_ස්@ව අSව කැඳව+න_. ෙකෙස� ෙහ� අද 

Cෙබ+ෙ+ Bජාත+§වා- Pමය6. ඒ ගැන &වාද කර+න බැ<ව 

මැCවරණය ෙක� /යා අහනවා. අ	 මැCවරණය පව�වනවා. භය 

ෙව+න එපා. අ	 දැ+ සාක2ඡා කර+ෙ+ ඒ මැCවරණ Pමය 

ගැන_. දැනට පවCන Pමයට අSව මැCවරණය පව�වනවාද, 

පරණ Pමයට අSව මැCවරණය පව�වනවාද /යා_ අ	 

සාක2ඡා කර+ෙ+. ඒක $රණය කළාට පස්ෙස� - 

 
ග3 ම��ද රාජප&ෂ මහතා  
( மா9�மி, மஹிAத ராஜபZ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

ෙම1න Pමය/+ ෙහ� මැCවරණය පව�ව+න. 

 
ග3 ර�L CTමtංහ මහතා  (மா9�மி, ரணி? வி!கிரமசி.க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ෙහ1ඳ_, ෙහ1ඳ_. අ	 ඒක කර+න�ෙක�. �Cය ෙගනාෙව1� 

ස�මත කර+න. අ	  /ය+ෙ+, ෙ� මැCවරණ Zය�ලම එකට 

පව�ව+න -මැCවරණ හයම එකට පව�ව+න- /යා_. එෙහම 

නැ�න� මැCවරණ 56 එකට පව�ව+න y£ව+. හයවන 

මැCවරණය ෙවනම පව�ව+න y£ව+. ඒක මැCවරණ  

ෙක1මසා<ස්@මාට $රණය කර+න y£ව+. 

 
ග3 Jෙ�ෂ් �ණව+ධන මහතා (மா9�மி,  திேனU ,ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දැ+ Sri Lanka Railways එෙ6 Bශ්නය &සඳ+න ෙම1ක6ද 

කර+ෙ+ /යා /ය+න. 

ග3 ර�L CTමtංහ මහතා  (மா9�மி, ரணி? வி!கிரமசி.க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒ ගැන කථා කර+න ඇමC@මා }යා. ඇමC@මා ෙ� ගK 

සභාෙR Z�නවා. දැ+ බල+න, අ	 රාජ� ෙස�වා ෙක1'ෂ+ සභාව 

ඇC කර  Cෙබනවා. එෙහම න� රාජ� ෙස�වා ෙක1'සමට /ය\ 

ෙ� Bශ්නය &සඳ+න /යා. ප½ වැ½ කරන ෙක1'සම6 

Cෙබනවා. ඕනෑ ෙක1'සමකට යව+න y£ව+. සව්ාIන 

ෙක1'සම ඕනෑය /යා ඔබ@මා /යනවා න�, ඇ�ත වශෙය+ම 

රාජ� ෙස�වා ෙක1'සමට ෙ� Bශ්නය ඉ4<ප� කර+න�. 

ඇමC@මා /Rව හැ�යට කැÆන¾ මNඩලෙය+ ග�ත 

$රණය6 ආපq ෙවනස් කර නැහැ. රංL� මF:ම බNඩාර 

ඇමC@මා /RෙR, "තව� කK~ /Uපය6 Cෙබනවා. ඒවා� 

සලකා බලනවා." /යා. කැÆන¾ $+:ව6 Äයා�මක ෙව+ෙ+ 

කැÆන¾ $+:ව ස්�ර කළාම_. එෙහම ස්�ර කරy කැÆන¾ 

$+:ව6 C�ෙN නැහැ. එතැන� Bශ්නය6 Cෙබනවාය /යලා 

අ	 සලකා Cෙබනවා.  

අද ෙමෙහම strike එක6  කර+න y£ව+ ෙව+ෙ+ 

ෙක1ෙහ1මද? q: වෑ+ව0+ ';q+ අරෙගන }U+ මර+ෙ+ 

නැC ;සා_. එෙහම නැ�න� - [බාධා /M�] strike කර+න� 

බැහැ, strike  කර+ෙ+� නැහැ. Bජාත+§වාදය ෙ� රෙ¾ 

Äයා�මක ෙවනවාය /යනෙක1ට ඒකට &KFධ ෙව+ෙ+ නැහැ. 

ඇ�ත වශෙය+ම අද Bජාත+§වාදය ඇC කර Cෙබනවා. 

ෛමXපාල Z<ෙස�න මැC@මා ජනා�පC Âරයට ප� ¡ණාට 

පස්ෙස� ඇC කර Cෙබන ෙ� ආNOෙව+ අද ඒක Äයා�මක 

ෙවනවා. ක¡K� ඒ බව 	mග+නවා. ෙකෙස� ෙවත� අද ;දහෙස� 

අදහස් Bකාශ කර+න y£ව+ය /යා මාධ� 	mග+නවා. අද 

මැCවරණ පව�වනවා. දැ+ බල+න, පා,0ෙ�+@ව ඉ4<	ට 

&ශාල උFෙඝ�ෂණය6 Cෙබනවා. ඒ ඔ6ෙක1ම කර+න y£ව+. 

ඒ ඔ6ෙක1ම කර+න y£ව+ ;සා තම_ ෙ� ගK සභාවට 

ඇ&�ලා කෑ ගහ+ෙ+. ඒක_ මා /ය+ෙ+, ෙ� ස්වාIන 

ෙක1'ෂ+ සභාවල අOපාOක� Cෙබ+න y£ව+ය /යා. 

පළ\වන වතාවට_ ෙ�වා Äයා�මක කර+ෙ+. අOපාOක� 

C�ණ� අ	 ෙ� රටට ස්ථාවර Bජාත+§වා- Pමය6 ලබා -ලා 

Cෙබනවා. අ	�, &ප6ෂෙ# ඉ+න ප6ෂ ගණනාව�� එකට 

එක@ ෙවලා තම_ එය ලබා -ලා Cෙබ+ෙ+. එU වාZය 

ලැෙබ+ෙ+ ඔබ@ම+ලා Zය¢ ෙදනාට_. ඒ ;සා අ	 

Zය¢ෙදනාම එක@ ෙවලා ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාවල 

ෙක1මසා<ස්වK+ට -මනා වැ½ කර+න Äයා කර\ය /යා 

Bකාශ කර'+ මෙA වචන සව්�පය අවස+ කරනවා. - [බාධා 

/M�]  
 
-ශ්නය සභා¤xඛ කරන ල:. வினா எ��திய�ப�ெப-ற". 
Question proposed. 

 
ග3 ජය�ත සමරIර මහතා (மா9�மி, ஜயAத சமர/ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබ@මාෙA point of Order එක ෙම1ක6ද? ෙමයට අදාළද? 

 
ග3 ජය�ත සමරIර මහතා (மா9�மி, ஜயAத சமர/ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

අදාළ_, ගK කථානායක@ම;.  
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ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙම@මාට මා උෙF ෙප1ෙර1+: ¡ණා. ගK ම+X@ම;, 

ඉ4<ප� කර+න. 

 
ග3 ජය�ත සමරIර මහතා (மா9�மி, ஜயAத சமர/ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

ෙක1'ෂ+ සභාවල ප½ වැ½ /M� 	mබඳව_ අද 4න &වාද 

කර+ෙ+. එය Bජාත+§වාදෙ# ල6ෂණය6 /යා ගK 

අගමැC@මා /Rවා. �Cය හා සාමය 	mබඳ ඇමC@මා�, 

අ�කරණ ඇමC@'ය� ෙ� ගK සභාෙR Z�න ;සා මා ෙ� 

කාරණය ඉ4<ප� කර+න මා කැමැC_. ඔබ@ම+ලා ද+නවා, 

Facebook සාදයක- වාF:ව BෙFශෙ# තKණය+ හතරෙදන� 

D&ත6ෂයට ප� ¡ණ බව. එයට වගඋ�තරකKව+ /Zව� 

තවම අ� අඩං�වට ප�ෙවලා නැහැ. 

ගK අගමැC@ම;, ක£තර-උ@ර ෙප1¼Zෙ# Uටy ෙප10ස ්

ස්ථානා�පCවරයා ෙප10ස් ෙක1'සම &Z+ තම_ �ෂණ ෙච�දනා 

මත ග�/ස්ස ෙප1¼Zයට මාK කර යවS ලැ�ෙR. ඒ ෙප10ස ්

ස්ථානා�පCවරයාව -ඔය ස්වාIන ෙප10ස් ෙක1'සම මාK කරy 

ෙප10ස් ස්ථානා�පCවරයා- නැවත වතාව6 වාF:ව ෙප1¼Zයට 

මාK කළා. එෙස� මාK කෙළ� ක¡ද /යලා අ	 දැන ග+න 

කැමැC_. එතෙක1ට ත\+නා+ෙස� /යන ඔය ස්වාIන බව එU 

නැහැ.  

 
ග3 ර�L CTමtංහ මහතා  (மா9�மி, ரணி? வி!கிரமசி.க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගK කථානායක@ම;,- [බාධා /Mම6]  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK අගමැC@මාට 	m@K ෙද+න ඉඩ ෙද+න. [බාධා 

/Mම6] හ<. දැ+ ඒ කKණ /Rවා ෙ+. [බාධා /M�] දැ+ 

එ@මාෙA අවධානයට ෙය1\ කරනවා. [බාධා /M�] ඒක තම_ 

දැ+ අවස්ථාව :+ෙ+. [බාධා /M�] Bශ්නය ඇYවා. 

 
ග3 ර�L CTමtංහ මහතා  (மா9�மி, ரணி? வி!கிரமசி.க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගK කථානායක@ම;, ඇ�ත වශෙය+ම- [බාධා /M�] හ<, 

දැ+ Bශ්නය අහලා ෙ+ Cෙබ+ෙ+. මම 	m@K ෙද+න�.  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Bශ්නය ඇYවා, දැ+ උ�තර ෙද+න ඕනෑ. [බාධා /M�] 

Bශ්නය අහලා ඉවර_. 

 
ග3 ජය�ත සමරIර මහතා (மா9�மி, ஜயAத சமர/ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

Bශ්නය අහලා ඉවර නැහැ. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙම1ක6ද, /ය+න Cෙබ+ෙ+? /ය+න. 

ග3 ජය�ත සමරIර මහතා (மா9�மி, ஜயAத சமர/ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

ගK අගමැC@ම;, මම Bශ්නය අහලා ඉවර නැහැ. Bශ්නය 
අහ+න අවස්ථාව ෙද+න, ඔබ@මා අගමැC@මා ෙ+. 
කKණාකරලා අහ+න ෙද+න, Bජාත+§වා- නායකයා ෙ+. මට 
Bශ්නය අහ+න ෙද+න.  

මම /ය+ෙ+ ෙ�ක_. ගK කථානායක@ම;, ගK 
අගමැC@ම;, ෙ� ZF�ෙය+ හතරෙදෙන6 D&ත6ෂයට ප� 
¡ණා. ඒ Facebook �O සාදය, ම�ෙපC, dancing tablets, 
ෙහෙර1_+, ම<Íවානා, හÙස ්අෙළ& කරy ඒ සාදය, ඒ උ�සවය 
සං&ධානය කරy /Zෙව6 තවම අ� අඩං�වට අරෙගන නැහැ. 
�ෂණ ෙච�දනා මත මාK කරලා යවy ෙප10ස ්
ස්ථානා�පCවරයාව - ෙප10ස් ෙක1'සම ග�/ස්ස ෙප1¼Zයට 
කා,ය ;යමය6 නැ@ව මාK කරලා යවy ෙප10ස් 
ස්ථානා�පCවරයාව- වාF:ව ෙප1¼Zයට ෙගනාවා. ඒ, අ	 
ෙන1ෙව_; ක£තර 4ස්56කෙ# එ6තරා ෙFශපාලන බලවෙත6. 
ගK අගමැC@ම;, වාF:ව ෙප1¼Zය /ය+ෙ+, Grade  “A”  
ෙ���ෙ# ෙප10ස් ස්ථානය6. එතැන ඉ+න ඕනෑ, Bධාන ෙප10ස ්
පM6ෂකවරෙය6. එතැන Uටy Bධාන ෙප10ස් පM6ෂකවරයා � 
ස�ප� බNඩාර “B” ෙ���ෙ# ෙප10ස් ස්ථානය6 වන 
ෙද1ඩංෙග1ඩට මාK කරලා යැRවා. ස�ප� බNඩාරව 
ෙද1ඩංෙග1ඩ ෙප1¼Zයට යවලා, ග�/ස්ස ෙප1¼Zයට කා,ය 
;යමය6 නැ@ව මාK කරy ෙප10ස් ස්ථානා�පCවරයා වාF:ව 
ෙප1¼Zයට මාK කළා. වාF:ව ෙප1¼Zයට මාK කරලා තම_ ෙ� 
Facebook සාදය පැවැ��ෙR. ත\+නා+ෙස�ලාෙA ආNOව 
ෙප10ස් ෙක1'සමට� අත ෙප1වන ආNOව6. එෙහම CෙබF- 
තම_ ප½ වැ½ කර+ෙ+. අ	 අහනවා, ෙප10ස ්ෙක1'සම කරy 
මාK /Mම නැවැ��ෙR ක¡ද, ෙම1න ඇමCවරයාද /යලා. ඇ_, 
කාෙA බලපෑෙම+ද,-  

 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK අගමැC@මා. 
 

ග3 ර�L CTමtංහ මහතා  (மா9�மி, ரணி? வி!கிரமசி.க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගK කථානායක@ම;, අද 4න &වාදයට ග+ෙ+, ස්වාIන 
ෙක1'ෂ+ සභාවල සාමාLකය+ෙA -මනා වැ½ /Mම 	mබඳව_. 
ෙම@මා ෙ� අර ග�ෙ�, වාF:ෙR තKණය+ෙA මරණය ගැන�, 
ඊට ස�බ+ධ අය ගැන�. අ	 පා,0ෙ�+@ Bජාත+§වාදය 
ආර6ෂා කළ ^@_. ෙමෙහම Bශ්නය6, Bශ්නය6 හැ�යට ම@ 
කර+න C�ණා; නැ�න� ක� තැ ෙ� ෙය�ජනාව6 හැ�යට 
ඉ4<ප� කර+න C�ණා. ක� තැ ෙ� ෙය�ජනාව6 ඔබ@මාට 
ෙන1- රංL� ෙස1_සා ම+X@මාට :+නා න�, ඒක මෙA 
වැ¤Fද6ද? ඔබ@මා ඒක ප6ෂෙය+ අහ+න. ෙම2චර වැදග� 
Bශ්නය6 න�, අද සභාව ක� තැ ෙ� ෙය�ජනාව ෙගෙන+න 
C�ෙN ඔබ@මා_. එ2චර_. ෙ�ක ක� තැ ෙ� ෙය�ජනාව6 
හැ�යට ෙගනාවා න� අදාළ ඇමC@මාට එ+න C�ණා, 	m@K 
ෙද+න. [බාධා /M�]  

 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ1ඳ_. ඒ ගැන ෙස1යා බල+න. [බාධා /M�]  
 

ග3 ර�L CTමtංහ මහතා  (மா9�மி, ரணி? வி!கிரமசி.க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ත\+නා+ෙස�ට බැ< න�, ප6ෂෙ# &ශ්වාසය ඔබ@මාට 

නැ�න� මම ෙම1නවා කර+නද? මම ෙමතැන ඉ+ෙ+ ක� 

තැ ෙ� ෙය�ජනා ග+න ෙන1ෙව_.  
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පා,0ෙ�+@ව 

ග3 තාරක බාල=_ය මහතා  (மா9�மி, தார!க பாலFாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK තාරක බාල�<ය ම+X@ම;, ෙ� කාරණයට අදාළ 

Bශ්නය6ද? 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK තාරක බාල�<ය ම+X@මාට මම අවස්ථාව :+නා. ගK 

තාරක බාල�<ය ම+X@මා දැ+ කථා කර+න.  

 
ග3 ජය�ත සමරIර මහතා (மா9�மி, ஜயAத சமர/ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

ගK කථානායක@ම;,- 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙම@මාට කථා කර+න ෙද+න. මම ඔබ@මාට අවස්ථාව 

:+නා ෙ+, ';�@ හය6 &තර. 

 
ග3 තාරක බාල=_ය මහතා  (மா9�மி, தார!க பாலFாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ගK කථානායක@ම;, ෙ� රජෙ# BCප�Cය ව+ෙ+ 

ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා හදන එකද, නැ�න� ස්වාIන ආයතන 

හදන එකද /යලා ගK අගමැC@මාට ෙ� පා,0ෙ�+@වට 

පැහැ40 කර+න y£ව+ න� ෙහ1ඳ_.  
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙ� ගැන &වාද කර+න y£ව+ ෙ+. අද දවස yරාම ෙ� 

&වාදය පැවැ�ෙවනවා ෙ+, ගK ම+X@මා. ඒ ගැන කථා කර 

ග+න.  
 

ග3 ර�L CTමtංහ මහතා  (மா9�மி, ரணி? வி!கிரமசி.க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Bජාත+§වාදය ශ6Cම� කර+න, ස්වාIන ආයතන හද+න. 
 

ග3 ම��ද රාජප&ෂ මහතා  
( மா9�மி, மஹிAத ராஜபZ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

 

නැ� t�ෙiය. எ%�தா&. 
rose. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK මU+ද රාජප6ෂ මැC@මා. 

ග3 ම��ද රාජප&ෂ මහතා  
( மா9�மி, மஹிAத ராஜபZ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

ගK ඇමC@ම;, ඔබ@මා කKණාකරලා /ය+න, ෙප10ස් 

ෙක1'සෙම+ ග�ත සමහර $+: Äයා�මක කර+න 

ෙප10ස්පCවරයා Äයා ෙන1කරනවා න�, ඒ ගැන ෙම1කද 

/ය+ෙ+ /යලා. ෙප10ස් ෙක1'සමට ප½ වැ½ කරලා වැඩ6 

නැහැ, සභාපCවරයාට ෙප10ස ් ෙක1'සෙ� $+:ව Äයා�මක 

කර+න බැ< න�.  

 
ග3 ආ+.එ9. රං�H ම5Yම බ�ඩාර මහතා  (மா9�மி, ஆ�.எ�. ரVஜி�  ம��ம ப9டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

මම ඔබ@මාෙග+ අහනවා, ෙප10ස් ෙක1'සම :+ ෙම1න 

$+:වද Äයා�මක ෙන1කෙළ� /යලා. 

 
ග3 ම��ද රාජප&ෂ මහතා  
( மா9�மி, மஹிAத ராஜபZ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

Z<ව,ධන මහ�මයාෙA උසස්Eම ෙද+න /යලා /යා 

CෙබF4- 

 
ග3 ආ+.එ9. රං�H ම5Yම බ�ඩාර මහතා  (மா9�மி, ஆ�.எ�. ரVஜி�  ம��ம ப9டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

පා0ත Z<ව,ධන මහ�මයාට &KFධව ෙච�දනා ප§ ෙදක6 

Cෙබනවා. ඒ ස�බ+ධව අ	 ෙප10ස් ෙක1'සමට යවා Cෙබනවා. 

ඒ ;සා තම_ ඒ- 

 
ග3 ම��ද රාජප&ෂ මහතා  
( மா9�மி, மஹிAத ராஜபZ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

දැ+ අ¡K: ගණන6 Cස්ෙස� එ@මාට promotion එක6 

ෙද+ෙ+ නැහැ. ෙප10ස් ෙක1'සම ;,ෙFශ කළ� එ@මාට-  

 
ග3 ආ+.එ9. රං�H ම5Yම බ�ඩාර මහතා  (மா9�மி, ஆ�.எ�. ரVஜி�  ம��ம ப9டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

Uටy ජනා�පC@ම;,- 
 

ග3 ම��ද රාජප&ෂ මහතා  
( மா9�மி, மஹிAத ராஜபZ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

ෙමතැන Bශ්නය Cෙබ+ෙ+,  ෙ� ස්වාIන ෙක1'සම6 

ග�ත $+:.  ස්වාIන ෙක1'සමටම ප½ වැ½ කරන එක ගැන 

අෙ) &KFධ�වය6 නැහැ.  

න\�, Bශ්නය Cෙබ+ෙ+,- 

 

ග3 ආ+.එ9. රං�H ම5Yම බ�ඩාර මහතා  (மா9�மி, ஆ�.எ�. ரVஜி�  ம��ம ப9டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ගK ම+X@ම;, - 
 

ග3 ම��ද රාජප&ෂ මහතා  
( மா9�மி, மஹிAத ராஜபZ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

ගK ඇමC@ම;, කKණාකරලා ඔබ@මා මට කථා කර+න 

අවස්ථාව ෙදනවාද? ෙප10ස් ෙක1'සම ග�තා � $+:ව6 

ෙප10ස්පCවරයාට ෙහ� ෙදපා,තෙ�+@ Bධා;ෙය�ට ෙවනස් 

කර+න අ_Cය6 Cෙබනවා න�, ස්වාIන ෙප10ස් ෙක1'සෙම+ 

වැඩ6 Cෙබනවාද? ස්වාIන ෙප10ස් ෙක1'සම ෙ�වාට 
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Äයා�මක ෙව+ෙ+ ෙස1යා බලා_; ආවාට }යාට ෙන1ෙව_. 

එෙහමන� ඒ $+:ව 	mබඳව ගK කර+න ඕනෑ. ෙ�ක 

ෙFශපාලන Bශ්නය6 ෙන1ෙව_. මම /ය+ෙ+, ෙප10ස් 

ෙක1'සමට අ	 ප½ වැ½ කරනවා න�, ඒෙ6 ස්වාIන�වය6 

Cෙබ+න ඕනෑ; එU $+: Äයා�මක කර+න ඒකට බලතල 

Cෙබ+න ඕනෑ බව_.  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK ඇමC@මා. 

 
ග3 ආ+.එ9. රං�H ම5Yම බ�ඩාර මහතා  (மா9�மி, ஆ�.எ�. ரVஜி�  ம��ம ப9டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

පා0ත Z<ව,ධන /යන ෙජ�ෂ්ඨ ෙප10ස් අ�කා<වරයා 

උසස්Eම ලැ�ෙR ;ෙය�ජ� ෙප10ස්පC තන@රට. න\� එ@මාට 

&KFධව ෙච�දනා ප§ ෙදක6 Cෙබනවා. සාමාන�ෙය+ අෙ) 

රෙ¾ �Cය අSව, ෙච�දනා ප§ Cෙබන අයට උසස්E� ෙද+ෙ+ 

නැහැ. ඒ බව ආයතන සං�හෙ# සඳහ+ව Cෙබනවා. මම රාජ� 

ප<පාලන ඇමCවරයා. [බාධා /M�] අහග+න, අහග+න 

ෙප1Áඩ6. ඒ ෙච�දනා ප§ ෙදක ස�බ+ධව අවශ� ෙත1ර@K අ	  

ෙප10ස් ෙක1'සමට යවලා Cෙබනවා. මම Uතන &�යට ඒ අය 

q:q $+:ව6 ග�&. ෙ� රෙ¾ ආයතන සං�හයට අSව, 

සාමාන� �Cය ෙව+ෙ+, ය� ෙච�දනාව6 Cෙබනවා න�  ඒ 

අයට උසස්E� ලබා ෙන1-ම_. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ1ඳ_. ගK මU+ද රාජප6ෂ ම+X@මා. 

 
ග3 ම��ද රාජප&ෂ මහතා  
( மா9�மி, மஹிAத ராஜபZ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

ෙච�දනාවට ල6 කරන ;ලධා<යාට &KFධව ය� 

ෙච�දනාව6 Cෙබනවා න�, ඒ ෙච�දනාව ඉ4<ප� කර+න ඕනෑ. 

ගK ඇමC@ම;, ඒක උසස්Eම :+නාට පස්ෙස�, ඒ උසස්Eම 

	mබඳව ෙපoFග0ක තරහව� එ6ක ය� ය� ෙච�දනා ඉ4<ප� 

කරනවා න�, ෙ� රජෙ# ෙස�වකයාෙA Bශ්න ගැන ඔබ@ම+ලා 

�ට වඩා සංෙR- ෙව+න.  

අද රජෙ# ෙස�වකයාෙA ප½ වැ½ /Mම ගැන�  කථා කරනවා.  

 
ග3 ආ+.එ9. රං�H ම5Yම බ�ඩාර මහතා  (மா9�மி, ஆ�.எ�. ரVஜி�  ம��ம ப9டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ගK මU+ද රාජප6ෂ මැC@ම;, ඔබ@මාෙA ෙය�ජනාව 

ගැන අ	 සලකා බලනවා. 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ1ඳ_, ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_. 

 
ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබ@මාෙA point of Order එක ෙම1ක6ද, ගK &ම� 

Eරවංශ ම+X@ම;? 
 

ග3    CමL Iරවංශ මහතා      (மா9�மி, விம? /ரவ.ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගK කථානායක@ම;, ජය+ත සමරEර ම+X@මා ඉතා 

බලව� Bශ්නය6 ම@ කෙළ�. ගK අ�ාමාත�@මා ඒකට 

ෙබ1ෙහ1ම &U£කාM 	m@ර6 -ලා මඟහැර යනවා. එ@මා 

වග�ෙම+ ^@ අගමැCවරෙය6 න� ඒකට 	m@ර6 4ය ^@_ 

/යා අ	 Uතනවා. එෙහම ෙන1¡ෙණ1� අපට Uත+න ෙවනවා, 

එ@මා� ඒ සාදයට }U�ලා ෙම1නවා ෙහ� ගහලා ෙ� ගK 

සභාවට ඇ&�ලා Cෙබනවාය /යලා. [බාධා /M�] 
 

ග3 ර�L CTමtංහ මහතා  (மா9�மி, ரணி? வி!கிரமசி.க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගK කථානායක@ම;, මම ''සාද'' ගැන කථා කර+ෙ+ 

නැහැ. ෙම@මාෙA සාද ගැන අෙ) ;වාස හා ඉ4/M� ඇමC@මා 

දැ+ කථා කරලා Cෙබනවා. ඒ ;සා ෙ� ගK සභාෙR මම 

තව:රට� සාද ගැන කථා කර+න ය+ෙ+ නැහැ. ෙම1කද, 

එ@මාට තරහා ය_.  

ෙකෙස� ෙහ� ෙ� Bශ්නය ගැන කK~ අහ+න Cෙබ+ෙ+ 
�Cය හා සාමය භාර ඇමC@මාෙග+. �Cය හා සාමය භාර 
ඇමC@මා ෙ� ගK සභාෙR කථා කර+න එ@මාට ෙ� Bශ්නය 
ඉ4<ප� කෙළ� නැහැ. &ෙශ�ෂෙය+ම ෙ� සභාෙR C�ෙN 
ෙක1'සමට අදාළ Bශ්නය6 ෙන1ෙව_. අෙ) Uටy ජනා�පC@මා 
ෙප10ස් ෙක1'සමට අදාළ Bශන්ය6 ඉ4<ප� කළා. ඒ ගැන 
පැහැ40 /Mම6 කළා. ෙ� Bශ්නය මෙග+ අහන ෙක1ට මට 
කර+න Cෙබ+ෙ+, ඇමC@මාට කK~ ඉ4<ප� කරන එක.  
ෙ� කාරණය ඉ4<ප� කර+න ඕනෑ ෙමෙහම ෙන1ෙව_; ක� 
තැ ෙ� ෙය�ජනාව6 &�යට_. අද ඉ4<ප� /Mමට ;ය'තව E 
Cෙබ+ෙ+ එ6ස� ජනතා ;දහස් ස+ධානෙ# ක� තැ ෙ� 
ෙය�ජනාව6. ෙම@මාට ෙන1- රංL� ෙස1_සාට ක� තැ ෙ� 
ෙය�ජනාව :+නා න�, ඒක මෙA වැ¤Fද6 ද? ඔබ@ම+ලා 
}U+ ඔබ@ම+ලාෙA කNඩායෙම+ ඒ ගැට¢ව &සඳා ග+න. 

 

¡L� මා+ෂL ග3 සරH ෙෆA�ෙසfකා මහතා (I? மா�ஷ? மா9�மி, சர� ெபா�ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබ@මාෙA point of Order එක ෙම1ක6ද, ගK අමාත�@මා? 

[බාධා /M�] මම අවස්ථාව ෙද+න�, ෙප1Áඩ6 ඉ+න. 
 

¡L� මා+ෂL ග3 සරH ෙෆA�ෙසfකා මහතා (I? மா�ஷ? மா9�மி, சர� ெபா�ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ගK කථානායක@ම;, ෙගදර සාද Cයලා ඉවර ෙවලා 

ෙක1�ෙල� 'ය }යා. අපට ආරං3 ආෙR, Bවෘ�C ප§වල දැ6ෙ6 

ව�ා�ා, අරවා ෙ�වා ෙගව�වල� ෙබදලා, ඒවා අරෙගන ෙගදර 

මැKණා /යලා. [බාධා /M�] 
 

ග3 ජය�ත සමරIර මහතා (மா9�மி, ஜயAத சமர/ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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පා,0ෙ�+@ව 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබ@මාෙA point of Order එක ෙම1ක6ද, ගK ම+X@ම;? 

දැ+ අවසාන කර+න. [බාධා /M�] 
 

ග3 ජය�ත සමරIර මහතා (மா9�மி, ஜயAத சமர/ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

ගK කථානායක@ම;, අෙ) �Cය හා සාමය භාර අමාත� 

රංL� මF:මබNඩාර මැC@මා ගK සභාෙR ඉ+න ;සා මම ෙ� 

Bශ්නය අහ+ෙ+. �ෂණ ෙච�දනා මත තම_ ෙ� ෙප10ස ්

ස්ථානා�පC EරZංහ මහ�මයාව  ෙක1'සම ක£තර උ@ර 

ෙප10ස් ස්ථානෙය+ මාK කෙළ�.  [බාධා /M�] 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ගK ම+X@ම;, ඔබ@මා දැ+ ඒක /Rවා. 

 
ග3 ජය�ත සමරIර මහතා (மா9�மி, ஜயAத சமர/ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

ෙප10ස් ෙක1'සම තම_ මාK කෙළ�.  [බාධා /M�] 

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ඇමC@මා ඒක ගැන /Rවා. අද අපට Bධාන කට^@වලට 

ය+න Cෙබනවා. 

 
ග3 ආ+.එ9. රං�H ම5Yම බ�ඩාර මහතා  (மா9�மி, ஆ�.எ�. ரVஜி�  ம��ம ப9டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ඒ ස�බ+ධව  ඔබ@මා Bශ්නය6 අහ+න, මම උ�තර 

ෙද+න�. උ�තර ෙද+න මම ඒ ෙත1ර@K ෙහ1යා ග+න ඕනෑ.  

[බාධා /M�]  ඔය ෙප10ස් සථ්ානා�පCවරයාෙග+ ෙප10ස ්

ස්ථානා�පCවරයා ගැන මතක Cයා ග+න මට බැහැ. ගK 

ම+X@මා Bශ්නය6 අහ+න, මම උ�තරය6 ෙද+න�. [බාධා 

/M�]  

 
ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ1ඳ_. 

 එක@ කළ අගය මත බ: (සංෙශ�ධන) පන� ෙක��පත, 

ෙදවැ;වර /යEම, ගK මංගල සමරEර අමාත�@මා. ෙ� 

ස�බ+ධෙය+ රජෙ# \ද� 	mබඳ කාරක සභාෙR වා,තාව 2018 

අෙග�ස්@ 8වන 4න පා,0ෙ�+@වට ඉ4<ප� කළ බව මම දැS� 

-මට කැමැ�ෙත'.  

 

[අ.භා.12.24]  
 
ග3 මංගල සමරIර මහතා (xදL හා ජනමාධO 
අමාතO�මා)  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர - நிதி ம23� ெவ,சன ஊடக அைம*ச�) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 

ගK කථානායක@ම;, "එක@ කළ අගය මත බ: 
(සංෙශ�ධන) පන� ෙක��පත" ඉ4<ප� කර  ෙ� ෙවලාෙR, අෙ) 

Uත'§ ගK මU+ද රාජප6ෂ මැC@මා�  කලකට පqව 
පා,0ෙ�+@ෙR ZÅම ගැන අ	 ඉතාම�ම ස@ � ෙවනවා. 
ඔබ@මා දැ�ම ගැන මම ස+ෙත�ෂය Bකාශ කරනවා. ඒ ;සා 
ෙව+නට ඇC එ@මාෙA ෙග�ලෙය� අද ෙවනදාට� වඩා උඩ 
ප;+ෙ+; කෑ ගහ+ෙ+, එ@මාෙග+ ල�~ දමාග+න. [බාධා 
/M�] 

ගK කථානායක@ම;, එක@ කළ අගය මත බ: (සංෙශ�ධන) 
පන� ෙක��පත ෙදවන වර /යEෙ� &වාදයට ග+නා ෙ� 
ෙම1ෙහ1ෙ� මට ලබා - ඇC ෙක� කාලය @ළ-  වැදග� කK~ 
/Uපය6 මත6 කර+නට මම බලාෙප1ෙර1�@ වනවා. අ	 ෙ� 
පන� ෙක��පත ෙදවන වර /යEම සඳහා ඉ4<ප� කර+ෙ+ 
වැදග� අංශ ගණනාව6 ස�බ+ධෙය+ අය කරන වැ¾ බFද 
	mබඳ ෙවනස්ක� - සංෙශ�ධන- /Uපය6 ඇC කර+නට_. 
ෙමU- ජනතාවෙA පැ�ෙත+ බලා වැදග� වන ෙවනස්ක� ෙ� 
ආකාරයට අ	 ඉ4<ප� කර Cෙබනවා. ෙ�  පන� ෙක��පත 
@m+ ෛවද� අංශෙ# &ෙශ�ෂෙය+ channelling services  
උපෙය�ö කර ග+නා ජනතාව වැ¾ බFෙද+ ;දහස් / Mෙ� 
ෙය�ජනාව6 අ	 ෙගනැ&� Cෙබනවා. &ෙශ�ෂෙය+ම 
ෙපoFග0ක  ෙර�හ�වල -  

 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

සභාෙR කට^@ ප.ව. 12.30ට 4වා ෙභ�ජනය සඳහා 
නව�වනවා. ඔබ@මාට එෙත6 කථාව කරෙගන ය+න y£ව+. 
ඕනෑ න�  ඔබ@මාට ඊට පස්ෙස�  කථාව  කර ෙගන ය+නට - 
continue  කර+නට - y£ව+.  
 

ග3 ල&ෂ්ම� E_ඇLල  මහතා  (மா9�மி, லOம� கிாிஎ?ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we can proceed without the lunch break. Then, 

the Hon. Minister can finish his speech. 
 

ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, we can also have the Vote a little earlier, if that is 
okay. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Okay.   එෙහම න� ඒ &�යට කර\. Does the House agree to 

continue without the lunch break? 
 

ග3 ම��ව3  (மா9�மி, உ3�பின�க0) 
(Hon. Members) 
Aye. 
 

ග3 කථානායක�මා (மா9�மி, சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Speaker) 

Order, please! ෙ� අවස්ථාෙR- ගK ;ෙය�ජ� කාරක 

සභාපC@මා Óලාසන යට පැ'ෙණනවා ඇC.  
 

අන�3ව ග3 කථානායක�මා aලාසනෙය� ඉවH ෙය�, 
�ෙය�ජO කාරක සභාප��මා [ග3 ෙසLව9 අෛඩ&කලනාද� 
මහතා] xලාසනාbඪ Cය. 

 அத�பிற�, மா>Aமி� சபாநாயக& அவ&க  அகிராசன� தினி�1 அகலேவ, �%களி� பிரதி� தவிசாள& அவ&க   [மா>Aமி� ெ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. 

1075 1076 
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ග3 �ෙය�ජO කාරක සභාප��මා (மா9�மி, ,=!களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, please continue with your speech. 
 

ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගK ;ෙය�ජ� කාරක  සභාපC@ම;, ෙ� සංෙශ�ධනය @m+ 

ෙසoඛ� ෙස�වෙ# ෛවද�ායතනව0+, ෙසoඛ� ෙස�වාව0+ වැ¾ 

බFද ඉව�  කරනවා. &ෙශ�ෂෙය+ Zය¢ම channelling 

servicesවලට Cෙබන වැ¾ බFද ඉව� කරනවා. ෙපoFග0ක  

ෙර�හ�වල කාමරවල  නවාතැ+ ලබා ග+නවා න� &තර_ ඒ  

වැ¾ බFද Äයා�මක ෙකෙර+ෙ+.  ඒ වාෙAම �ඩා  දKව+ෙA 

/<	�, අධ�ාපනයට වැදග� ෙප1�ප�, වාර Bකාශ වැ; ෙFව�, 

ෛවද� උපකරණ, ෙර�හ� ය+§ �§, ළමා q¤�� ෙස�වා 

වාෙAම ප<සර Uතකා� yන,ජන�ය බලශ6C උපකරණවලට� 

වැ¾ සහනය ලබා ෙද+නට අ	  $+: කළා.    

එපමණ6 ෙන1ෙව_, 2009 ව,ෂෙ# අෙB�� මාසය වන@K  

සහා�පත� ;වාස - condominium - ව�ාපෘCවලට වැ¾ බ: 

සහනය අ	 තව� -,ඝ කර+නට $+: කළා. ඉ+ පqව� 

K	ය� '0යන 15 ද6වා වන මධ�ම පා+Cක ත¾� ;වාස 

&/�ෙ�- අ	 වැ¾ බ: අය කර+ෙ+ නැහැ.  

ගK ;ෙය�ජ� කාරක සභාපC@ම;, ඒ වාෙAම අ	  

සංචාරකය+ සඳහා 2018 අය වැය ෙය�ජනා Äයා�මක කර'+ 

වැ¾ බ: BCÚ,ණය /Mෙ� Pමය6 හ¿+වා ෙදනවා. ෙක1ළඹ 

ක�නායක �ව+ ෙත1�ෙප1ෙළ�-  VAT refund system  එක  අ	 

ෙ� @m+ හ¿+වා ෙදනවා. ඒ @m+ x ලංකාවට එන 

&ෙFnකය+ට තම+ ෙමU- 'ල - ග+නා ෙFවලට අය කරන 

Zයයට 15ක වැ¾  බFද  �ව+ ෙත1�ෙප1ෙළ�- ආපq ලබා ග+නට 

y£ව+ ෙවනවා. ෙ� VAT refund scheme  එක අ	 සැ)තැ�බ, 

මාසෙ# Zට පට+ ග+නට බලාෙප1ෙර1�@ ෙවනවා.  2018 

ව,ෂය ෙවනෙක1ට සංචාරකය+ෙA පැ'�ම  '0යන 2.1 ද6වා  

ඉහළ }U+ අපට ලැ�~ ආදායම ෙඩ1ල, '0යන  හාරදාහ ද6වා 

වැ½ E Cෙබනවා.  ෙ� ත��වය තව:රට� ඉහළ දමා ෙගන 2020 

ව,ෂය ෙවනෙක1ට අෙ) රටට එන සංචාරකය+ Bමාණය '0යන 

4 ද6වා වැ½ කර+නට අෙ)  සංචාරක ඇමC@මා, සංචාරක 

අමාත�ාංශය ඉතාම�ම ෙහ1ඳ &�ම� වැඩ 	mෙවළ6 Äයා�මක 

කරනවා. ඒ @m+ ෙඩ1ල, '0යන 7,000 ද6වා -ෙඩ1ල, Æ0යන 

7 ද6වා- ආදායම ඉහළ න+වා ගැ�මට දැනටම� අෙ) රජය�, 

අමාත�ාංශය� සැලq�  Äයා�මක කරනවා.  

2015- අ	 ආNOව 	UෙටRවා_+ පස්ෙස� රටට වැඩදායක 

BCප�C මත පදන� ෙවලා රෙ¾ ආ,�කය න+වා¼ෙ� 

Äයාදාමය6 ආර�භ කළා. ෙමතැන- අ	 සා,ව ආ,�කෙ# 4� 

කා¼න ස්ථාවර ත��වය6 පව�වාෙගන යාමට B\ඛ�වය ලබා 

:+නා. බY&ධ මතවාදය+ට ඉඩකඩ ලබා ෙද'+, හැම 

ෙදනාෙAම අදහස් ඇ@ළ� කරෙගන තම_ අ	 ෙ� BCප�C 

Äයාවට න+ව+ෙ+. 2015ට ඉස්ෙස�ලා රෙ¾ C�~ ආ,�ක 

ත��වය ෙම1ක6ද /යලා අ	 හැම ෙදනාටම මතක_. &ශාල 

ණය ක+ද6 වාෙAම, රටට &KFධව ජාත�+තර ස�බාධක 

පැනෙවන ත��වය6 ඇC ¡ණා. එෙහම CෙබF- තම_ ඒ 

ආNOව ෙවනස් කරලා අ	 ෙ� ගමන අ¢� මාවතකට ෙය1\ 

කෙළ�. ඒ ;සාම අපට ෙ� වනෙක1ට GSP Plus සහනය ලැ  

Cෙබනවා. ඒ සහනය ;සා�, &ෙශ�ෂෙය+ම අෙ) ගK ම06 

සමර&Pම අමාත�@මාෙA අමාත�ාංශෙ# Äයාව0ය ;සා�, 

ඉCහාසෙ# වැ½ම අපනයන ආදායම - export earning - පq}ය 

අ¡KFද වනෙක1ට ලබා ග+න y£ව+ ත��වයකට ප� ¡ණා. 

ගK ;ෙය�ජ� කාරක සභාපC@ම;, ෙක� කාලය6 ෙව+ E 

Cෙබන ;සා�, ෙ� ස�බ+ධෙය+ මා �ට ෙපර -,ඝ වශෙය+ 

කථා කර Cෙබන ;සා�, ෙ� ෙවලාෙR වැ½ යම6 /ය+න 

බලාෙප1ෙර1�@ ෙව+ෙ+ නැහැ. න\�, ඇ�ත වශෙය+ම අෙ) 

Bධාන ඉල6කය ෙවලා Cෙබ+ෙ+ වP බ: අO /Mම�, ඍÍ බ: 

y£� /Mම� බව සඳහ+ කළ ^@_. පq}ය ජනවා< මාසය 

වනෙක1ට ෙ� රෙ¾ බ: 0	 ෙග1S - tax files - C�ෙN 

48,850_. අ¡K: 70කට පස්ෙස�, '0යන 21ක ජනගහනය6 

ඉ+න රෙ¾ tax files C�ෙN 48,850_. මට /ය+න 

ස+ෙත�ෂ_, ෙ� මාස පහ ඇ@ළත tax files 336,6716 අ	ට 

&වෘත කර+න y£ව+ ෙවලා Cෙබනවා. 

 

ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගK ඇමC@ම;, ඔබ@මා වැ½ කළ $K බ:- 

 

ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔබ@මා වැ½ ෙවලාව6 ග+න එපා. 
 

ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ත�පරය_. ඔබ@මා yං3 කා,වල බ: ෙවනස් /Mම @ළ, 

2018 අෙග�ස්@ 1 සහ ඊට ෙපර ;�� කළ ණයවර 0	 සඳහා-  

 
ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මම ඒ ගැන� කථා කරනවා. මම ඒ කාරණයට එ+න�. 
 

ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ෙහ1ඳ_. 
 

ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ෙ� &�යට අ	 ඍÍ බFද y£� කර+න කට^@ කරෙගන 

යනවා. ඒ @m+ වP බ: අO කර+න ලැෙබ_ /යා අ	 &ශ්වාස 

කරනවා. ෙම1කද, අද ෙ� රෙ¾ Zය¢ &යද� සඳහා අෙ) ජාCක 

ආදායමට Zයයට 826ම ලැෙබ+ෙ+, අUංසක සාමාන� 

ජනතාවෙA වැ¾ බFෙද+ සහ වP බ:ව0+. අ+න ඒ බ: 

Bමාණය ඉ4<ෙ#- PමාSVලව අO කර, ඒ බර අO කර+න_ 

අෙ) ර ජෙ# Bධාන BCප�Cය ෙවලා Cෙබ+ෙ+. දැනට ඍÍ 

බ:ව0+ ලැෙබ+ෙ+, Zයයට 18_. වP බ:ව0+ Zයයට 826 

ලැෙබනවා. අෙ) ඉල6කය ව+ෙ+, ඉ4< අ¡K: ෙදක වනෙක1ට 

ඒ ත��වය 60:40 ද6වා ෙවනස ්කර+න_. ඒ /ය+ෙ+, වP 

බ: ආදායම Zයයට 82 Zට Zයයට 60 ද6වා අO කර+නට�, 

ඍÍ බ: Zයයට 18 Zට Zයයට 40 ද6වා වැ½ කර+නට�. එෙස� 

කෙළ1�, ඇ�ත වශෙය+ම මම &ශ්වාස කරනවා, 2020 

වනෙක1ට වැ¾ බFද තව Zයයට 2½/+ අO කර+න අපට 

හැ/යාව6 ලැෙබ_ /යලා. ඒ සඳහා තම_ අ	 &�ම� බ: වැඩ 

	mෙවළ6 Äයා�මක කර+ෙ+. ඒ ෙවSෙව+ අ	 

&ෙශ�ෂෙය+ම අ¢� ආදාය� බ: පනත හ¿+වා :+නා. ඒවාෙ# 

/Zය� අO පාOව6 Cෙබනවා න�, ඒවා� ;වැර4 කර+න අ	 

ලැහැස්C_. ඒ සංෙශ�ධනය�, අ¢� ආදාය� බ: පනෙ� 

සංෙශ�ධන �පය�� අ	 ෙ� මාසය ඇ@ළත පා,0ෙ�+@වට 

ෙගෙනනවා. &ෙශ�ෂෙය+ම කලාකKව+ට ය� අපහqතාව6 

ඇCෙවලා Cෙබනවා. ඒ වාෙAම �ඩා දKව+ෙA ZÕC 

1077 1078 



පා,0ෙ�+@ව 

accountවලට ය� අපහqතාව6 ඇCෙවලා Cෙබනවා. ඒ Zය�ල 

;වැර4 කරන සංෙශ�ධන අෙග�ස්@ මාසය ඇ@ළත ෙ� 

පා,0ෙ�+@වට ෙගෙන+න අ	 බලාෙප1ෙර1�@ වනවා.  

ළඟ- 1000cc අO වාහන ආනයනෙ#- අය කරන බFද අ	 
වැ½ /Mම ගැන, ගK බ+:ල �ණව,ධන ම+X@මා මෙග+ 
ඇYවා.  

ඇ�ෙත+ම ඔබ@ම+ලා ද+නවා, අ	 C�~ බ: Pමය 2018 
අය වැෙය+ ෙවනස ් කළ බව. &ෙශ�ෂෙය+ම Zය¢  වාහනවල  
එ+L+ ධා<තාව අSව බ: අය /Mෙ� Pමය6 හ¿+වා :+නා.  
ඒ @m+ ඇ�තවශෙය+ම ෙමෙත6 Z: � ජාවාර�, leakages 
Zය�ලම වාෙA නව�ව+නට y£ව+ ¡ණා. හැබැ_, ඒ බ: Pමය 
@m+ එ+L+ ධා<තාව 1000ccට අO වාහන ජනවා< මාසෙ# 
K	ය� ල6ෂ අට/+ &තර අO ¡ණා. ඇ�ෙත+ම එක 
පැ�ත/+ අ	 ඒ ගැන ස+ෙත�ෂ ෙව+න� ඕනෑ. ෙම1කද, ඒ 
@m+ සාමාන� මධ�ම පා+Cක ජනතාවට එෙහම නැ�න� 
තKණ ජනතාවට තම+ෙA පළ\වැ; වාහනය 'ල- ගැ�මට 
අවස්ථාව6 ලැ�ණ ;සා. ඒක_ අෙ) අර\ණ ¡ෙN. න\� 
වාහන 'ල- ගැ�ම ඇ�තවශෙය+ම පq}ය මාස පහ ඇ@ළත 
''qනා'ය6'' බවට ප� ¡ණා. උදාහරණය6 හැ�යට ග�ෙත1�, 
ජනවා< ඉඳලා මැ_ මාසය ෙවනෙක1ට එ+L+ ධා<තාව 1000ccට 
වඩා අO වාහන 24,0006 ෙග+වා Cෙබනවා. දළ වශෙය+ හැම 
මාසෙ#ම ෙ� ව,ගෙ# වාහන 4,5006 &තර ලංකාවට එ+න 
පට+ ග�තා. ඒ වාෙAම එ+L+ ධා<තාව 1000ccට අO ෙප1½ 
වෑ+ මාසයකට 1,0006 &තර  රටට එ+න පට+ ග�තා. 
ලංකාවට ෙග+� Zය¢ වාහනව0+ Zයයට 856 පමණ එ+L+ 
ධා<තාව Zයයට 1000ccට අO වාහන බවට ප� ¡ණා. ෙ� ;සා 
එක පැ�ත/+ ෙක1ළඹ  -අà ගණ+වල- බැංෙක16 Sවර වාෙA
- රාX ෙද1ළහට� traffic jam එක6 Cෙබන ත��වයකට ප� 
ෙව'+ C�ණා. න\� ඊට� වඩා බරපතළ Bශ්නයකට අ	 \Yණ 
:+නා.  ෙ� @m+ අෙ) &ෙFශ &;මය 	ට රටට ගලා ෙගන 
ය+න  පට+ ග�තා. උදාහරණය6 ග�ෙත1�, 2017 අ¡KFෙF 
පළ\වැ; මාස පෙහ�- අ	 ෙ� ෙප1½ වාහන සඳහා &යද� කෙළ�, 
�එස් ෙඩ1ල, '0යන 316_. න\� ෙ� අ¡KFෙF පළ\වැ; මාස 
පහ @ළ එය ෙද�ණයකට� වඩා වැ½ ¡ණා; �එස් ෙඩ1ල, 
'0යන 6666 ද6වා වැ½ ¡ණා. ඒ @m+ අෙ) K	යලට� &ශාල 
බලපෑම6 ඇC ¡ණා. ෙ� ආකාරයට කට^@ Z: ¡ණා න� �එස ්
ෙඩ1ලරෙ# ව�නාකම K	ය� 167 ද6වා ව,ධනය Eෙ� 
අවදානම�� C�ණා. ෙම+න ෙ� ගැන සලකා බලා තම_ ගK 
;ෙය�ජ� කාරක සභාපC@ම;, අ	 ෙ� $+:ව ග�ෙ�. අ	 
අකමැ�ෙත+ ¡ව� ෙ� $+:ව ග�ෙ� නැ�න� ෙඩ1ලරයට 
ඇC ෙව2ච ඒ බලපෑම අSව ෙඩ1ලරය ශ6Cම� ෙවනෙක1ට, ෙ� 
වාහන 'ල- ග+නා අයට   තව වැ½ෙය+ \ද� ෙගව+න ෙවන 
ත��වය6 ඇC ෙව+න ඉ ඩ C�ණා. අ+න ඒ ;සා තම_ අ	 ෙ� 
$+:ව ග�ෙ�. න\� මම /ය+න කැමැC_, අප ෙමවැ; 
$+:ව6 ග�ත�, 2014 රාජප6ෂ රජය යටෙ� C�~ ඒ බFදට 
වඩා තවම ෙ� බFද අO_ /යන එක. එදා -2014-- එ+L+ 
ධා<තාව 1000cc වාහනයකට '0යන 1.66 ෙගව+න ZFධ 
¡ණා. අ	 ල6ෂ අට/+ ඒ 'ල අO කරලා,  ක0+ සඳහ+ කළ 
කාරණා ;සා යm� වතාව6 බ: වැ½ කළ�, අද ෙගව+ෙ+ 
'0යන 1.2_. ඒ /ය+ෙ+ රාජප6ෂ ආNOව පැවැC කාලයට 
වඩා අද� ෙ� වාහන ල6ෂ හතරකට වඩා වැ½ෙය+ ලාභ_. 
ෙම+න ෙ�ක_ කාරණාව. 

ගK ;ෙය�ජ� කාරක සභාපC@ම;, තව� එක කාරණාව6 
&තර6 /ය+න මම ඔබ@මාෙA - 

 

ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගK ඇමC@ම;, මා ඔබ@මාෙග+ දැන ග+න කැමැC_, "on 

or before" /යන එෙ6 "on" /යන ෙක1ටස සංෙශ�ධනය 

කර+න ඔබ@මා බලාෙප1ෙර1�@ ෙවනවාද /යලා. ම6;සාද 

ය�, අෙග�ස්@ පළ\වැ; දා ඉතා &ශාල ණයවර 0	 Bමාණය6 

අයථා වාZය6 ලැ ම සඳහා ;�� කරලා Cෙබන ;සා. 

ඔබ@මාට ඉතා පහqෙව+ ඒක අහලා බල+න y£ව+. ලංකා 

බැං�ව, මහජන බැං�ව - 

 
ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

එතැන ෙප1½ ගැට¢ව6 ¡ණා තම_. අ	ට ආරං3_, ඒ ;සා 

රාX දහය ෙවනක� - 

 

ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

රාX ෙද1ළහ ෙවනක�. 

 

ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔR, එදා රාX ෙද1ළහ ෙවනක�  පවා බැං� ඇරෙගන ණයවර 

0	  &වෘත කළාය /යලා අපට ආරං3_. ඒ ස�බ+ධෙය+ අ	 

සංෙශ�ධනය6 කරනවා. ඒකට අ	 කට^@ කරනවා.  

ෙදවන Bශ්නය ෙම1ක6ද? ඒ තම_, :�<ය වැඩ ව,ජනය. එය 

ඍÍවම මෙA Bශ්නය6 ෙන1¡ණ� වPව මෙA Bශ්නය6 බවට 

ප� වන ;සා මා ඒ ගැන� /ය+න�. අෙ) ගK 4ෙ+ෂ් 

�ණව,ධන ම+X@මා �ට ෙපර� ඒ ගැන ඇYවා. ගK 

ම+X@ම;, ඔබ@මා /Rවා කැÆන¾ මNඩලය පැවැ��ෙ# 

ඊෙ# /යලා. ඊෙ# කැÆන¾ මNඩලෙ# ¤ස්Eම6 C�ෙN නැහැ. 

අඟහKවාදා_ කැÆන¾ මNඩලෙ# ¤ස්Eම C�ෙN. කැÆන¾ 

මNඩලෙ#- ඒ ෙය�ජනාව ස�මත ¡ෙN ෙදවන අවස්ථාෙR-_. 

ඒ ගැන ඔබ@මා ද+නවා. න\� ඒ ෙවලාෙR \ද� අමාත�වරයා 

හැ�යට මම යm වතාව6 ඊට දැ½ ෙලස &ෙර�ධය Bකාශ කෙළ�, 

:�<ය <යැ:ර+ට -:�<ය ෙස�වකය+ට- ප½ වැ½ කරනවාට 

&KFධ ;සා ෙන1ෙව_. ඒ /යන &�යට ප½ වැ½ කළා න� 

ඇ�ත වශෙය+ම &ශාල අ,�දයකට අෙ) රට ත�¢ ෙවනවා. 

ෙම1කද, ඒ ඉ�� ප½ වැ½ /Mම Äයා�මක කළා න� :�<ය 

<යැ:ර+ෙA ප½ය �KවK+ෙA, principalsලාෙA,  ෙද1ස්තර 

මහ�වK+ෙA ප½වලට� වඩා වැ½ වනවා; රාජ� ෙස�වෙ# 

&ශාල අ,�දය6 ඇC වනවා. අ+න ඒ ;සා තම_ මා කැÆන¾ 

මNඩලෙය+ එවැ; ඉ�¼ම6 කෙළ�.  

ගK ;ෙය�ජ� කාරක සභාපC@ම;, :�<ය ෙස�වකය+ෙA 

ප½ වැ½ /Mම ගැන� සලකා බල'+ සමස්ත රජෙ#  

ෙස�වකය+ෙA ප½ වැ½ /Mම ගැන සලකා බැ¼ම සඳහා &ෙශ�ෂ 

රාජ� ෙක1'සම6 ප� කළ ^@ය /යා ෙය�ජනාව6 ෙගෙනනවා. 

:�<ය ෙස�වකය+ෙA &තර6 ෙන1ෙව_, සමස්ත රාජ� 

ෙස�වකය+ෙA ප½ වැ½ /Mම ගැන ෙස1යා බැ¼මට   ෙක1'ෂ+ 

සභාව6 ප� /Mම සඳහා කැÆන¾ මNඩලයට ඉ4<ප� /Mමට 

අවශ� කැÆන¾ ප5කාව ලබන සCය වන &ට සකස් කර+න 

/යලා ජනා�පC@මා මට ;ෙය�ග කළා.  ඒ කැÆන¾ ප5කාව 

සකස් කරලා සමස්ත රාජ� ෙස�වයටම ප½ වැ½ /Mෙ� 

ෙය�ජනාව, වැ½ම ¡ෙණ1� මාස ෙදක6 ෙහ� @න6 ඇ@ළත 

ෙය�ජනා ලබා -ම සඳහා ප� ෙකෙරන ෙක1'සම 	mබඳව 

කට^@ කරන ෙක1ට තම_ 	mග� ස�Bදායය+ ෙන1තකා, 

ෙRලාස;+ Ú,ව දැS� -ම/+ ෙත1රව හ4Zෙ#ම -ඊෙ#- :�<ය 

වැඩ ව,ජනය6 ආර�භ කෙළ�. ඒ ;සා \£ දවස6 දහ½ය 

මහ+Zෙය+ රජය ෙවSෙව+ ෙස�වය කරලා, ෙපoFග0ක 

අංශෙ# වැඩ කරලා :�<ෙය+ ෙගදර ය+න බලාෙගන ආ 

ෙස�වකය+ට -අෙ) :�<ය ම�+ට- ෙගව�වලට ය+න 

1079 1080 

[ගK මංගල සමරEර මහතා] 
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y£ව+කම6 ලැ�ෙN නැහැ. එය ඉතාම කනගා�දායක 

ත��වය6. ඒ ඇC � ත��වය ගැන රජය ෙවSෙව+ මා යm� 

වතාව6 කනගා�ව Bකාශ කරනවා, :�<ය පා&23 කරන රජෙ# 

ෙස�වකය+ට සහ ෙපoFග0ක අංශෙ# ෙස�වකය+ට. අපට 

ෙන1/යා ඒ ව,ජනය ආර�භ කළ� ඉ+ ඇC � ගැට¢වලට 

&ස¿� ලබා -මට රජය6 හැ�යට අ	 6ෂ�කව Äයා කළා. ^ද 

හ\දාපC මෙහ�ෂ් ෙස�නානායක මැC@මාට මම &ෙශ�ෂෙය+ ස්@C 

කරනවා. ඒ ත��වය ඇC � &ගස එ@මා හ\දාෙR C© බස ්&ශාල 

සංඛ�ාව6 ඒ :�<ය ස්ථානවලට - railway stations - යැRවා. බස ්

Cස්ගණන6 යැRවා. ඒ වාෙAම, අෙ) ගK රංL� මF:ම බNඩාර 

මැC@මා� ඊෙ# රා5 වන ෙත6ම ෙ� කාරණය ගැන අධ�නය 

කරලා තව� බස් &ශාල සංඛ�ාව6 ෙයද�වා. එපමණ6 

ෙන1ෙව_. ෙ� ව,ජනය පැවැ�ෙවන තා6 ම�+ෙA :�<ය 

season ticket එක බස්වලට� පා&23 කර+න /යලා අ	 දැS� 

-ලා Cෙබනවා. ඒ සඳහා තව� අ¢� බස් ලබා ෙද+න අ	 කට^@ 

කරනවා. ඒ වාෙAම, අ	 &�ාම }ය engine driversලා යm 

වතාව6 ෙස�වයට කැඳවා Cෙබනවා. ඊට අමතරව, A/L &භාගයට 

යන දKව+ ෙවSෙවS� අද උෙF 5.00 Zට &ෙශ�ෂ බස් ෙස�වාව6 

ෙන1'ෙ� ලබා ෙද+න කට^@ කළා.  

ගK කථානායක@ම;, අ	 තව� ෙදය6 කළා.      

ෙ� ව,ජනය පවCන තා6ක� route permits නැ@ව 
තම+ෙA බස් ධාවනය කරව+න y£ව+. ඒ &තර6 ෙන1ෙව_, 
&&ධ පළා�වල Z�න බස් U'ය+; එෙහම නැ�න�  ෙපoFග0ක 
අංශෙ# බස් U'ය+,  &ෙශ�ෂ බස් ෙස�වාව+ සඳහා  ඒ අය ස@  බස ්
ෙය1දව+න කැමැC න�  ඒ ස�බ+ධෙය+  \ද� අමාත�ාංශෙ# 
අපට කථා කෙළ1� ඒ බස් පාරට දම+න අ	 ඒ අයට \ද� 
ෙගවනවා. \ද� අමාත�ාංශය මÕ+ \ද� ෙගවා අ	 ඒ බස් පාරට 
දමනවා. එම බස් අ_CකKව+ට අ	 /යනවා, කKණාකරලා 
වහාම \ද� අමාත�ාංශෙ# ෙ�ක� ෙහ� ;ෙය�ජ� 
ෙ�ක�වරෙය6 අමතා තම+ෙA බස් රථය 0යා ප4ං3 කර+න 
කට^@ කර+න /යලා.  

ෙ� අවස්ථාෙR  :�<ය වැඩ ව,ජනෙ# ෙය- Z�න අයෙගS� 
මා ඉ�¼ම6 කරනවා, ෙ� තර� ආ�මා,ථකා� ෙන1E ෙ� වැඩ 
ව,ජනය නව�වලා කKණාකර සාක2ඡාවට එ+න /යලා.  මාස 
ෙදක6 ඇ@ළත,  වැ½ම ¡ෙණ1� මාස @න6 ඇ@ළත මම 
වචනය6 ෙදනවා. අ	 සමස්ත රජෙ# ෙස�වෙ#ම වැ�) සංෙශ�ධන 
සකස් කරලා එම වා,තාව ඉ4<ප� කර,  ඒ අSව වැ�) 
සංෙශ�ධන කරන ෙත6 ෙ� වැඩ ව,ජනය නව�වා සාක2ඡාවට 
එ+න /යලා මා ඉ�¼ම6 කරනවා.  මෙA BCප�Cය6 
Cෙබනවා.  මම ඒ අයට� ෙ�ක /Rවා. මම අ¡K: 306 Cස්ෙස� 
වැඩ ව,ජනවලට \Yණ -ලා Cෙබනවා, න\�  කවදාව� වැඩ 
ව,ජන කරන අය හ\ෙවලා නැහැ.  ඒ ;සා වැඩ ව,ජන 
නව�වලා එ+න, අ	 සාක2ඡා කරලා ෙ� Bශ්නයට &ස¿� 
ෙස1ය\ /යලා මම ඒ අයට /යනවා.  ගK ;ෙය�ජ� කාරක 
සභාපC@ම;,  ඔබ@මාට නැවත වතාව6 ස්@Cව+ත ෙව'+ මා 
නවCනවා. 

 

 

 

 

 

 
 

 

ග3 �ෙය�ජO කාරක සභාප��මා (மா9�மி, ,=!களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_. �ළඟට ගK අSර 4සානායක මහතා. 

 

[අ.භා.12.46] 
 

ග3 අ8ර Jසානායක මහතා (மா9�மி, அTர திஸாநாய!க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගK ;ෙය�ජ� කාරක සභාපC@ම;, &ෙශ�ෂෙය+ම අද 4න 

ඉ4<ප� කර Cෙබන එක@ කළ අගය මත බ: (සංෙශ�ධන) පන� 

ෙක��පත 	mබඳව�, ෙක1'ෂ+ සභාවල සභාපCවK+ෙA 

වැ�) වැ½ /Mම 	mබඳව ඉ4<ප� කර Cෙබන සංෙශ�ධනය+ 

	mබඳව� කK~ /Uපය6 ඉ4<ප� කර+නට අවස්ථාව ලබා-ම 

ස�බ+ධෙය+ ඔබ@මාට ෙබෙහ&+ම ස්@Cව+ත ෙවනවා. 

පළ\ ෙක1ටම ෙමම ෙක1'ෂ+ සභාව0+ අෙ) රෙ¾ රාජ� 

පාලනෙ#, ෙප1¼Zෙ# Äයාකා<�වෙ# ය� සැල/ය ^@ 

ස්වාIන�වය6 අෙ)6ෂා කළා. ගK ;ෙය�ජ� කාරක 

සභාපC@ම;, ඒ ෙවSෙව+ ෙ� පා,0ෙ�+@ව &Z+ එම 

ෙක1'ෂ+ සභා ෙවත &ශාල වැය බර6 දරා Cෙබනවා. ගK 

;ෙය�ජ� කාරක සභාපC@ම;, ෙක1'ෂ+ සභාවල වැ�) වැ½ 

/Mම 	mබඳව, සමහර පහqක� ලබා-ම 	mබඳව  චPෙ�ඛ 

සකස් කර  Cෙබනවා.  ඔ¡+ට  අ¡K: @ෙන+ @නට car permit 

එක6 ෙද+න පවා $රණය කරලා Cෙබනවා මා දැ6කා. ෙම1කද, 

ෙක1'ෂ+ සභාව6 වලං� ෙව+ෙ+ අ¡K: @න6 ;සා ෙව+න 

ඇC.  

ඒ අයට ෙමවැ; වරBසාද, වැ�) වැ½E� &ශාල Bමාණය6 

ලබා ෙද+ෙ+ ෙම1ක6 ෙවSෙව+ද? එU අර\ණ තම_, අෙ) 

රෙ¾ ආයතන ෙFශපාල�කරණයට ල6Eම සහ සාධාරණ�වය 

ෙවS වට ය� ය� ෙFශපාලන ¡වමනාව+ ෙවSෙව+  ෙ� 

ආයතන ෙමෙහයEම වැළැ6Eම.  රාජ� ෙස�වයට බඳවා ගැ�ම, 

රාජ� ෙස�වෙ# උසස්Eම6 ලබා ගැ�ම, රාජ� ෙස�වෙ# මාKEම6 

ලබා ගැ�ම එම රාජ� ෙස�වකයා දරන ෙFශපාලනය මතය ෙහ� 

එම රාජ� ෙස�වකයා ආNOවට ප6ෂද,  නැFද /යන සාධක 

ෙන1තකා ඔYෙA හැ/යාව, ඔY වැඩ කර Cෙබන කාලය 	mබඳව 

සලකා බලා එය ඉ� /Mම සඳහා තම_ ෙ� අවසථ්ාව ;,මාණය 

කරලා Cෙබ+ෙ+. ෙප1¼Zෙ#� එෙහම_. 

අ	 ෙමම ෙක1'ෂ+ සභා ස්ථා	ත කරලා සැල/ය ^@ 

කාලය6 }U�ලා Cෙබනවා. අ	 කවර ෙහ� yරවැZෙය�ෙග+ 

ඇYෙව1�, එදාට වඩා අද ෙප1¼Zෙ# හැZMෙ� ෙවනස්කම6 

ෙප+S� කර Cෙබනවාද, එදාට වඩා අද රාජ� ෙස�වෙ# හැZMෙ� 

ෙවනස්කම6 Z: E Cෙබනවාද, එදාට වඩා අද රාජ� ෙස�වයට 

බඳවා ගැ�ෙ� ෙවනස්කම6 Z: E Cෙබනවාද /යලා, ලැෙබන 

	m@ර තම_ "නැහැ" /යන එක. එද� අමාත�වK+ෙA 0	 

ෙ�ඛනවලට අSව රාජ� ෙස�වයට බඳවා ග�තා. අද� ඒ බඳවා 

ගැ�ම ඒ &�යටම ZFධ ෙවනවා. එදා  හැම ආNOව6 මාK 

ෙවනෙක1ටම "ෙFශපාලන පm ගැ�ම" /යන ෙ�බලයට \වා 

ෙවලා,  ය� කා,ය භාරය6 කා,ය6ෂමව හා ;වැර4ව කරy 

රාජ� ෙස�වකයාට අCශය අසාධාරණය6 වන ප<4 &&ධ අයට 

උසස්E� ලබා :+නා. අද� ඒ &�යටම ලබා ෙදනවා. අධ�ාපන 

අමාත�ාංශෙ# දැ+ ම@ E Cෙබන ගැට¢ 	mබඳව අ	 ද+නවා. 

/Z: පදනම/+ ෙත1රව "ෙFශපාලන පm ගැ��වලට ල6 

�ව+" ය_ /ය'+ එ6ස� ජාCක ප6ෂෙ# සං&ධායකවK+, 

ඔ¡+ෙA සමහර ෙ�ක�වK+, ඇ@£ එවැ; &ශාල 	<සකට 

Z<ෙක1ත මÕ+ ඉ�¢� ප§ කැඳවලා, Z<ෙක1C+ ෙත�රලා, 

කැÆන¾ මNඩලයට යවලා, රාජ� ෙස�වා ෙක1'ෂ+ සභාව 

අSමත  කර'+, ෙ� වරBසාද, වරදාන ලබා -ෙ� ෙ�Kම 

�ම6ද? ගK ;ෙය�ජ� කාරක සභාපC@ම;, ෙ� �Cය ස�මත 

කළ පම�+ම -,ඝ කාලය6 YKෙවලා C �~ රාජ� ෙස�වෙ#, 

-,ඝ කාලය6 කට^@ කර'+ C�~ ෙප1¼Zෙ# Äයා කලාපය 

\£ම;+ම උO ය��K ෙව_ /යලා  අ	 &ශ්වාසය තැÆය ^@ 

නැහැ. අ¡K: ෙදකහමාරකට ආස+න කාලය6 යනෙක1ට අවම 

වශෙය+ව� ය� BගCය6 ෙප+Sම කළ ^@ව C�ණා. 

න\� දැ+ ද/+න Cෙබ+ෙ+, අෙ) රාජ� ෙස�වෙ# 

ස්වාIන�වය 	mබඳව, ෙප1¼Zෙ# ස්වාIන�වය 	mබඳව ෙමම 

ෙක1'ෂ+ සභා අවම BගCය6ව� ස්ථා	ත කර+න අසම� 

ෙවලා Cෙබන බව_. 
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පා,0ෙ�+@ව 

ඊළඟට, බ: පන� 	mබඳව අවධානය ෙය1\ කරව+න මා 

කැමැC_.  &ෙශ�ෂෙය+ අද අෙ) රෙ¾ සාමාන� �ා�ය ජනතාව 

තම+ෙA D&තය පව�වාෙගන යාම 	mබඳ &ශාල ගැට¢වකට 

\Yණ - Cෙබනවා. ආNOෙR අමාත� සර� ෙෆ1+ෙස�කා 

මැC@මා ඊෙ#-ෙපෙ,දා /Rවා මා දැ6කා,   ඔYට ල6ෂ 

@නහමාරක වැ�ප6 ලැෙබනවා, ඒ ල6ෂ @නහමාෙර+ 

ත;කඩෙය�ට Dව� ෙව+න y£ව+ /යලා. ඒ /ය+ෙ+ 

ප¡ලකට Dව� ෙව+න  බැහැ, ෙ� ල6ෂ @නහමාෙර+. ල6ෂ 

@නහමාෙර+ Dව� &ය හැ6ෙ6 ත;කඩෙය�ට /යලා එ@මා 

/Rවා. ඔY D&තය ගත කරන ආකාරය පෙසක තැ�ව�, ඔY 

/යන ප<4  ඔY ගත කරන D&තෙය+ @ෙන+ එකක ආකාරයට 

D&තය ගත කර+න� අවම වශෙය+ ල6ෂයකට වඩා වැ½ 

වැ�ප6 අවශ� ෙවනවා. ගK ;ෙය�ජ� කාරක සභාපC@ම;,  

ඔY /යන ආකාරයට ත;කඩෙය�ට Dව� Eම සඳහා ල6ෂ 

@නහමාර6 Bමාණව� න�, ඔY D&තය ගත කරන ආකාරෙය+ 

@ෙන+ එකක Bමාණය/+ D&තය ගත කර+න න� ප¡ල6 

සඳහා ල6ෂයකට වැ½ -මනාව6  U' &ය ^@ව Cෙබනවා. 

හැබැ_, ෙම1ක6ද ෙවලා Cෙබ+ෙ+? ආNOෙRම වා,තා 

/යනවා, ජනගහෙය+ Zයයට 43ක ෛද;ක ආදායම ෙඩ1ල, 

ෙදකකට වඩා අO_ /යලා. ඒ /ය+ෙ+ K	ය� 320කට අO_, 

ජනගහනෙය+ Zයයට 43ක ෛද;ක ආදායම. ඒක ;සා &ශාල 

ඇC-නැC පරතරය6 ;,මාණය ෙවලා Cෙබනවා. 

සාමාන� ජනතාව නව ¤/යාව6 ෙස1යා ගැ�ෙ� 

:ෂ්කරතාවකට \Yණ -ලා Cෙබනවා. ෙග1& ජනතාවට තම+ෙA 

අස්වැ+න &/�ම සඳහා අවසථ්ාව6 නැC E Cෙබනවා. ඒ 

වාෙAම �ා�ය ජනතාවෙA ආ,�කය &ශාල කඩා වැÅමකට ල6 

ෙවලා Cෙබනවා. ඔ¡+ දැවැ+ත ණය ගැCභාවයකට UරE 

Cෙබනවා. ඒක ;සා ආNOව උඩ තලෙ# කවර සාක2ඡා සභා, 

�C ස�පාදනය6 C�ණ�, ප@ෙ� Dව� ෙවන ජනතාවෙA 

ආ,�කෙය+ ඇC E Cෙබන බැට කෑම සමනය /Mම සඳහා /Z: 

&�ම� 	යවර6 අරෙගන නැහැ. ඒක ;සා ආ,�කෙ# ඇC E 

Cෙබන ගැට¢ව තව තව� ව,ධනය Eම, තව තව� $� Eම තම_ 

Z: E Cෙබ+ෙ+. ඒක ;සා අෙ) රෙ¾ ෙප1: ජනයා දැ+ Dව� 

Eම 	mබඳ ගැට¢වකට \Yණ -ලා Cෙබනවා. ඒ &තර6 

ෙන1ෙව_, ආNOව6 &Z+ ලබා 4ය ^@ ෙස�වාව+ කඩා 

වැÅමකට ල6 ෙවලා Cෙබනවා. Bවාහනය ෙස�වය ග�ෙත1� 

&ශාල කඩා වැÅමකට ල6 E Cෙබනවා.  

අද  ෙප1: Bවාහන ෙස�වය ව,ධනය කරනවා ෙවSවට, ඒ 

	mබඳව අවධානය ෙය1\ කරනවා ෙවSවට අෙ) රෙ¾ 

yරවැZය+ තම+ෙA Bවාහන Bශ්නය තම+ &Z+ම  &සඳා 

ගැ�ම  ද6වා ගම+ කර'+ Cෙබනවා. තම+ෙA ෙලඩට-:කකට 

ෙර�හ� පFධCය හරහා ෙබෙහත6 ලබා ගැ�ම ෙකෙරU 

අවධානය ෙය1\ කරනවා ෙවSවට \ද� - ෙබෙහ� ලබා ගැ�ම 

ෙකෙරU අවධානය ෙය1\ කර'+ Cෙබනවා. අධ�ාපනය 

පාසෙල+ ලබා ග+නවා ෙවSවට එmෙය+ ලබා ග+නා 

ත��වය6 ;,මාණය E Cෙබනවා. ඒක ;සා ෙස�වාව+වල- 

පවා සාමාන� ජනතාවෙA ජන D&තයට &ශාල බලපෑම6 ඇC 

කර'+ Cෙබනවා. එක පැ�ත/+ ෙත� 'ල වැ½Eම, අෙන6 

පැ�ෙත+ ගෑස් 'ල වැ ½Eම, අෙන6 පැ�ෙත+ බ: ව,ග පැනEම 

හරහා  ෙ� අ,�දෙ# }ලÅනයකට Uර E Cෙබන ජනතාව තව 

තව� අ,�දයකට ප� /Mම_ ත\+නා+ෙස�ලාෙA Äයාමා,ග 

බවට ප� E Cෙබ+ෙ+.  

ගK ඇමC@මා පරණ ෙFGය ආදාය� බ: පනත ෙවSවට නව 

පනත6 ඉ4<ප� කළා. සාමාන�ෙය+ අ	 ද+නවා, බ: 

Óලධ,මය+ Cෙබන බව. මම ඉතාම� වග �ෙම+ /යනවා, 

ව,තමාන \ද� අමාත�වරයා &Z+ ෙ� පා,0ෙ�+@වට 

ඉ4<ප� කරන ලද ෙFGය ආදාය� පනත Zය¢ බ: Óලධ,මය+ 

උ�ලංඝනය කරලා Cෙබනවා /යලා. ඒවා ශ6Cම� කරනවා 

ෙවSවට ඒවා :,වල කරලා Cෙබනවා. උදාහරණය6 හැ�යට 

ග�ෙත1�, අ	 බ: පැනEෙ�- සාධාරණ�වෙ# Óලධ,මය 

	mබඳව අවධානය ෙය1\ කර+න ඕනෑ. ඒ වාෙAම 

;ශ්3තභාවෙ# Óලධ,මය අSගමනය කර Cෙබ+න ඕනෑ. 

බ:වල ;ශ්3තභාවය6 Cෙබ+න ඕනෑ. සරල බෙR Óලධ,මය6 

Cෙබ+න  ඕනෑ. තව� කK~ අතර, බFදක සාධාරණ�වය 

Cෙබ+ෙ+ ඕනෑ. ගK ;ෙය�ජ� කාරක සභාපC@ම;,  ඕනෑම 

රටක ආදාය� උපයා ගැ�ෙ� &ෂමතාව6 Cෙබන බව අ	 

ද+නවා. ඒ &ෂමතාව+ සමනය /Mම සඳහා සැල/ය ^@ 

දායක�වය6 ෙ� බ: හරහා ලබ ගත හැ/ව Cෙබනවා.  

ඉහළ ආදාය� ලබන අයට බ: පැනEම හරහා, එ_+ ලබා 

ග+නා \ද� පහළ ජනයා ෙවත ෙස�වාව+ ෙලස ලබා -ෙම+, 

ඇC-නැC පරතරය අO E සමාජ සාධාරණ�වය /යන බ: 

Óලධ,මය ඉ� /Mමට හැ/යාව ලැෙබනවා. හැබැ_,  2015 

ෙන1වැ�බ, මාසෙ# 05වැ; දා ෙ� පා,0ෙ�+@ව අමත'+, 

ගK අ�ාමාත� ර;� &PමZංහ මහ�මයා අෙ) රෙ¾ බ: 

6ෙෂ�§ෙ# ඇC ෙවලා C�~ ඔය ගැට¢ව ගැන Bකාශය6 කළා, 

මට මතක_.  එ@මා /Rවා,  වP ආදාය� Zයයට 806 ෙවන 

ෙක1ට ඍÍ ආදාය� Zයයට 20_ /යලා. අ¡K: ෙදකහමාරකට 

පqව ෙ� පා,0ෙ�+@ව අමතලා ව,තමාන \ද� අමාත�වරයා 

කරන Bකාශයම තම_, �ට අ¡K: ෙදකහමාරකට ක0+ 

අගමැCවරයා� /RෙR. එදා� ඔY /Rවා, "ෙ� ඍÍ බ: Bමාණය 

අO E Cෙබනවා, වP බ: Bමාණය වැ½ E Cෙබනවා /යලා.  ඍÍ 

බ:  Cෙබ+ෙ+ Zයයට 20ක අSපාතයක_  /යලා /Rවා.  

හැබැ_, ත\+නා+ෙස�ලා අ¡K: @න6 ඇ@ළත අය වැය 

ෙ�ඛන @න6 ඉ4<ප� කර Cෙබනවා. ඒ අය වැය ෙ�ඛන 

@ෙන+ පqව සෘÍ සහ වP බ: අතර අSපාතය තව තව� වැ½ E 

Cෙබනවා. ගK ;ෙය�ජ� කාරක සභාපC@ම;, ෙ� පරතරය අO 

 වනවා ෙවSවට තව� වැ½ E Cෙබනවා. වP බ: Bමාණය Zයයට 

826 /යා \ද� අමාත�වරයා /යනවා මා අහෙගන U�යා. 

න\� අප ළඟ Cෙබන ද�ත අSව වP බ: Bමාණය Zයයට 836 

ෙවනවා. සෘÍ බ: Bමාණය Zයයට 176 ද6වා අO E Cෙබනවා. 

හැබැ_,  අ¡K: ෙදකහමාරකට ක0S� අ�ාමාත�වරයා ෙ� 

පා,0ෙ�+@ෙR- /Rවා, ෙ� පරතරය අO කරනවාය /යා. 

එතෙක1ට C�ෙN, වP බ: Zයයට 80ට සෘÍ බ: Zයයට 206 

වශෙයS_. "ෙ� පරතරය අO /Mම තම_ අෙ) අර\ණ" /යලා 

තම_ ත\+නා+ෙස�ලා /RෙR. හැබැ_, අ¡K: ෙදකහමාර6 

}U�ලා� අද ඒ BCශතය ඒ &�යටම පවCනවා.    

 
ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගK ම+X@ම;, ඒක තම_ මම ක0+ /RෙR. 40,000ට 

C�~ Bමාණය දැ+ ල6ෂ @න ද6වා වැ½ ෙවලා Cෙබනවා. 

�ෙක+  �ක අ	 වැ½ කරනවා. [බාධා /Mම6] ඒ මාස පහකට_. 

 
ග3 අ8ර Jසානායක මහතා (மா9�மி, அTர திஸாநாய!க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔය වැෙÁ කර+න ත\+නා+ෙස�ලාට Pම ෙදක6 

Cෙබනවා. එ6 Pමය6 තම_, වP බ: Bමාණ අO /Mම හරහා 

ෙ� පරතරය අO කරගැ�ම. නැ�න�, වP බ: Bමාණය එෙස�ම 

CÆය- සෘÍ බ: Bමාණය වැ½ /Mම හරහා ෙ� පරතරය අO කර 

ග+න y£ව+. එෙහම� නැ�න� සෘÍ බ: වැ½ කරන ගම+ වP 

බ: අO /Mෙම+ ෙ� පරතරය අO කර ග+න y£ව+. හැබැ_, 

1083 1084 

[ගK අSර 4සානායක මහතා] 
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ත\+නා+ෙස�ෙA අවධානය ෙය1\ කර Cෙබ+ෙ+ වP බ:� 

ය� Bමාණයකට වැ½ කර'+, ඊට� වැ½ෙය+ සෘÍ බ: වැ½ 

කර+න_. එෙහම තම_ ත\+නා+ෙස� ෙ�ක කරග+න උ�සාහ 

කර+ෙ+. ඒෙක+ ම�ල 	ෙරනවා. හැබැ_ භාNඩාගාරයට එන 

\ද� Bමාණය වැ½ ¡ණාට, සමාජෙ# Cෙබන ෙ� ගැට¢වට -සෘÍ 

බ: සහ වP බ: අතර Cෙබන පරතරෙ# ගැට¢වට- &ස¿ම6 

ලැෙබ+ෙ+ නැහැ. එෙහම න� ත\+නා+ෙස� &Z+ කළ ^@ 

ව+ෙ+ වP බ: BCශත අO /Mම සඳහා කට^@ /Mම_. ලබන 

අ¡KFෙF ඒ Bමාණය Zයයට ෙදකහමාර/+ අO කර+න 

උ�සාහ කරනවාය /යා ඔබ@මා /යනවා. අ	 බල\. හැබැ_, 

වP බ: අO /Mම�, සෘÍ බ: වැ½ /Mම� හරහා ෙ� ගැට¢ව 

සමනය කර ගැ�ම තම_ වඩා� ෙය�ග� ව+ෙ+. එෙස� නැCව, 

වP බ: එෙස�ම පව�වාෙගන ය'+, සෘÍ බ: වැ½ /Mෙම+ 

පමණ6 ෙ� පරතරය අO /Mම /Zෙස��ම සාධාරණ ව+ෙ+ 

නැහැය /යා අ	 &ශ්වාස කරනවා. ඒ ෙහ�@ව ;සා බ: 

ස�බ+ධෙය+ Ó0ක වශෙය+ම පව�වා ගත ^@ 

සාධාරණ�වෙ# Óලධ,මය 	mබඳ Bශ්නය Æඳ වැ�ලා Cෙබනවා.  

ඊළඟට, ;ශ්3තභාවය ස�බ+ධෙය+ මා ත\+නා+ෙස� ෙA 

අවධානය ෙය1\ කරව+න කැමC_. බ:වල ;ර+තරෙය+ 

ෙවනස්ක� Z: වනවා. ෙල�කෙ# ෙබ1ෙහ� රාජ�වල, අ¡K: @න 

හතරකටව� බ:වල ස්ථාවරභාවය6 Cෙබන බව අ	 ද+නවා. 

 ෙම1කද, බ:වල ස්ථාවරභාවය කK~ ෙදකකට වැදග� වනවා. බ: 

ප<පාලනය කර+න බ:වල ස්ථාවරභාවය වැදග� වනවා. ෙFGය 

ආදාය� ෙදපා,තෙ�+@වට ෙහ� ප<පාලනය කරන රාජ� 

ආයතනවලට, ඒ වාෙAම ෙපoFග0ක අංශයට බ:වල Cෙබන 

;ශ්3තභාවය 4� කාලය6 පැව$ම අCශය වැදග� වනවා. ඒ 

වාෙAම බ: ෙගව+න+ට� බFදක Cෙබන ;ශ්3තභාවය වැදග�. 

ෙම1කද, ;ර+තරෙය+ ෙද�ලනය වන බFද6 හරහා එය 

ප<පාලනය කර ගැ�ෙ� :ෂ්කරතාවට� ඔ¡+ \Yණ ෙදනවා. 

ඕනෑම ව�ාපා<කය� තම+ෙA ඉ4< සැලq� සකස් /Mෙ�- බ: 

BCශත 	mබඳව අවධානය ෙය1\ කරන බව අ	 ද+නවා. හැබැ_, 

සෑම අය වැෙය+ අය වැයටම ෙ� කරන ෙවනස් /M� හරහා  Z: 

ව+ෙ+ ෙම1ක6ද? /Z: බ: ෙගව+න�ට තම+ෙA අනාගත 

ව�ාපාර 	mබඳ ;ශ්3ත සැලqමකට එ+න y£ව+කම6 

ලැෙබ+ෙ+ නැහැ. හැම බ: ෙගව+ෙන�ම සෑම අය වැය 

ෙ�ඛනය6ම /යවන ෙක1ට ය� තැC ගැ+මක තම_ ඉ+ෙ+. 

"අද ෙම1ක6 Z: ෙR&ද, තම+ෙA බ: 6ෙෂ�§ය කවර පරාසයකට 

y£� ෙව_ද, තම+ෙA බ: 6ෙෂ�§ය ෙක12චර Bමාණය/+ වැ½ 

ෙR&ද?" /යන අ&;ශ්3ත ත��වෙය+ තම_ ඔ¡+ පq 

ෙව+ෙ+. අOම තර'+ අ¡K: හත අට6ව� ;ශ්3ත බFද6 

C�ෙණ1� &තර_ බ: ෙගව+න+ට�, බ: ප<පාලනයට� 

වාZය6 U' ෙව+ෙ+. හැබැ_, ත\+නා+ෙස�ලා ;ර+තරෙය+ 

බ: ෙවනස් /M� කරනවා. 

ගK ඇමC@ම;, 2015 ෙන1වැ�බ, මාසෙ#- පළ\වැ; අය 
වැය  ෙ�ඛනය ඉ4<ප� කළ ෙවලාෙR, බ: &ශාල Bමාණය6 
හ¿+වා :+න ආකාරය ඔබ@මාට මතක ඇC. හැබැ_, 
ත\+නා+ෙස�ලා එම අය වැය ෙ�ඛනෙය+ /යy බ: ෙන1ෙව_, 
අ+Cමට පන C+ සංෙශ�ධනය කෙළ�. අය වැය ෙ�ඛනෙය+ එක 
බ: ව,ගය6 ගැන /යලා පනC+ ෙවන බ: ව,ගය6 ස�මත 
කළා. අය වැය ෙ�ඛනයට අSව බ: ෙගව+න+ බ:වලට �දාන� 
වනවා. හැබැ_,  අය වැ ය ෙ�ඛනෙ#  C�~ සමහර බ: 
ඉව�ෙක1ට, ෙන1C�~ ඒවා ඇ@£ ෙක1ට තම_ බ: පනත 
සං ෙශ�ධනය කෙළ�.  ෙ� බ:වල ;ශ්3තභාවය 4� කාලය6 
ආර6ෂා කර ග+න ත\+නා+ෙස�ලාට බැ< E Cෙබනවා. ඒ 
වාෙAම ත\+නා+ෙස�ලා සමහර බ: පනවනවා. හැබැ_, ඒ 
බ:වලට Z: ¡ෙN ෙම1ක6ද /යලා ෙ� පා,0ෙ�+@වට ෙහ� 
ජනතාවට වග /ය+ෙ+ නැහැ. ඒ සඳහා මම උදාහරණය6 
/ය+න�. ගK ඇමC@ම;, ඔබ@මාට මතක ඇC, ර& 
කKණානායක \ද� අමාත�වරයා කැZෙන� ශාලා සඳහා එ6 

වරකට පමණ6 ෙග&ය ^@ K	ය� Æ0යනයක - Rs. 1 billion - 
බFද6 පනවy ආකාරය. 0යාප4ං3 කැZෙන� ශාලා හතර6 
Cෙබනවාය /යා අ	 Uත\, ගK ;ෙය�ජ� කාරක සභාපC@ම;. 
ෙමය සෑම ව,ෂයකම ෙගවන බFද6 ෙන1ෙව_. ඔ¾� ඇ�¼ම 
සහ �: බ: පනත යටෙ� කැZෙන� ශාලාව6 &Z+ වා,fකව 
ෙගවන බFදට අමතරව, එ6 වර6 පමණ6 ෙගවන K	ය� 
Æ0යනයක බFද6 පැෙනRවා.  ෙ�ක "සර4ෙය�ෙA අය වැය6" 
/යා ඒ ෙවලාෙR- ර& කKණානායක ඇමCවරයා ෙ� 
පා,0ෙ�+@ෙR- /Rවා අපට මතක_. ෙ� @m+ කර+ෙ+ 
ෙප1ෙහ1ස@+ෙග+ \ද� අරෙගන :)ප@+ට ෙබදන එක_ /යා 
එ@මා /Rවා. ෙ�ක ඒ ජාCෙ#; "සර4ෙය�ෙA අය වැය6" /යා 
එ@මා /Rවා. ඒ අවසථ්ාෙR- එ@මා උදාහරණය6 හැ�යට 
ග�ෙ� ෙ� කැZෙන� බFද_. ඒ &�යට කැZෙන� ආයතනය6 
&Z+ එ6 වර6 පමණ6 ෙග&ය ^@ බFද6 ෙලස ෙ� K	ය� 
ෙක�� 100ක බFද එ@මා හ¿+වා :+නා. 

0යාප4ං3 කැZෙන� ශාලා හතර6 Cෙබනවා. එෙහන� 
ආNOවට K	ය� ෙක�� හාරZයය6 ආ ^@ව Cෙබනවා. න\�, 
ආNOවට ඇ&� Cෙබ+ෙ+ K	ය� ෙක�� �යද? ආNOවට 
ඇ&� Cෙබ+ෙ+ K	ය� ෙක�� Cස්පහ_; K	ය� '0යන 
350_. K	ය� '0යන 4,0006 එ+න ඕනෑ  ¡ණ� K	ය� 
'0යන 350_ ඇ&� Cෙබ+ෙ+. එෙහම න� ෙ� පා,0ෙ�+@ව 
ඒ බFද පනවා :+ෙ+ ෙම1කටද?  ඒ බFද 	mබඳව qරංගනා කථා 
රටට /RෙR ෙම1කටද? එතෙක1ට ත\+නා+ෙස�ලා ග+නා 
$රණය Äයා�මක E Cෙබ+ෙ+ ෙක1ෙහ�ද?   

ඒ &තර6 ෙන1ෙව_, ම+4ර බFද6 /යා එක6 පැෙනRවා 
ඔබ@මාට මතක ඇC. දැ+ ම+4ර බFද Cෙබනවාද? බ: පැනEම 
ෙහ1ඳද, නරකද /යන එක ෙවනම ෙදය6. හැබැ_, 
ත\+නා+ෙස�ලා ෙ� පා,0ෙ�+@වට ඇ&�ලා අය වැය 
ෙය�ජනාව6 ඉ4<ප� කරලා, ම+4ර බFද6 ෙ� පා,0ෙ�+@ෙR 
ස�මත කරලා Cෙබනවා. හැබැ_, ඒකට ¡~ ෙදය6 නැහැ. ඒ 
;සා ත\+නා+ෙස�ලා ;ශ්3ත ෙලස උපයා ගත ^@ බ: පැ�තක 
තබා ආෙයම� qyK: තැනට ඇ&� Cෙබනවා. ෙම1ක6ද, ඒ 
qyK: තැන? එක6 තම_ ෙත�වලට බFද වැ½ /Mම. 
ත\+නා+ෙස�ලා පනවy බ: නැ�න� අද� ෙපº� ¼ටරය6 
K	ය� 83ට ෙද+න y£ව+. න\�, ෙපº� ¼ටරයක 'ල 
K	ය� 83 Zට K	ය� 150කට /¾� ගණනකට ඉහළ }U+ 
Cෙබ+ෙ+ ඒ බ: අය කර ග+ෙ+ නැC ;සා_.  ඒ බ: අය කර 
ග+ෙ+ නැCව ෙත�වලට බ: ගහනවා; ෙප1½ කා,වලට බ: 
ගහනවා. ත\+නා+ෙස�ලා ;තරම ෙපලෙඹ+ෙ+ සාමාන� 
ජනතාවට බ: ගහ+න_. ෙම1කද, ඒ ෙග1�ල+ට හ_ය නැහැ; ඒ 
ෙග1�ල+ සං&ධානා�මක නැහැ. හැබැ_, කැZෙන� ශාලා 
පව�වාෙගන යන /Uපෙදනා සං&ධානා�මක_. "බ: ග+න 
එපා" /යා ඒ අය ත\+නා+ෙස�ලාට ඇ&�ලා /Rවාම, 
ත\+නා+ෙස�ලා බ: ග+ෙ+ නැහැ. ඊළඟට, ව�ාපා<ක 
කNඩායම සං&ධානා�මක_. "ෙ� බFද අපට බර6" /යා  ඒ අය 
\ද� අමාත�ාංශයට ඇ&�ලා /Rවාම,  ත\+නා+ෙස�ලා ඒක 
අ�හ<නවා. ෙ�ක අ	 දැකලා Cෙබනවා. 

 
 

ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ ;සා තම_ අ	 අ¢� ආදාය� බ: පනත ෙගනාෙR. 

ඇමCවරයාට C�~ $+: ගැ�ෙ� බලය අ	 ඒෙක+ අ_+ කර 

Cෙබනවා. 
 
 

ග3 අ8ර Jසානායක මහතා (மா9�மி, அTர திஸாநாய!க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

බල\ෙක�, ඉ4<ෙ#- ෙම1කද ෙව+ෙ+ /යා. හැබැ_, 

ෙමෙත6 ZFධ ¡~ ෙදය ඒක ෙ+. අමාත�වරයා එ6ක ස�ප 

අය,- [බාධා /Mම6] 

1085 1086 



පා,0ෙ�+@ව 

ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දැ+ ඒක කර+න බැහැ. 

 
ග3 අ8ර Jසානායක මහතා (மா9�மி, அTர திஸாநாய!க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම /ය+න�. [බාධා /Mම6] ෙFශපාලන කKණ6 ගැන 

කථා කෙළ1� 'ස6, මම ඒ වාෙA උදR ඉ�ල+ෙ+ නැහැ /යා 

ඔබ@මා ද+නවා ෙ+, ගK ඇමC@ම;.  ෙකෙස� ¡ව�, ෙබ1ෙහ� 

අය ඒ ෙග1�ල+ෙA බලව� අයෙA ඇqKක� මත, ඒ අයට  

Cෙබන ෙFශපාලන බලය, ඒ ෙග1�ල+ට Cෙබන ආ,�ක බලය 

මත තම+ ෙවත පැවෙරන බ: ඉව� කළ ඉCහාසය6 අ	 දැක 

Cෙබනවා. හැබැ_, ෙ� /Z: හඬ නැ�ම6 කර+න බැ< සාමාන� 

ජනතාවට ගහන බ: ඒ අයට &ඳ දරාෙගන ඉ+න Z: ෙවලා 

Cෙබනවා. �ඩා කා, එෙ6 බFද ¡ණ�, ෙත�වලට පනවන බFද 

¡ණ�, අෙන�� ඒවාට පනවන වැ¾ එක ¡ණ�  ෙගව+ෙ+ 

සාමාන� ජනතාව_. ඔය ඉ+න අC q	< ප+Cෙ# ධනපCයා�, 

ඈත ෙදUඅ�තකN½ෙ# ෙග1&යා� Ù; /ෙල� එකට 

ෙගව+ෙ+ එකම බFද_.  ඔY ය+ෙ+ ෙම�ට, ස_කලෙ# න� 

ඔY එයට  ගහන ෙත�වලට�, q	<ම ධනපCයාෙA කා, එකට 

ගහන ෙත�වලට� එකම බFද6 තම_ අය කර+ෙ+. ඒක 

සාධාරණ නැහැ. ඒ ;සා බලය6 නැC, හ_ය6 නැC අර සාමාන� 

ජනතාව නැවත නැවත ûඩනයට ල6 /Mම, �රාකෑම තම_ 

ත\+නා+ෙස�ලාෙA බ: BCප�Cය බවට ප� E Cෙබ+ෙ+. ඒ 

;සා ෙ� බ:වල ;ශ්3තභාවය6 CÆය ^@_. ඒ ;සා, අOම 

තර'+  අ¡K: 46, 56ව� බ: ;ශ්3ත කරලා Cය+න, "ෙ�ක 

තම_ අෙ) බFද" /යලා. එතෙක1ට ඕනෑම ව�ාපා<කය�ට, 

ප<පාලනයට ඒක පහq_.  

 
ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔබ@මා ඉ4< ෙ#- බල+නෙක�.  

 
ග3 අ8ර Jසානායක මහතා (மா9�மி, அTர திஸாநாய!க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

බල\, බල\.  න\�, ෙ� ෙගනාy ඒවා� ඔබ@මා ආෙය� 

ෙවනස් කරනවා. මම ඒකට එකඟ නැහැ. 

 
ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ ජනතාවෙA, - [බාධා /Mම6]  
 

ග3 අ8ර Jසානායක මහතා (மா9�மி, அTர திஸாநாய!க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

හ<, හ<. ඕවා  ඉ�¼�. මම ෙ� /ය+ෙ+ ෙ� පනත ස�මත 

කරන ෙක1ට /යy ඒවා ෙ+.  

ෙ� පනත ස�මත කරනෙක1ට ත\+නා+ෙස�ට /Rවා, 

කලාකKව+ෙA බFද 	mබඳව. 
 

ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔබ@මා &KFධද, channelling සඳහා බFද අ_+ කරy එකට? 

අ	 ඒ බFද දැ�මා. න\�, වැ¤4_ /යලා 	mග�තා. අ	 ඒක 

අ_+ කරනවා. 

ග3 අ8ර Jසානායක මහතා (மா9�மி, அTர திஸாநாய!க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

Bශ්නය ෙ�ක_, ගK ඇමC@ම;. ඔය &�යටම එදා ෙ� 

පා,0ෙ�+@ෙR- ෙපoFග0ක ෛවද� ෙස�වය සඳහා ඇC කරන 

ලද බFද 	mබඳව�,  ෙප1� ක@වK+ෙA ෙදවැ; ෙව£ෙ� Zට 

ඇC කර Cෙබන බFද 	mබඳව�, නාට�කKව+ෙA බFද 

	mබඳව�, සංöතඥය+ෙA බFද 	mබඳව�  ඇC තර� /Rවා.  

හැබැ_, එදා ඒ ගැන /යනෙක1ට ත\+නා+ෙස� U�ෙ# ඔය 

ස්ථාවරෙ# ෙන1ෙව_. ෙ� බFද පනව+න යනවාය /යනෙක1ටම 

ජනතාව තම+ෙA 6ෙෂ�§වලට අදාළ බ: 	mබඳව අධ�යනය 

කරලා තම+ට ඒක දැෙනන ආකාරය 	mබඳව අපට කK~ 

ඉ4<ප� කළා. ඒක අ	 ෙ� පා,0ෙ�+@ෙR /Rවා. හැබැ_,  එදා 

ත\+නා+ෙස�ලා ඒක 	mග�ෙ� නැහැ. අද මම ස@� ෙවනවා, 

අOම තර'+ ෙහ� ඒ 	mබඳව සැල/�ල ෙය1\ කර C ම ගැන. 

හැබැ_, මම අහ+ෙ+ එදා ඒක බැ< ¡ෙN ඇ_ /යන එක_. 

ෙම1කද, ෙ� බFෙF ;ශ්3තභාවය අCශය වැදග�. එෙහම නැCව  

;ර+තරෙය+ ෙද�ලනය වන බ: සUත රටකට ෙම1න 

ආෙය�ජකයාද එ+ෙ+?  
 

ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගK ම+X@ම;, පනත6 Äයා�මක කරනෙක1ට තම_ අ	 

අO පාO ෙ�K� ග+ෙ+. අO පාO Cෙබන ෙක1ට අ	 ඒවා 

හංග+ෙ+ නැහැ. අ	 ඒවා 	mග+නවා. එදා 	mග+න C�~ ෙF 

දැ+ ෙහ� 	mගැ�ම ගැන ඔබ@මා ස@� ෙව+න.  
 

ග3 අ8ර Jසානායක මහතා (மா9�மி, அTர திஸாநாய!க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔR, ඒ ගැන මම ස@� ෙවනවා.  

ඊළඟට මම ඔබ@මාෙA අවධානය ෙය1\ කරවන @+වන 

කKණ තම_, සරල බෙR Óලධ,මය. බ: සරල ෙව+න ඕනෑ. 

ඔබ@මා ද+නවා, ජාත�+තර Óල� අර\දල අ	 වැ; @+වැ; 

ෙල�කෙ# රටවලට ;තරම කරන ෙච�දනාව6 තම_, අෙ) බ: 

සං�,ණ_ /යන එක. ඒ ;සා  අෙ) බ:වල සං�,ණතාව අO 

කර+න /යා_ /ය+ෙ+. හැබැ_ ගK ඇමC@ම;, 

ත\+නා+ෙස� Uතන &�යට ෙ� නව පනC+ බ:වල 

සං�,ණතාව වැ½ ¡ණාද, සරල ¡ණාද?   

බ: ෙගව+නාට සං�,ණතාව වැ½E Cෙබනවා. මම 

ත\+නා+ෙස�ට ඒ බව ඔ)y කර+න�. ඔබ@මාට මම උදාහරණ 

/Uපය6 ෙප+වනවා. අ	 ද+නවා, Bධාන වශෙය+ ග�ෙත1� 

අෙ) රෙ¾ ජාCය ෙග1ඩනැ�ෙ� බ: හා එක@ කළ අගය මත බ: 

/යා බ: ව,ග ෙදක6 Cෙබන බව. 'ලට ෙගන &/�ම, 

;ෂ්පාදන, ෙස�වා, ආනයන /යන 6ෙෂ�§ය+ට ජාCය 

ෙග1ඩනැöෙ� බFද අය කරනවා. ඒ වාෙAම 'ලට ෙගන &/�ම, 

;ෂ්පාදන, ෙස�වා, ආනයන /යන 6ෙෂ�§ය+ට VAT එක�  අය 

කරනවා. එතෙක1ට ෙ� එකම 6ෙෂ�§ය+ට බ: ව,ග ෙදක6 

Cෙබ+ෙ+ ඇ_? ෙ�වා එකම &�ෙ# බ:. ෙමU ෙප1½ ෙප1½ 

ෙවනස්ක� Cෙබනවා. හැබැ_, ෙප1½ ෙප1½ ෙවනස්ක� C�ණ� 

ජාCය ෙග1ඩනැöෙ� බ: සහ එක@ කළ අගය මත බ:   -NBT 

සහ VAT-  /ය+ෙ+ එකම ආකාරෙ# බ: ව,ග ෙදක6. එක6 

Zයයට 2_. අ;� එක Zයයට 15_. ඇ_, ෙ� බ: ව,ග ෙදක6 

Cෙබ+ෙ+?  ඒක බ: Óලධ,මවලට අSව වැර4_. එකම 

¡වමනාව ෙවSෙව+, එකම ෙස�වාව ෙවSෙව+, එකම කාරණය 

ෙවSෙව+ බ: ෙදක6 ෙගEම. ඒක සාධාරණ නැහැ. ඒ ;සා මා 

ත\+නා+ෙස�ෙA අවධානයට ෙය1\ කරනවා ෙ�ක බ: 

ෙගව+න+ෙA Bශ්නය6 බව. ඔ¡+ /යනවා  එක ෙRලාවක 
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NBT එක ෙගව+න ඕනෑ, තව ෙRලාවක VAT එක ෙගව+න 

ඕනෑ /යා. ඊට වඩා සාධාරණ_, ත\+නා+ෙස�ලා ආදායම 

	mබඳව බලලා සරල BCශතය6 හ¿+වා -ම. හැබැ_, බ: ව,ග 

ෙදක6 හැ�යට තව:රට� පව�වාෙගන යනවා. ජාCය 

ෙග1ඩනැ�ෙ� බ: ඉස්ෙස�ලාම ආෙR ෙක1_ ෙRලාෙRද? ^Fධ 

වකවාSෙR- තම_ ෙ� බFද ආෙR.  ඒ ෙවලාෙR ය� Bමාණයකට 

එය අ,ථ කථනය කළා, ^Fධය සඳහා අවශ� කරන \ද� සපයා 

ග+න /යා. හැබැ_, ^Fධය අවස+ ¡ණාට පqව� 

ත\+නා+ෙස�ලා 4ගටම ෙ�  ජාCය ෙග1ඩනැ�ෙ� බFද - NBT 

එක- පව�වාෙගන යනවා. 

 
ග3 �හාL ගල~පH�  මහතා (மா9�மி, நிஹா? கல�ப�தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

^Fධය එ_ /යා Uතාෙගන. 
 

ග3 අ8ර Jසානායක මහතා (மா9�மி, அTர திஸாநாய!க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔR. ^Fධය එනවා /යා Uතාෙගන. 

බ:වල Cෙබන සං�,ණතාවය 	mබඳව ගK ඇමC@ම; මම 

නැවත ත\+නා+ෙස�ෙA අවධානයට ෙය1\ කරවනවා. 

ත\+නා+ෙස� ද+නවා, පැර� ෙFGය ආදාය� පනC+ 

ෙක1ෙහ1මද, තම+ෙA ආදාය� බFද ගණනය කෙළ� /යලා. 

පැර� පනC+ ගණනය කරy ආකාරය මම පැහැ40 කර+න�. 

අ	 ද+නවා, මා,@ 31 Zට ඊළඟ වසෙ, අෙB�� 01 ද6වා \ද� 

ව,ෂය6 වලං� ෙවනවා. එතෙක1ට අ	 Uත\ 2016/2017 \ද� 

ව,ෂයට ඔ¡+ ය� බFද6 අවසාන වශෙය+ ෙගවලා C�ණා 

/යා. ත6ෙස�Kව6  කා,@වට ෙගවලා, අවසානෙ#-  

ෙන1වැ�බ, මාසෙ# 30 වනෙක1ට තම+ෙA ;ය'ත බFද ෙගවා 

අවස+ ¡ණා. ඊළඟ එළෙඹන 2017/2018 වසරවලට බ: ගණනය 

කෙළ� ෙක1ෙහ1මද? ඒ බ: ගණනය කළ &�ය තම_ ඊට ෙපර 

වසෙ, බ:ව0+ -ඒකට උපක�පනය6 තම_ Cෙබ+ෙ+. ඊට 

ෙපර වසෙ, ඔYෙA බ: Bමාණය ඔY ෙදනවා.-  Zයයට 256 

කා,@වකට ෙගව'+ යනවා.  පළ\වන කා,@ව Í; 30 

වනෙක1ට අවස+ වනවා. හැබැ_, අට වන මාසෙ# 15 

ෙවනෙක1ට ඒ කා,@වට අදාළ බFද ෙගව+න ඕනෑ, ඊළඟ 

කා,@ෙR බFද  එෙක1ෙළ1ස්වන මාසෙ# 15 ෙවනෙක1ට 

ෙගව+න ඕනෑ, ඊළඟ කා,@ෙR බFද ෙදවන මාසෙ# 15 

ෙවනෙක1ට ෙගව+න ඕනෑ, ඊළඟ කා,@ෙR බFද පස්වන මාසෙ#  

15 ෙවනෙක1ට ෙගව+න ඕනෑ. ඊටපq ෙගවy බ: සහ ඇ�ත බ: 

	mබඳව අධ�යනය කර Uඟ බ: Cෙබනවා න� නව වන මාසෙ# 

30 ෙව;දාට ෙපර ෙගව+න ඕනෑ. ඒක ඉතාම ෙහ1ඳ සරල 

PමෙRදය6. ඒක සරල_. ඒ වාෙAම ෙගවලා නැ�න� ෙගව+න 

ෙවන දඩය� හ< සාධාරණ_. බ: \ද� ;ශ්3ත 4නට 

ෙන1ෙගව+ෙ+ න�, පැහැර හැර ඇC බ: \ද0+ Zයයට 10ක 

දඩය6 ෙගවනවා. Bමාද වන සෑම 4න Cහකටම Zයයට ෙදකක 

බFද6, උප<ම දඩ \දල Zයයට 50_. එතෙක1ට C�~ පනත බ: 

ෙගව+ෙන�ට ඉතාම සරල_. හ< පැහැ40_. හැබැ_, 

ත\+නා+ෙස� අ¢� පනෙත+  කෙළ� ෙම1ක6ද?  ඔබ@මා බ: 

ෙගEෙ� PමෙRදය ෙවනස් කළා. �ට ෙපර කරy &�ය තම_  ඊට 

ෙපර වසෙ, ඔY ෙගවy  බFෙද+ Zයයට 25 බැ}+ කා,@වකට 

ෙගව'+ යනවා. ඊළඟ වසෙ, නවවන මාසෙ# 30 ෙව;දාට ෙපර  

ඔY ෙගවy බ:, ඇ�ත වශෙය+ ෙගව+න ඕනෑ බ:  සමඟ  

සංස+දනය කර ඉ@K Uඟ බFද ෙගවනවා. ඒක බ: ෙගව+නාට 

හ<ම සරල_. හැබැ_, ත\+නා+ෙස�ලා දැ+ /ය+ෙ+ 

ෙම1ක6ද? දැ+ ත\+නා+ෙස�ලා /යනවා, බ: ෙගEමට 

අෙ)6ෂා කරනවා න�, ඉස්ෙස�ලාම  ත6ෙස�K ආදාය� 

වා,තාව6 ඉ4<ප� කර+න ඕනෑ /යා. ෙ� වසෙ, මෙA ආදායම 

ෙම2චර ලැෙª& /යා ත6ෙස�Kව6 ඉ4<ප� කර+න ඕනෑ. ඒ 

ත6ෙස�Kව ඉ4<ප� /Mම සඳහා අපට ඉ�¢� ප§ය6 ෙදනවා. ඒ 

ඉ�¢�ප§ය yරවා භාරෙද+න ඕනෑ. එතෙක1ට ඔබ@ම+ලා 

/යලා Cෙබනවා, එ6ෙක� ඒක ;ශ්3තව හදලා ෙද+න. එෙහම 

නැ�න� Zයයට 256 අO කර ෙද+න /යා. 

එතෙක1ට වසර ආර�භෙ#-ම නව බ: වා,තාව6 ෙද+න 

ඕනෑ.  ඉස්ෙස�ලා එෙහම එක6 C�ෙN නැහැ. ඉස්ෙස�ලා 

C�ෙN, පැර� වා,තාව මත පදන�ව තම_ නව බ: 

;,ණායකය+ හැෙද+ෙ+. හැබැ_ දැ+ ත\+නා+ෙස�ලා 

/යනවා, සෑම වසරකම ඒ වසෙ, අෙ)6fත ත6ෙස�K බ: 

වා,තාව6 ෙද+න ඕනෑ /යා. ඒ බ: වා,තාව :+ෙ+ නැ�න�? 

ඒ බ: වා,තාව :+ෙ+ නැ�න� උප<ම ල6ෂ 4කට යට� දඩය6 

ගහනවා. }ය වතාෙR එෙහම එක6 C�ෙN නැහැ. ඊට පස්ෙස� 

ෙම1කද කර+ෙ+? ඊට පසේස� ෙගව+ෙ+ ෙම1කටද? 

ත\+නා+ෙස� ද+නවා, ෙ�වා අතර ¤ඳ¡� බ: Cෙබන බව. අ	 

Uත\, ෙකෙන6 ව�ාපාරය6 කරන අතර තම+ෙA 

ෙග1ඩනැÕ�ල6 �0යට ෙදනවා /යා. දැ+ ත\+නා+ෙස�ලා 

/යනවා, ¤ඳ¡� බFද6 ග+නවා /යා. ඒ ෙග1ඩනැÕ�ල 

මාසයකට ල6ෂයකට �0යට :+ෙන1�, Zයයට 106 ග+න 

ඕනෑ. එතෙක1ට ව�ාපා<කයාෙA ෙග1ඩනැÕ�ලට �0ය K	ය� 

90,0006 එනවා. බ: ග�ත ෙකනා &Z+ K	ය� 10,0006 

ෙFGය ආදාය� ෙදපා,තෙ�+@වට ෙගවනවා. අ	 U@ෙව1� ය� 

ෙස�වාව6 කළා /යා, ඒ ෙස�වාවට අදාළ ෙස�වා ආයතනයට ය� 

ගණන6 ෙගවනවා. Zයයට 56 ෙFGය ආදාය� 

ෙදපා,තෙ�+@වට යවනවා. ඒක ¤ඳ¡� බFද6 හැ�යට 

Cෙබනවා. �ට ෙපර ෙ� ¤ඳ¡� බ: උපෙය�ö ¡ෙN 

ෙක1ෙහ1මද? ය� ෙකෙන�ට ෙපර ව,ෂෙ# ආදාය� වා,තාව 

අSව වා<කය ෙගව+න ඕනෑ Zයයට 25_ න�,- අ	 Uත\, පq 

}ය ව,ෂයට අSව කා,@වකට K	ය� ල6ෂයක බFද6 

ඇ&�ලා C�ණා න�, ෙ� අ¡KFෙF ෙ� කා,@ෙR K	ය� 

25,000_ ෙගව+න ඕනෑ. ෙ� කා,@ෙR ඒ K	ය� 25,000 

ෙගවනෙක1ට ඔYෙA ¤ඳ¡� බFද6 තබා Cෙබනවා න�, ඒ 

¤ඳ¡� බFද අO කරග+න ඕනෑ. ¤ඳ¡� බFද K	ය� 10,0006 

Cෙබනවා න�, K	ය� 25,000+ ෙග&ය ^@ ව+ෙ+ K	ය� 

15,000_. ෙම1කද, ¤ඳ¡� බFද ඔYට U' බFද6. ඔYට U' 

\දල6 ෙFGය ආදාය� ෙදපා,තෙ�+@ව රඳවා ෙගන Cෙබනවා. 

තම+ට ෙ� වා<කෙ# U' බFද K	ය� 25,000_ න�, තම+ 

කරන ෙF තම_ K	ය� 15,0006 ෙගවනවා, ඉC< \දල ¤ඳ¡� 

බFෙද+ අය කර ග+නවා. ඒක තම_ ෙමෙත6 C�~ PමෙRදය 

ව+ෙ+. හැබැ_, දැ+ ත\+නා+ෙස�ලා /ය+ෙ+ ෙම1ක6ද?  

ත\+නා+ෙස�ලා ෙ� අ¢� පනC+ ඉතාම� වැ¤4 �§ය6 

හ:+වා-ලා Cෙබනවා. ඒ �§ය අSව ත\+නා+ෙස�ලා ෙම+න 

ෙ� &�යට_ අ,ථ කථනය කර+ෙ+. "A අO /Mම C, ෙබ-ම B" 

/යා �§ය6 හ:+වා- Cෙබනවා. A /ය+ෙ+ ෙම1ක6ද? 

ඇස්තෙ�+@ බFද. දැ+ ත\+නා+ෙස�ලා හැම ෙවලාෙRම 

/යනවා, පැර� බFද ෙන1ෙව_ ඇස්තෙ�+@ බ: වා,තාව6 

ෙද+න ඕනෑ /යා. ෙ� ව�ාපා<කය+ තම+ෙA ව�ාපාර කරන 

ගම+  බ: වා,තාව6 හදා ග+න ෙක12චර උ�සාහ කරනවා ද 

/යා අ	 ද+නවා. ඒ සඳහා ෙක12චර කාලය6 වැය කරනවා ද? 

සමහර අයට &ශාල \දල6 ෙගව+න ZFධ ෙවනවා. පැර� බ: 

වා,තාව6 CÆය- නව ඇස්තෙ�+@ බ: වා,තාව6 ෙද+න ඕනෑ. 

න\�, ඒක අවශ� නැහැ. ත\+නා+ෙස�ලාට y£ව+ පැර� බ: 

වා,තාව මත පදන�ව ෙ�ක ඉස්සරහට ය+න. ෙම1කද, ඒ 

ව�ාපාරෙ#ම ඊළඟ අ¡KFද. හැබැ_, ඇස්තෙ�+@ බ: වා,තාව6 

ත\+නා+ෙස�ලා ලබා ෙද+න ඕනෑ. ඇස්තෙ�+@ බ: වා,තාව6 

ෙද+ෙ+ නැ�න�, ල6ෂ 4 ද6වා උප<ම දඩය6 ගහනවා. 

එතෙක1ට ඇස්තෙ�+@ බFද තබා Cෙබන ¤ඳ¡� බ:ව0+ අO 

කරනවා. අ	 Uත\, ඇස්තෙ�+@ බ: වා<කය K	ය� 25,000_ 

/යා. එයාට \£ අ¡KFෙFම ¤ඳ¡� බ: K	ය� 25,0006 

1089 1090 



පා,0ෙ�+@ව 

ඇ&�ලා C�ණා න�, එතෙක1ට 30,000 අO /Mම 25,000 ෙබ-ම 

වා<ක ගණන 4_. ෙ� ¤ඳ¡� බFදට අමතරව &ශාල බ: \දල6 

ෙගව+න ෙවනවා. ෙමෙත6 කාලය6 එෙහම ෙගව+න ඕනෑ 

නැහැ. ෙමෙත6 ක� ZFධ ෙව2ච ෙF තම_, තම+ට ෙග&ය ^@ 

බFෙද+ ¤ඳ¡� බFද අO කර ඉC< ෙක1ටස ෙගRවා. හැබැ_, දැ+ 

ZFධ ෙව+ෙ+ ෙම1ක6ද? ෙ�ක ෙ� �§ය \:ණය කරනෙක1ට 

Z:� වැ¤4. ෙ�ක කර+න C�ෙN, "A ෙබ-ම B, අO /Mම C" 

/යා_. හැබැ_, ත\+නා+ෙස� කර Cෙබ+ෙ+, "A අO /Mම C, 

ඒ ඔ6ෙක�ම ෙබ-ම B"/යා_. ඒක වැ¤4_. ඒ ;සා අCෙ,ක 

බFද6 ෙගව+න ෙවලා Cෙබනවා. ඒ ;සා ෙම1ක6ද ෙවලා 

Cෙබ+ෙ+? බ:වල Bධාන Óලධ,මය6 තම_ සරලභාවය. 

ෙ�ෙක+ &ශාල සං�,ණතාව6 ඇC කර  Cෙබනවා. ඒ ;සා බ: 

ෙගව+න+ අද &ශාල මැZ&�ල6 නඟ'+ Cෙබනවා, තම+ 

ඇස්තෙ�+@ බ: වා,තාව6 ෙද+න ඕනෑ /යා. බ: වා,තාව6 

ෙද+න ඕනෑ &තර6 ෙන1ෙව_, ¤ඳ¡� බFද CÆය-�,- සමහර 

ෙවලාවට තම+ට ;ය'ත ෙග&ය ^@ බFදට� වඩා වැ½_ ¤ඳ¡� 

බFද. ඔYෙA අෙන6 ඒවාෙය+ ෙගව+න ඕනෑ බFද K	ය� 

25,0006 ෙවලා, හැබැ_ ¤ඳ¡� බFද K	ය� 30,0006 ෙවලා 

Cෙබනවා. හැබැ_, ¤ඳ¡� බFද K	ය� 30,0006 ෙවලා 

CÆය-�, ඔY ය� \දල6 ෙග&ය ^@ව Cෙබනවා. ඒක සාධාරණ 

නැහැ.  ෙම1කද, ¤ඳ¡� බFද /යා ෙFGය ආදාය� 

ෙදපා,තෙ�+@ෙව+ අරෙගන Cෙබ+ෙ+ ඔYට ලැÆය ^@ 

\දල6. එතෙක1ට අවස්ථා ෙදකක- ෙදවතාව6 බ: ගහනවා. �ට 

ෙපර C�~ Pමය තම_, ඒ ¤ඳ¡� බFද අOෙක1ට ඉC< බFද 

ෙගEම. දැ+ ඒක නැCව ෙවන� �§ය6 හ¿+වා - Cෙබනවා. ඒ 

;සා ෙ� �§ය \£ම;+ම වැ¤4_.  

ඊළඟට, RAMIS /යන ව�ාපෘCය ගැන ඔබ@මා ද+නවා. මම 

Uතන &�යට ෙ�කට Æ0යන 5ක &තර &ශාල \දල6 වැය ¡ණා. 

Zංග)ÚK ව�ාපෘCය6 හැ�යට ත\+නා+ෙස�ලා ෙ�ක Zංග)ÚK 

සමාගමකට :+ෙ+ ඇ_ ද /යා මම ද+ෙ+ නැහැ. ලංකාෙR 

ඕනෑ තර� මෘ:කාංග පFධC ;,මාණය /Mම සඳහා ඉතාම� 

ද6ෂ ආයතන Cෙබනවා. 
 

ග3 �ෙය�ජO කාරක සභාප��මා (மா9�மி, ,=!களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගK ම+X@ම;, ඔබ@මාට තව� &නා½ 2_ Cෙබ+ෙ+. 
 

ග3 අ8ර Jසානායක මහතා (மா9�மி, அTர திஸாநாய!க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගK ;ෙය�ජ� කාරක සභාපC@ම;, මම අවස+ කර+න�. 

ලංකාෙR සමහර මෘ:කාංග ;,මාණ සමාග� ඇෙම<කාෙR 

ෙප+ටගනෙ# මෘ:කාංග පFධCය පවා ;,මාණය කර+න දායක 

¡ණා. හැබැ_, එෙස� CÆය- ත\+නා+ෙස�ලා ෙ� RAMIS 

ව�ාපෘCය අෙ) ෙFGය සමාග�වලට ෙන1-  මෘ:කාංග පFධCය 

;,මාණය කර+න Zංග)ÚK සමාගමකට :+නා. RAMIS 

ව�ාපෘCය බ: ගණනය කරන ඒ system එක හැ:ෙR C�~ බ: 

පනතට අSව_. ෙම1කද, C�~ බ: පනතට අSව තම_ ඒෙ6 

අවශ�තාව+ ගළ)පලා Cෙබ+ෙ+. දැ+ ෙම1කද ෙවලා 

Cෙබ+ෙ+? නව බ: පනතට ගැළෙපන ප<4 නැවත ෙ� මෘ:කාංග 

පFධCය update කර+න, ඒක ෙවනස් කර+න ඕනෑකම 

Cෙබනවා.  

හැබැ_, දැ+ RAMIS ව�ාපෘCය නව බ:වලට ගැළෙපන ප<4 

ෙවනස් කරන ෙලස Zංග)ÚK සමාගමට  ද+වා යවා Cෙබන බව 

මම ද+නවා. ඔබ@මා Uතන &�යට  ෙමම ෙවනස් /M� සඳහා 

�ය6 &තර ග�&ද? නැවත Æ0යනයකට වැ½ය ග+නවා. 

ත\+නා+ෙස�ලා එක අවස්ථාවක, එවකට පවCන �Cය අSව 

RAMIS ව�ාපෘCය ෙගෙනනවා. එම �Cය ඉතා ෙක� කාලය6 

ඇ@ළත ෙවනස් ෙවනවා. එම ව�ාපෘCය අ¢� �Cය අSව 

update කර+න ෙවනවා. ෙ� සඳහා &යද� දර+ෙ+ මහ 

ජනතාවෙA \ද�ව0+ ෙ+. ත\+නා+ෙස�ලා ජනතාවට බ: 

ගහලා ෙම1න තර� \දල6 එක@ කර ග�ත�, අ+Cමට Z: E 

Cෙබ+ෙ+ එම බ: \ද� ත\+නා+ෙස�ලාෙA &&ධ ¡වමනා මත 

ෙය1දා ගැ�ම_. ෙ� Zංග)ÚK සමාගම ෙත�රා ග� පදනම 

ෙම1ක6ද /යා මම නැවත� අහනවා. ක¡ද ෙත�රා ග�ෙ�, ක¡ද 

ආෙR, ලංකාෙR ;ෙය�Lතයා ක¡ද /යන ෙත1ර@K මට� වඩා 

ෙහ1ඳට ත\+නා+ෙස� ද+නවා. ඒ ;සා තම_ ත\+නා+ෙස� ෙ� 

ගැන වැ½yර උ�තර ෙන1ෙද+ෙ+. ඒ ගැන ඔබ@මා� ද+නවා; 

මම� ද+නවා. ;ෙය�Lතයා ක¡ද /ය+න ද+නවා, ෙ� අය 

ආෙR ෙක1ෙහ1මද /ය+න ද+නවා. දැ+ ෙම1කද ෙවලා 

Cෙබ+ෙ+? අ¢� පනත හරහා  අමතර \දල6 ෙගEමට Z:E 

Cෙබනවා. එම ;සා බ: අය /Mෙ�  Bධාන Óලධ,ම වන 

සාධාරණ�ව ෙ# Óලධ,මය, ;ශ්3ත බෙR Óලධ,මය, සරල Eෙ� 

Óලධ,මය /යන \ලධ,ම @නම ෙ� පනත හරහා උ�ලංඝනය E 

Cෙබනවා. ෙ�ක සංෙශ�ධනය කර+න }ෙය1� ;ශ්3ත බෙR 

Óලධ,මය තම_ කැෙඩ+ෙ+. RAMIS ව�ාපෘCය update 

/Mමට නැවත \ද� ෙගව+න ඕනෑ. ත\+නා+ෙස�ලා වැ½ 

අවධානය ෙය1\ කර+ෙ+ පහළ Z�න ';q+ට බ: ගහලා 

\ද� එක@ කර ගැ�මට_. න\� ඒ \ද� කළමනාකරණය 

/Mම, ප<Gලනය 	mබඳ ත\+නා+ෙස�ලාෙA පැ�ෙත+ ෙය1\ 

කරන අවධානය ඉතා අO_. එම ;සා අද අෙ) රෙ¾ ජනතාවට 

&ශාල බ: බර6 පැවM Cෙබනවා. එම ;සා ෙ� බ: සරල /Mම 

ෙකෙරU�, ;ශ්3ත /Mම ෙකෙරU� ත\+නා+ෙස� ෙA 

අවධානය ෙය1\ කර'+ මම මෙA කථාව අවස+ කරනවා. 

ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_. 

[අ.භා.1.16] 
 

ග3    �ෙර�ෂ� ෙපෙ+රා මහතා (ජා�ක -�පH� හා 
ආ+�ක කටq� රාජO අමාතO�මා)    (மா9�மி, நிேராஷ� ெபேரரா - ேதசிய ெகா0ைகக0 ம23� ெபா�ளாதார அ7வ?க0  இராஜா.க அைம*ச�) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගK ;ෙය�ජ� කාරක සභාපC@ම;, ආNOPම ව�වස්ථාව 

යටෙ� ෙය�ජනාව සහ එක@ කළ අගය මත බ: (සංෙශ�ධන) 

පන� ෙක��පත 	mබඳ &වාදයට ස�බ+ධ Eමට අවස්ථාව ලබා 

-ම 	mබඳව මම ඔබ@මාට  ස්@Cව+ත ෙවනවා.  

2015.01.08වැ; 4න ෙ� රෙ¾ අ¢� පාලනය6 ස්ථා	ත කර 

Bජාත+§වාදය ශ6Cම� කරන බවට අ	 ෙප1ෙර1+: ¡ණා. ඒ 

අSව මU+ද රාජප6ෂ පාලනය යටෙ�  ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා 

අÄය කර,  Bජාත+§වාදය අවම කර, ඒකා�පCවාදයකට ෙ� 

රට ෙගන }ය ගමන වළ6වා, එය ෙවනස් කර Bජාත+§වාදය 

ශ6Cම� /Mමට  අ	 ෙ� වන &ට Äයා කර Cෙබනවා. අද වන 

&ට 2015ට වඩා  ෙ� රෙ¾ ;දහස Cෙබනවාද /යා අ	 ෙ� රෙ¾ 

මහජනතාවෙග+ ඇYෙව1�, ස්වාIන මත දරන  Zය¢ෙදනාම 

එකඟ ෙවනවා ඇC, ෙ� රජය &Z+ Bජාත+§වාදය ශ6Cම� 

/Mම සඳහා &ශාල දායක�වය6 ලබා - Cෙබනවාය /යන එක. 

ෙ� රෙ¾ ජනතාවට ;දහෙස� Dව� Eමට, රජෙ# ප<පාලනය 

Zය¢ෙදනාට එක හා සමානව �6C &×මට අවකාශය  ලබා -මට 

ෙ� ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා හරහා අ	 කට^@ කර Cෙබනවා.  

ෙබ1ෙහ� ෙRලාවට අපට� Bශන් Cෙබනවා. ෙ� ස්වාIන 

ෙක1'ෂ+ සභා පළ\වැ; වතාවට Äයා�මක කරනෙක1ට 

ඒවාෙ# ය� ය� අO පාO Cෙබනවා. සමහර ෙRලාවට ෙ� 

ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා ;සා ප<පාලනය සං�,ණ ෙවලා 

1091 1092 

[ගK අSර 4සානායක මහතා] 
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Cෙබනවාද, ජනතාවට ෙස�වය6 ෙහ� ය� /Z ෙවනස6 

කරනෙක1ට Bමාදය6 ඇC ෙවනවාද  /යන සාධාරණ Bශ්නය6 

අපට ම@ ෙවලා Cෙබනවා.   

ෙ� ෙවනෙක1ට ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා Äයා�මක කර 

අ¡K: ගණන6 ගත E Cෙබනවා. එම ;සා දැ+ Zය¢ෙදනාෙA 

^@කම ෙව+ෙ+ ෙමම ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා ගැන පq&පර� 

කර ඒවා තව තව� ශ6Cම� /Mමට�,  ජනතාවට කා,ය6ෂමව 

ෙස�වය6 ලබා -මට� කට^@ /Mම_.   

එදා ජනතාවෙA Bශ්න  &ස¿ෙR q: වෑ+ සංස්කෘCය හරහා 

බව අ	 දැ6කා. q: වෑ+ සංස්කෘCය හරහා Bශ්න &සඳ+න හ<ම 

ෙලෙහZ_. කාටව� වග /ය+න ඕනෑ නැහැ. �ට ඇ&� Bශ්න 

Cෙබන yFගලයාව අරෙගන }U+ අ@Kදහ+ කළාම Bශ්නය 

&ස ෙඳනවා. ඒක තම_ ඉතාම සරල Pමය. ෙල�කෙ# 

ඒකා�පCවාදය අSගමනය කරන රටව� Äයා�මක කරන Pමය 

තම_  q: වෑ+ ෙහ� අ@Kදහ+ /M� සංස්කෘCය.  

ඒෙක+ Bශ්න &ස¿ණ� තාවකා0ක ෙලස තම_ 

&ස ෙඳ+ෙ+. ඒ Bශ්නය සැබෑ ෙලස &ස ෙඳ+ෙ+ නැහැ, යටප� 

ෙවනවා &තර_.   අ¡K: ගණනාව6 C�~ ^Fධෙය+ පස්ෙස�  

ෙ� රෙ¾ ශ6Cම� නායකෙය6  Z�යා /Rව�, මහ රෙජ6 

Z�යා /Rව� 2015 වන &ට ෙ� රෙ¾ ජනතාව $+: කළා, ඒ 

පාලකයාව ෙවනස් කර+න. ඒ පාලකයා ෙවනස් කරලා, ෙ� රට 

නැවත� Bජාත+§වා- ගමනකට ෙය1\ කර+න ඕනෑ /යලා 

ජනතාව $+: කළ ;සා තම_   අ¢� රජය6 යටෙ� අද ෙ� වන 

&ට x ලංකාව පාලනය ව+ෙ+.  

ෙ� අවස්ථාෙR- අ	 &ෙශ�ෂෙය+ම /ය+න ඕනෑ, ස්වාIන 

ෙක1'ෂ+ සභා Äයා�මක /Mම සඳහා අවශ� BCපාදන, ඒ 

වාෙAම බලතල ලබා -ම සඳහා රජය6 හැ�යට අ	 හැම 

ෙවලාෙRම Äයා�මක ෙවලා Cෙබනවාය /යන එක. එෙස� අ	 

රජය6 හැ�යට Äයා�මක ෙවන ෙක1ට ෙබ1ෙහ� ෙවලාවට ඒ 

බලය අO කරෙගන Cෙබ+ෙ+ අපම_.  එදා අCගK 

ජනා�පC@මා ෙ� ගK සභාවට ඇ&�ලා ෙප1ෙර1+: ¡~ ප<4 

තම+ෙA &ධායක බලය අO කර ග�තා. ඒක  &ධායක ජනා�පC 

ෙකෙන6 තම+ෙA බලය අO කර ග� ලංකා ඉCහාසෙ# පළ\ 

වතාව. ඒ වාෙAම රජය6 හැ�යට අ	 අෙ)ම බලය 	mබඳව 

Ùමාව+ පනවලා අ	 ඒ බලය අO කරෙගන වඩා� සාධාරණ 

සමාජය6 ;,මාණය කර+නට Äයා කළා. ඒක තම_ 

Bජාත+§වාදෙ# ල6ෂණය. සමහර ෙවලාවට &ප6ෂය ෙ�ක 

භා&ත කරලා ඒ @m+ රට අස්ථාවර /Mෙ� Äයාදාමයකට 

යනවාය /යන එක අපට ෙපෙනනවා. ෙ� ස්වාIන ෙක1'ෂ+ 

සභා හරහා රජය :,වල ෙවලාය /යලා &ප6ෂය @ළ මතය6 

Cෙබනවා. ඒ ;සා තම_ 4}+ 4ගටම ෙ� රට @ළ ව,ජන 

¤�ල6 ඇC කර Cෙබ+ෙ+. අ	 කවදාව� ෙබ1K ෙප1ෙර1+: 

ෙද+ෙ+ නැහැ. න\� අ	 හැම ෙවලාෙRම සාධාරණ 

ඉ�¼�වලට ඇY�ක+ ෙදනවා. ඒ ;සා තම_ රජය බලයට 

ප�ෙවලා පළ\වැ; අ¡KFද @ළම රාජ� ෙස�වකය+ට 

ඉCහාසෙ# &ශාලම වැ�) වැ½Eම :+ෙ+. න\� අද වන &ට ඒ 

Zය�ල අමතක කරලා 4}+ 4ගටම ව,ජන ¤�ල6 ;,මාණය 

කරලා ෙ� රට අස්ථාවර කර+න කට^@ /Mම ගැන අ	 

&ෙශ�ෂෙය+ම කනගා� ෙවනවා. 

ගK ;ෙය�ජ� කාරක සභාපC@ම;, එක@කළ අගය මත බ: 

(සංෙශ�ධන) පන� ෙක��පත 	mබඳ &වාදය අද පැවැ�ෙවනවා. 

එදා අ	 ෙ� රට භාර ග�ෙ� ණය ක+ද6 එ6ක_. එදා අසා,ථක 

ව�ාපෘC Äයා�මක කරලා ඒවා_+ ආදාය� ලැෙබ+ෙ+ නැCව, 

ඒවා සඳහා ග�ත &ශාල ණය Bමාණය6 ෙගව+නට  2015 වන 

&ට අපට ZFධ ¡ණා. හ�බ+ෙත1ට වරාය ගැන බැ¢ව� අපට 

ෙපෙනනවා, එම වරායට නැR එ+ෙ+ නැCව, ආදාය� නැCව 

අපට ණය සහ ෙප10ය ෙගව+නට ඉC< කරලා තම_ එදා රජය 

}ෙ# /යන එක. ම�තල �ව+ ෙත1�ෙප1ළ� එෙහම_. ඒ 

වාෙAම තම_ හැමදාම කැෙඩන ෙන1ෙර12ෙච�ෙ� &:0 

බලාගාරය.  එවැ; &ශාල ප<මාණෙ# සංව,ධන ව�ාපෘC 

ෙක12චර ඇC කළාය /Rව� ඒවා_+ හ<හැ� ආදායම6 

ලැෙබ+ෙ+ නැCව රටට &ශාල බර6 ¡~  ඒ ව�ාපෘC 2015 - 

අපට -ලා }යා. ඒවාට ලබා ග� ණය ෙගව+න අපට ZFධ ¡ණා. 

අ¢� රජය6 හැ�ය අ	 ඒ ණය ෙගවන එක පැහැර හැ<ෙ# 

නැහැ. ජාත�+තරය @ළ  ලංකාෙR �,Cනාමය  අ	 ¤ක ග�තා. 

අපට ආදාය� නැහැ_ /යලා ඒ ණය ෙගEම පැහැර හැරලා  

ජාත�+තර වශෙය+ ෙක1+ ෙව+න අපට C�ණා. න\� අපට 

ෙම1න තර� අමාKක� C�ණ� එක පැ�ත/+ රට සංව,ධනය 

කරන ගම+, පq}ය රජය ඇ@£ හැම රජය6ම ලබා ෙගන 

C�~ Zය¢ම ණය සහ ෙප1¼ ෙගව+න ෙ� වන &ට  අ	 කට^@ 

කර Cෙබනවා.  

අද  හ�බ+ෙත1ට වරාය බල+න. හ�බ+ෙත1ට වරාය එදා 

&ශාල ණය බර6 සමඟ රෙ¾ බ: \ද�ව0+ තම_ නඩ�@ 

කෙළ�. අද වන &ට අ	 එම ණය 	යවලා හ�බ+ෙත1ට වරාය තව 

තව� සංව,ධනය කරලා, ඉස්සරහට }U�ලා රටට බර6 නැCව 

අපට ආදායම6 ලැෙබන ව�ාපෘCය6 &�යට  එය ප<ව,තනය 

කර Cෙබනවා. ඒ වාෙAම ෙ� වන &ට අ	 ෙ�K� ෙගන 

Cෙබනවා, අ	 බ: \ද� වැ½ෙය+ ග+න ඕනෑ ජනතාවෙග+ 

ෙන1ෙව_;  අෙ) ක,මා+ත සහ අෙන�� ව�ාපාර 4^~ කරලා, 

ඒවා ශ6Cම� කරලා, අපනයන ශ6Cම� කරලා ඒ @mS_ 

/යලා. එෙස� බ: \ද�  අරෙගන ජනතාවට ලබා ෙදන ෙස�වය තව 

තව� කා,ය6ෂම කරලා ශ6Cම� රට6 ;,මාණය කර+න 

තම_ අ	 අදහස් කර+ෙ+. 

ඒ ;සා අ	 අපනයන ඉ4<යට ෙගන ය+න ඕනෑ න�, 

ශ6Cම� ක,මා+ත, ශ6Cම� ව�ාපාර ෙ� රෙ¾ ස්ථාපනය 

කර+න ඕනෑ. ඒ සඳහා අ	 ෙග�¼ය ආ,�කයට එ6 ව+න ඕනෑ. 

ෙග�¼ය ආ,�කයට අ	 එ6 වනවාද, එෙහම නැ�න� ඒ 

ෙග1�ල+ෙA Cය<ය වාෙA අ	 ෙ� �ඩා �පෙ� ත; ෙවලා 

ඉ4<යට ෙන1}U�ලා ආදායම6 නැCව අ	 වැෙටනවාද /යන 

Bශ්නය තම_ මම &ප6ෂෙය+ අහ+ෙ+.  

&ෙශ�ෂෙය+ Zංග)ÚK - x ලංකා ;දහස් ෙවෙළඳ }&qම 

වාෙA ෙFව� අ	 ෙගෙනන ෙක1ට &ප6ෂය 4}+ 4ගටම ඒවා 

අඩපණ කරලා අෙ) රටට ආෙය�ජන ෙගෙනන  එක වළ6වා 

අෙ) ක,මා+ත, අෙ) ව�ාපාර ව¾ට+න කට^@ කරනවා. 

ව�ාපාර සහ අපනයන එෙලස පහත වැÅෙ� BCඵලය6 ෙලස 

පq}ය රජය ග� ණය ෙගව+න සාමාන� ජනතාවට වැ½ 

වැ½ෙය+ බ: ගහ+න අපට ZFධ ¡ණා. ඒ ;සා &ෙශ�ෂෙය+ම 

මම ෙ� කKණ මත6 කරනවා. අ	 ය� /Z ආ,�ක උපාය 

මා,ගය6; ආ,�ක මා,ගය6 රට6 වශෙය+ ෙත�රා ග+න 

ඕනෑ. ෙල�කෙ# අ;6 රටව� ඒ ෙග1�ල+ෙA :ö :)ප�භාවය 

@ර+ කරලා ඒ රටවල ජනතාව ඉතා Ù� සංව,ධනයකට ෙගන 

යෑමට අSගමනය කළ Äයා මා,ග ඔස්ෙස� අෙ) රට� ඉ4<යට 

ෙගන ය+න අ	 වෑය� කරන ෙක1ට තම+ෙA ප� ෙFශපාලන 

අර\~; නැවත තම+ට බලය ගැ�ෙ� අර\ණ ඉ4<යට දමා ඒ 

ෙFව� කඩාක)ප� කරනවා න�, ඒක අපට කරන ෙ]�Uකම6 

ෙන1ෙව_, \£ රටටම කරන ෙ]�Uකම6 හැ�යට_ අ	 

සලක+ෙ+. ෙග�¼ය ආ,�කය @ළ අ	 රට6 වශෙය+ 

තරගකාMව හා කා,ය6ෂමව ඉ4<යට ය+න ඕනෑ. අ	 අතර 

ෙම1න ෙFශපාලන ෙවනස්ක� C�ණ�, අෙ) රෙ¾ සංව,ධනය, 

අෙ) රෙ¾ 4^~ව, අෙ) රෙ¾ ආදාය� මා,ග, ඒ වාෙAම 

ජනතාවෙA ôභ ZF�ය ඉ4<යට දමා අ	 කට^@ කර+න ඕනෑ. 

එෙහම කට^@ කෙළ� නැ�න�, අපට ෙව+ෙ+ ෙම1ක6ද? අෙ) 

1093 1094 



පා,0ෙ�+@ව 

රෙ¾ :ö :)ප�භාවෙය+ ෙපෙළන ජනතාවට �ට� වඩා වැ½ 

ûඩනය6 ෙදන ආ,�කයක සහ සමාජයක ෙක1+ ෙවලා, ෙක1� 

ෙවලා රට6 හැ�යට අපට ඉ+න Z:වන එක_ ෙව+ෙ+ /ය'+, 

Zය¢ෙදනාටම ස්@C කර'+ මෙA කථාව අවස+ කරනවා. 
 

[අ.භා. 1.27] 
  

ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගK ;ෙය�ජ� කාරක සභාපC@ම;, ගK \ද� අමාත�@මා 
&Z+ ඉ4<ප� කරS ලබන VAT සංෙශ�ධනය 	mබඳව කK~ 
�පය6 ඉ4<ප� කර+න මම කැමැC_. ෙ� ස�බ+ධෙය+ 
එ@මාට ස�Ú,ණ ෙද�ෂාෙර�පණය පවර+න අමාK_. 
ම6;සාදය�, Uටy \ද� අමාත� ර& කKණානායක මහතා 
&Z+ VAT ස�බ+ධෙය+ දැවැ+ත ආෙර�ව6 රට ඇ@ෙළ� ඇC 
කළා. ඊට ෙහ�@ව තම_, 2016 අය වැය ෙ�ඛනෙය+ VAT 
අSපාතය මත අගයාSVල බFද Zයයට 116 /යලා න� කරලා, 
ඊට පස්ෙස� 2016 මැ_ මාසෙ# ෙදෙව; දා U@ව6කාර ෙලස, 
අෙ) &ශ්ව&ද�ාලෙ# ආ4 &ද�ා,ථෙය� වන එවකට ෙFGය 
ආදාය� ෙක1මසා<ස ් ජනරා�@'ය ¡~ කල�ා� දසනායක 
මහ�'ය &Z+ ෙ� පා,0ෙ�+@වට Cෙබන බලය වැර4 ෙලස 
පා&23 කරලා ෙ� Zය¢ම ම+XවK+ෙA, ආවෙ�වකKව+ෙA 
Bශංසා යටෙ� VAT එක Zයයට 15ට වැ½ /Mම. රාජ� Óල� 
	mබඳ ස�Ú,ණ බලය Cෙබ+ෙ+ පා,0ෙ�+@වට_. VAT 
අSපාතය Zයයට 11_ /යලා ෙ� පා,0ෙ�+@ෙව+ ස�මත 
කළාට පස්ෙස� ෙFGය ආදාය� ෙක1මසා<ස ් ජනරා�@'යට 
බලය6 නැහැ, එය Zයයට 15ට වැ½ කර+න. ෙ� ස�බ+ධෙය+ 
ජනතාවෙA &ප6ෂය වශෙය+ ඒකාබFධ &ප6ෂය 
ෙ��ෂ්ඨා�කරණයට ෙප�සම6 ඉ4<ප� කළා. ඒ අවස්ථාෙR- 
ෙ��ෂ්ඨා�කරණය &Z+ $+:ව6 ලබා :+නා, "ඒ ගැස¾ 
;ෙRදනය අSව Zයයට 15ට වැ½ කරy VAT එක එෙලZ+ අය 
කර+න අ_Cය6 නැහැ, වහාම Äයා�මක වන ප<4 ඒක 
නව�ව+න" /යලා. ඒ වන &ට� ෙපoFග0ක ෙර�හ�ව0+ 
VAT අය කර'+ C�ණා. ඔ¡+ ෙග� VAT එක ආපq ඔ¡+  ට 
ලැ�ෙN� නැහැ. එෙලස ලැ�ෙN නැCව�, එදා ඒ හඬට ක+ 
ෙන1-ම ;සා Z�ලර හා ෙත1ග ෙවෙළඳාමට� VAT එක 
පැෙනRවා. 

ෙ� රෙ¾ ව�ාපා<ක Bජාව බ:වලට &KFධව වැ½yර පාරට 
බැහැලා නැහැ. කලා@ර/+ පාරට බැස්සා; ෙපළපාm }යා; කඩ 
වැYවා. ඒෙ6 BCඵලය &�යට 	ටෙක1�ෙR ෙර4 ආනයනය 
කරන කඩ හතර6 Ù� කළා. ෙFGය ආදාය� ෙදපා,තෙ�+@වට 
ෙ� වැඩය කර+න /යලා /Rවාම, ඔ¡+ බැහැ /Rවාම ෙ,� 
ෙදපා,තෙ�+@ව මÕ+ කඩ Ù� කළා. ෙ�වා රාජ� බලය ඉතාම 
වැර4 ෙලස බ: ෙගව+න+ හා  ඒ ෙගව+න+ෙA ෙRදනාව 
ෙවSෙව+ පා&23 කරy අවස්ථාව+ට, උසා&ෙ# /යැ¡~ ෙහ�@ 
කාරණා. මම "වැ¾ ආෙර�ව සහ වංචා සහගත :,;Ãපණ" /යලා 
	� 500ක ෙප1ත6 \]ණය කළා. ඒ ෙප1ත ෙවෙළඳ ෙප1ෙළ� 
Cෙබනවා. එමÕ+ ෙ� VAT එක ස�බ+ධව කාට හ< Ú,ණ 
අවෙබ�ධය6 ලබා ග+න y£ව+. 

 

ග3 අ8ර Jසානායක මහතා (மா9�மி, அTர திஸாநாய!க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ෙප1ත දැ+ Cෙබනවාද? 
 

ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඔR. ෙ� ෙප1ත ගK අSර �මාර 4සානායක ම+X@මාට 

ෙද+න.  

ග3    �ෙර�ෂ� ෙපෙ+රා මහතා     (மா9�மி, நிேராஷ� ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

ගK ම+X@මා, ඒ ෙප1ෙ� 'ල �යද? 

 
ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

K	ය� 680_.  

 
ග3 ම��වරෙය& (மா9�மி, உ3�பின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

ක,තෘ භාෙගට VAT- 

 

ග3    �ෙර�ෂ� ෙපෙ+රා මහතා     (மா9�மி, நிேராஷ� ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

මම ෙ� අහ+ෙ+ K	ය� 6806 ෙව+න ෙක1ෙහ1මද 'ල 

ගණනය කෙළ� /යලා_. 

 

ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ෙ�, මෙA 35ෙව; ෙප1ත. ඔබ@මා කKණාකරලා 

වා½ෙව+න. 

 

ග3    �ෙර�ෂ� ෙපෙ+රා මහතා     (மா9�மி, நிேராஷ� ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

මම ;කමට ඇYෙR, ෙප1ෙ� 'ල ගණනය කෙළ� ෙක1ෙහ1මද 

/යලා.  

 

ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ෙප1�වල 'ල ගණනය කරන Pමය6 Cෙබනවා ෙ+. [බාධා 

/Mම6] ක,තෘ භාගය� Cෙබනවා. ෙමම ෙප1ෙ� 	� 5006 @ළ 

මම සඳහ+ කෙළ�, රට ඇ@ෙළ� ඇC ¡~ මහා ආෙර�ව; VAT අය 

/Mම ;සා රට ඇ@ෙළ� ඇC ¡~ අ,�දය. ඒ @ළ ûඩාවට ප� 

¡~ අය ෙ��ෂ්ඨා�කරණයට }U�ලා $+:ව ලබා ගැ�ම @m+ 

ෙ��ෂ්ඨා�කරණය /Rවා, ෙFGය ආදාය� ෙක1මසා<ස්@'ය Äයා 

කර Cෙබන &�ය- 

 
ග3 �ෙය�ජO කාරක සභාප��මා (மா9�மி, ,=!களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�க0) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the 
Hon. Bimal Rathnayake to the Chair? 
 

ග3    �ෙර�ෂ� ෙපෙ+රා මහතා     (மா9�மி, நிேராஷ� ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

Sir, I propose that the Hon. Bimal Rathnayake do now 
take the Chair.  

 

ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

 

Ct� ස්�ර කරන ල: ஆேமாதி�தா&. 
Seconded. 
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-ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා ස9මත Cය. வினா வி�க�ப��  ஏ-1ெகா ள�ப�ட". 
Question put, and agreed to. 

 
අන�3ව ග3 �ෙය�ජO කාරක සභාප��මා aලාසනෙය� 

ඉවH �ෙය�, ග3 pමL රHනායක මහතා xලාසනාbඪ Cය. 
 அத� பிற�, மா>Aமி� �%களி� பிரதி� தவிசாள& அவ&க  அகிராசன�தினி�1 அகலேவ, மா>Aமி� பிம	 ர�நாயக  அவ&க   தைலைம வகி�தா&க .  

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 
 

ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK බ+:ල �ණව,ධන ම+X@මා කථා කර+න.  

 
ග3 ම��වරෙය& (மா9�மி, உ3�பின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

ගK බ+:ල �ණව,ධන ම+X@මා, ෙක1ෙහ1ම හ< VAT එක 

ෙගනාෙR ඔබ@මා. මට මතක_, එදා ඔබ@මාට බැන, එක6 

ගැYවා, ඔබ@මා"වැ¾�වා" /යලා. 

 
ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 
 මම දැ+ Uතනවා, VAT එක ෙවSවට ආපq ෙගව+ෙ+ 

නැC ත; බFද6 අ¢ෙත+ එනවා න� ෙහ1ඳ_ /යලා. ෙම1කද 

ෙහ�@ව, ඒ කාලෙ# BTT - Business Turnover Tax - එක 

C�ෙN. එෙ6 cascading /යලා BCඵලය6 Cෙබනවා, බ: 

න�ාෙ# බ: 	ට බ: පැටෙවන එක. ඒක නතර කර+න න� එක@ 

කළ අගය මත බFද පනව+න ඕනෑ /යලා බ: න�ාය6 

Cෙබනවා; බ: Óලධ,මය6 Cෙබනවා. ෙල�කෙ# ෙබ1ෙහ� 

රටවල බFද එෙලZ+ Äයා�මක ෙවනවා. න\� අෙ) රෙ¾ 

4^~ }~�කරණ Pමය6 නැC ;සා ආපq ෙගවන ෙක1ට ඒ 

@ළ &&ධ වංචා �ෂණ අP'කතා ඇC වන ;සා, VATවලට වඩා 

නැවත ෙගEම6 ZFධ ෙන1වන ආකාරෙ# බ: Pමය6 රටට 

හ¿+වා ෙද+න y£ව+ න� රජෙ# ආදාය� පැ�ෙත+ හා 

ජනතාවෙA පැ�ෙත+ ඒක රටට වඩා� වාZදායක ෙවනවා 

/යලා මම Uතනවා. ෙම1කද, ජාවාර�කKව+ට &&ධ අවස්ථාව+ 

;,මාණය ෙවලා Cෙබන ;සා. [බාධා /Mම6] ඔR. Cascading 

Bශ්න එනවා. ඒවාට උ�තර ෙහ1යා ග+න ඕනෑ. අ	 ඉ+4යාව 

ග�ෙත1�, ඉ+4යාෙR cascading Bශ්න C�ණ� sales tax 

Cෙබනවා. ඒ ;සා ඒ Bශ්නය බ: &ෙශ�ෂඥය+ හා උපෙFශකය+ 

සමඟ සාක2ඡා කළ ^@, ෙවනම සලකා බැ0ය ^@ එක6 

ෙවනවා. මම ෙමතැන-- 

 
ග3    �ෙර�ෂ� ෙපෙ+රා මහතා     (மா9�மி, நிேராஷ� ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

ඒක ෙබ1ෙහ� රටවල භා&ත කරන බFද6. ඒ ;සා අ¢ෙත+ 

අ	 ෙම1නවාව� දාලා නැහැ ගK ම+X@මා. ෙබ1ෙහ� රටවල 

VAT එක භා&ත කරනවා. 

 
ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

එෙස� 	mග+න ;සා ෙ+ මම ඒ අවස්ථාෙR- 

පා,0ෙ�+@වට ඒක ෙගනාෙR. 

ග3    �ෙර�ෂ� ෙපෙ+රා මහතා     (மா9�மி, நிேராஷ� ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

නැහැ. ඔබ@මා අ¢ෙත+ බFද6 ගැන /Rවා. 

 
ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, අෙ) රෙ¾ Pමව� 

}~� කරණය6 C�ෙN නැ�න�, ;Zෙලස inputs, outputs 

	mබඳ සංඛ�ා ද�ත හ<යට ඉ4<ප� කර+න බැ<කෙ� 

Bාෙය�}ක ගැට¢ව6 Cෙබනවා. ඔබ@මා Bාෙය�}කව 

	mග+නා කාරණය6 මම /ය+න�.  	ටෙක1�වට }U�ලා 

ෙත1ග ෙවෙළ¿+ෙග+ භාNඩ ග+නෙක1ට ෙක1ෙහ�ද <Z¾ 

එක6 ෙද+ෙ+? ඒකට Æ� පත6 නැහැ.  අෙ) රෙ¾ 4^~ 

}~�කරණ PමෙRදය6 නැC ;සා ආපq ෙගEෙ�- ;Z ෙලස 

එය ZFධ ෙව+ෙ+ නැහැ.  ;Z ෙලස }~� Cෙබන Bධාන 

සමාග�වල පමණ_ VAT ;වැර4ව ගණනය කර+න y£ව+ 

ෙව+ෙ+. 
 

ග3    �ෙර�ෂ� ෙපෙ+රා මහතා     (மா9�மி, நிேராஷ� ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

ව�ාපාරය6 ය�/Z Ùමාවකට උ½+ }යාම අ;වා,යෙය+ම 

ඒෙග1�ල+ෙA }~�කරණය ය�/Z B'Cයකට ය+නට ඕනෑ. 

 
ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ෙක1තර� Ùමාවකට උ½+ }ය� එය අපහq_. Zංග)ÚKව 

වාෙA 4^~, computerized system එක6 Cෙබන තැනක න� 

ඒක කර+නට y£ව+. න\� අෙ) රට තවම එෙහම 

ත��වයකට 4^~ ෙවලා නැහැ. එම ;සා 4^~ රටකට, 

ඇෙම<කා එ6ස� ජනපදයට, කැනඩාවට, ජ,ම;යට, 

Zංග)ÚKවට, මැෙ�Zයාවට එය කළ හැ/_. &ශාල 

ජනගහනය6 Z�න ඉ+4යාෙR VAT නැහැ. ඒ ආකාරයට එක 

එක රටවල බ:වල ෙවනස්ක� Cෙබනවා.  

න\�, ෙමතැන Cෙබන Bශ්නය ෙ�ක_. අද \ද� ඇමC@මා 

ෙපoFග0ක ෙසoඛ� ෙස�වය \£ම;+ම VATව0+ ;දහස් 

කර+ෙ+ නැහැ. ෙපoFග0ක channelling service පමණ_ 

VATව0+ ;දහස් කර+ෙ+.  මා එ@මාෙග+ ඉ�ලා Z�+නට 

කැමැC_, ෙලO+ ගැන Uතලා, ෙ� සංෙශ�ධනය හරහාම ෙසoඛ� 

ෙස�වාවම බ:ව0+ ;දහස් කර ගැ�මට Äයා /Mම වැදග� 

/යලා.   එ@මා ඒක 	mග�තා. ඒ සඳහා සංෙශ�ධනය�� 

ෙගෙනනවා /Rවා. 

ඊෙ# ෙපෙ,දා, අෙග�ස්@ 01ෙව; දා Excise (Special 

Provisions) Act එක යටෙ� මංගල සමරEර මැC@මා 

;ෙRදනය6 ;�� කළා. එU ෙමෙස� සඳහ+ ¡ණා: 

 "However, the rate of Excise duty applicable on 

importation of motor vehicles specified in Column I, Il 

and Ill of the Schedule B hereto, imported based on 

Letters of Credit (LC) established on or before August 

1st, 2018 and cleared from Sri Lanka Customs on or 

before January 31, 2019, shall be as specified in the 

corresponding entry in Column IV..." 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ෙ� ;ෙRදනය @m+ 

අවසරය ලබා :+නා අෙග�ස්@ මාසෙ# 01ෙව; දා ෙහ� ඊට ෙපර 

එ+L+ ධා<තාව 1,000ට වඩා අO ෙම�ට, වාහනවලට -yං3 
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පා,0ෙ�+@ව 

කා,වලට- ණයවර 0	 ;�� කරලා Cෙබනවා න�, අය වැය 

ෙ�ඛනය� ඉවර ෙවලා ලබන අ¡KFෙF ජනවා< 31 ෙවනෙත6 

පරණ duty එක යටෙ� ඒ වාහන ;දහස් කර ග+නට අවස්ථාව 

ලැෙබනවා /යලා. ඒ ;සා ජාවාර�කKව+ ෙම1ක6ද කෙළ�? 

\ද� ඇමCවරයා ෙ� ;ෙRදනයට අ�ස+ කෙළ� ý0 මාසෙ# 

31ෙව; දා. වාහන 'ල වැ½ ෙවන ෙලස අෙග�ස්@ 01 ෙව; දා 

ඉඳ+ බ: අය කරන Pමය ෙවනස් කරලා බFද වැ½ කරනවා 

/යලා ආරං3 ¡~ ගම+ Zය¢ ෙදනා ණයවර 0	 ;�� කර+න 

පට+ ග�තා. අෙග�ස්@ 01වන දා � ෙවනෙත6 බැං� ඇරලා 

C�ණා; � 12.00 ෙවනෙත6ම ණයවර 0	 ;�� කළා. ඒ ;�6 

කළ ණයවර 0	වලට පරණ duty එක යටෙ� තම_ වාහන 

එ+ෙ+. එතෙක1ට ඒ වාහන 'ල වැ½ ෙව+න ෙහ�@ව6 නැහැ.  

ෙමයට Bධාන ෙහ�@ව ය�/Z 	<සකෙA ෙපoFග0ක 

අර\ණ6. Oබා_වල අ� �ටා+ සමාගමට තම_ ඉ+4යාෙR 

"ඒඑ�ඩª0R" සමාගෙ� මK�වල අ_Cය Cෙබ+ෙ+. \ද� 

ඇමC@මා ෙ�කට ස�බ+ධ_ /යලා මම /Zෙස��ම /ය+ෙ+ 

නැහැ. මට සාමාන� &ශ්වාසය6 Cෙබනවා මංගල සමරEර \ද� 

අමාත�වරයා ��  වලට, ¤ක¾ වලට ස�බ+ධ වන yFගලය� 

ෙන1ෙRය /යන එක 	mබඳව. මට එ@මා 	mබඳව එවැ; Ú,ව 

;ගමනය6 Cෙබනවා.  එ@මා 2018 සඳහා වන අය වැය 

ෙ�ඛනය ඉ4<ප� කරන &ට /RෙR හ<ත අය වැය ෙ�ඛනය6 

/යලා. න\� හ_�Á වාහනවල 'ල වැ½ කළා. එ+L+ ධා<තාව 

650 වාහනවලට බFද C�ෙN K	ය� 812,500_. ෙ� බFෙද+ 

පqව එය 125,000ට වැ½ ෙවනවා. එ+L+ ධා<තාව 800 මK� 

ෙපº� වාහනවලට එදා බFද C�ෙN ල6ෂ 14_. දැ+ ඒක බFද 

ල6ෂ 15 ෙවනවා. ඒ අSව ඉ+4ය+ වාහනවල 'ල වැ½ 

ෙව+ෙ+ ෙබ1ෙහ1ම ෙප1Áඩ_. ජප+ වාහනවලට වැ½ වන 'ල 

Bමාණය වැ½_. ජප+ වාහන ෙගන ඒම අO ෙවලා ඉ+4ය+ 

වාහන ෙගන ඒම වැ½ වන ෙලස තම_ ෙ� බ: Pමය සකස් කරලා 

Cෙබ+ෙ+, අර මා සඳහ+ කළ Oබා_ සමාගමට වාZ ලැෙබන 

ආකාරයට. ඒ ;සා &ශාල අ,�දය6 Cෙබනවා. දැ+ එ@මා 

/යනවා, ෙග¡� ෙශ�ෂ Bශ්නය ;සා_ ෙමය ZFධ ෙවලා 

Cෙබ+ෙ+ /යලා.  

ෙම�ට, වාහන ආනයනය කර+න ර�+ 	ටතට යන &ෙFශ 

&;මය වාෙA /Uප �ණයක &ෙFශ &;මය6 }U+ Cෙබනවා, 

ර�තර+ ආනයනය කර+න. 2017 ව,ෂෙ#- ර�තර+ 

ආනයනය කර+න K	ය� '0යන 6506 }U+ Cෙබනවා. 

2018 පළ\වන කා,@ව @ළ- K	ය� '0යන 4376 }U+ 

Cෙබනවා. ෙ� ෙක� කාලය6 @ළ- ර�තර+ &තර6 

ෙගෙන+න K	ය� Æ0යන 1.16 ලංකාව &යද� කරලා 

Cෙබනවා. හ�බ+ෙත1ට වරාය &�ණලා ග+ෙ+� K	ය� 

Æ0යන 1.4_. න\� ර�තර+ ෙගෙන+න &තර6 }U+ 

Cෙබනවා, K	ය� Æ0යන 1.16. ෙ� ර�තර+ ෙගනාවාට අෙ) 

රෙ¾ ෙFGය ස්ව,ණාභරණ ක,මා+තය 4^~ෙවලා, 

ස්ව,ණාභරණ අපනයනය වැ½ෙවලා නැහැ. ෙ� ෙගනාy �ෙක+ 

වැ½ Bමාණය6 ෙහ1ෙර+ ඉ+4යාවට පටවන ජාවාරම6 තම_ 

ZFධ ෙව+ෙ+. අද ර�තර+ කලව� කරලා පස් පවා යවනවා.   

ෙ�කට වැට6 බÀ+ෙ+ නැහැ.  

මැCවරණයට ක0+ ෙමෙහම ෙවෙළඳ දැ+Eම6 Bචාරය 

¡ණා. �� නං} ෙකෙන6 ෙත�ෙගන එනෙක1ට, "නංö 

ෙත\ණාද?" /යලා අහලා, "ෙතෙම+ෙ+ නැ@ව ය+න න� කා, 

එක6 ග+න"_ /යන ෙවෙළඳ දැ+Eම6 ÃපවාU;ෙ# Bචාරය 

¡ණා. එදා මU+ද රාජප6ෂ ^ගෙ#- ජනතාවට K	ය� ල6ෂ 

14කට වාහනය6 ග+න y£ව+කම C�ණා. අද වාහනයකට 

බFද &තර6 K	ය� ල6ෂ 15_. 2014- ෙ):K @OෙR Zට 

ෙද¡+දර @Oව ද6වා \£ ලංකාෙRම ඍÍ හා වP බ: ෙදෙක+ම 

ලබා ග� \£ බ: ආදායම K	ය� �0යනය_. 

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK ම+X@ම;, ඔබ@මාට ;ය'ත කාලය අවසාන_. 

 
ග3 (ආචා+ය) බ�Yල �ණව+ධන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) பA�ல ,ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

තව &නා½ය/+ මෙA කථාව අවස+ කර+න�, 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;. 

K	ය� �0යන එක_ /ය+ෙ+, K	ය� Æ0යන 1,050_. 

2018- අ	 බ: ආදායම K	ය� �0යන 26 ලබා ග+නවා. ඒ 

/ය+ෙ+, අ¡K: 46 @ළ- ලංකාෙR /Zම ආNOව6 බ: 

ආදායම K	ය� �0යනය/+ වැ½ කරලා නැහැ; වැ½ෙය+ අය 

කරලා නැහැ /යන එක_. අද රෙ¾ ජනතාවට දරා ගත ෙන1හැ/ 

බ: බර6 පටවා Cෙබනවා. සාමාන�ෙය+ එක ව,ෂයකට 

K	ය� Æ0යන 500/+ බ: බර වැ½ කරලා Cෙබනවා. ලංකා 

ඉCහාසෙ# වැ½ම බ: බර6 අද මහ ජනතාව මත පටවලා 

Cෙබනවා. ඒ බ: advance වශෙය+ ග+න &�යට� PමෙRද 

සකස් කරලා Cෙබනවා. ෙ� බ: Pමය @ළ වඩා ûඩාවට ප� 

ෙව+ෙ+ ෙ� රෙ¾ අසරණ ජනතාව_. බ: දැෙල+ පැනලා යන 

&ශාල 	<ස6 ඉ+නවා. ඔ¡+ බ: දැලට යට� කර ග+නවා 

ෙවSවට බ: ෙගවන ෙකනාට -රාජ� ෙස�වකය+ට, කෘf 

ක,මා+තෙ# ;^@ ෙග1&ය+ට, ක,මා+තකKව+ට, q£ හා 

මධ� ප<මාණ ක,මා+තකKව+ට- වැ½-වැ½ෙය+ බ: ෙගව+න 

ZFධ ෙවනවා. අද Cෙබන ආ,�ක අ,�දය� එ6ක ෙ� බ: බර 

ෙ� පන� ෙක��පත @m+ 0U� ෙව+ෙ+ නැහැ_ /යන එක 

සඳහ+ කර'+ මෙA වචන ස්ව�පය අවස+ කරනවා.  

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 
 The next speaker is the Hon.  Mylvaganam 

Thilakarajah. You have ten minutes.  

 [பி.ப. 1.42]  
ග3 මrLවාගන9 �ලකරාජා මහතා (மா9�மி, மயி?வாகன� திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) சைப�� தைலைமதா��� ெகௗரவ உ��பின� அவ�கேள, மிக "�கியமான இர%& விடய�க( ெதாட�பாக விவாத�க( ")ென&�க�ப&� இ*த+ ச*த��பதி, என��� உைரயா.�வத.� வா/�பளிதைம�காக "த0, உ�க1�� என2 ந)றிகைள ெதாிவி2� ெகா(கி)ேற). இ)� இ*த நா56ேல நியமி�க�ப5&(ள 7யாதீன ஆைண��;�களி, கடைமயா.�பவ�க1�� மாதா*த ேவதனைத அதிகாி�ப2 ச�ப*தமான பிேரரைண<�, ஏ.கனேவ அறிவி�க�ப5ட வாிகளி, தி>த�கைள� ெகா%&வ>வத.கான தி>த+ ச5ட?ல"� இ*த+ சைபயிேல விவாதி�க�ப&கி)றன. �றி�பாக, 7காதார ேசைவ ச�ப*த�ப5ட விடய�களி, வாி மா.ற�கைள� ெகா%&வ*2 ம�க1��+ ச@ைககைள ஏ.ப&தி� ெகா&�பத.காக+ சம��பி�க�ப56>�கி)ற இ*த தி>த+ ச5ட?ல� ெதாட�பான விவாததி, கல*2ெகா%& உைரயா.�வ2 மிக "�கியமான ச*த��ப� என  நா) நிைன�கி)ேற).  

1099 1100 

[ගK (ආචා,ය) බ+:ල �ණව,ධන මහතා] 



2018 අෙග�ස්@  09  அத.� ")பாக இ*த உயாிய சைபயிேல இ*திய வ�சாவளியினரான மைலயக தமிழினைத+ ேசா்*தவ) எ)ற வைகயி, ஒ> விடயைத� �றி�பிட வி>�Dகி)ேற). அதாவ2, இ*திய அகதி "கா�களிேல வாE*த இ*திய வ�சாவளியினரான மைலயக தமிழ�க( இ*திய� பிரஜாGாிைமைய� ெப.��ெகா%டேதா&தா) 2009ஆ� ஆ%& இல�ைக வாE இ*திய வ�சாவளி மைலயக தமிழ�கள2 பிரஜாGாிைம� பிர+சிைன தீ�*த2 எ)கி)ற வைகயி,, மைற*த தமிEநா5& ")னா( "தலைம+ச� டா�ட� கைலஞ� க>ணாநிதி அவ�க1�� இல�ைக வாE இ*திய வ�சாவளி மைலயக தமிE ம�க( சா�பாக என2 அKச0ைய<� மாியாைதைய<� இ*த உயாிய சைபயிேல ெச@2வத.�� கடைம�ப56>�கி)ேற). காரண�, இ*த நா56ேல இ*திய வ�சாவளியினராக வ*2 வாE* 2ெகா%6>�கி)ற மைலயக தமிழ�களி) வரலா� எ)ப2 அரசியேலா& பி)னி� பிைண*த2. அ2ப.றி தா�க( அறிL�க(. �றி�பாக, 1948ஆ� ஆ%& இல�ைக 7த*திரமைட*தேதா& �6<ாிைம பறி�க�ப5ட இ*த ம�க( நாட.றவ�களாக இ>*த நிைலயி,, 1964ஆ� ஆ%& இல�ைகயி) அ�ேபாைதய பிரதமராக இ>*த தி>மதி சிறிமாேவா ப%டாரநாய�க அவ�க1��� அ�ேபாைதய இ*திய� பிரதமராக இ>*த லா, பகO� சாPதிாி அவ�க1��மிைடயி, ெச/ய�ப5ட ஒ�ப*ததி) அ6�பைடயி,, இல�ைகயி) ெபா>ளாதாரதி.�� ெப>� ப�களி�D+ ெச/த இ*திய வ�சாவளி ம�க( இ*தியாG�� தி>�பியQ�ப�ப5டேபா2, அவ�க( நாட.றவ�களாக தாயக� ெச)றி>*தேவைள, அவ�க1�� ம�வாE வளி�பதி, மைற*த ")னா( "தலைம+ச� கைலஞ� க>ணாநிதி அவ�க( ெப>� ப�� வகிதி>�கி)றா�.  கட0ேல நீ*தி�ெகா%6>*த மீ)கைள தைரயிேல O�கி Lசிய2 ேபா)�, இ*த நா560>*2 அ*த ம�க( இ*தியாவி.� தி>�பியQ�ப�ப5டேபா2 அ6�பைட வாEவாதாரமான ெபா>ளாதாரதி, மிகG� பி)த�கிய நிைலயி, ெவ�� 3,000 Sபா/ இ*திய� பணேதா& அவ�க( ம�வாEைவ ஆர�பி�க ேவ%&� எ)ற நிைலயி,, இ�ேக அவ�க( வாE*த ேதயிைல ேதா5ட+ Tழைல அவ�க1�� வழ�கேவ%&� எ)பத.காக TANTEA எ)� ெசா,ல�ப&கி)ற தமிEநா5& அரச சா�*த ேதயிைல ேதா5ட�கைள உ>வா�கி, அதி, எ�க( ம�கைள வாழ+ ெச/2, அதUடாக அவ�களி) வாEவாதாரைத உ>வா�கியவ� எ)ற வைகயி@�, உலக தமிழ�களி) ஒ> ?த தைலவராக� கட*த 80 ஆ%& காலமாக இ*த� பிரா*தியதிேல ெசய.ப5டவ� எ)கி)ற வைகயி@� கைலஞ� க>ணாநிதி அவ�க1�� இல�ைக வாE இ*திய வ�சாவளி தமிழ�க( சா�பாக எ�கள2 அKச0கைள ெச@தி�ெகா(ள நா�க( கடைம�ப56>�கி)ேறா�. தமிE ".ேபா��� V5டணியி) உ��பின�கெள)ற வைகயி, நாQ� அைம+ச�களான மேனா கேணச), இராதாகி>W ண) ஆகிேயா>� பாரா1ம)ற உ��பினரான வ6ேவ, 7ேரW அவ�க1� எ�கள2 V5டணியி) ெசயலாள� நாயக� ச*திரா சா�ட� அவ�க1� ேந.ைறய தின� தமிழக� ெச)� ேநர6யாக அ)னா>�� எ�கள2 அKச0ைய+ ெச@திவி5& வ*ேதா�. எ�க( ம�க(பா, அவ� ெகா%6>*த அ�கைற�காகG� இ*தியாவி, ந0G.றி>*த ம�க1�காக அவ� ")ென&த நடவ6�ைகக1�காகG� இ*த உயாிய சைபயி@� நா� அ)னா>�� ெச@2கி)ற அKச0 அவர2 ந)மதி�ைப ேம@� ெம>V5&ெமன நிைன�கி)ேற).   அ&2, 7யாதீன ஆைண��;�களி, அ�க� வகி�பவ�க1ைடய ச�பள� அதிகாி�க�படேவ%&ெம)ற இ�� ")ைவ�க�ப56>�கி)ற பிேரரைண ப.றி இ)� 

நா�க( ேபசி�ெகா%6>�கி)ேறா�. அேதேநரதிேல �றி�பி5&+ ெசா,லேவ%6ய ஒ> விடய� இ>�கி)ற2. அ2தா) கட*த வாரதி, பாரா1ம)ற உ��பின�களி) ச�பள� அதிகாி�க�பட�ேபாவதாக+ ெசா,ல�ப5ட ெச/தியா��. அ�ேபா2 பாரா1ம)ற உ��பின�களி) ச�பள� ப.றிய விடய� விம�சன2��(ளான2. கட*த 3 - 4 வ>ட�கைள நா�க( எ&2ேநா�கினா, ப,ேவ� ச*த��ப�களி, பாரா1ம)ற உ��பின�களி) ச�பள அதிகாி�D� ப.றி� ேபச�ப5டைத� பா��கலா�. அத.க�பா,, இ�ேபா2 ஊடக�களி, பாரா1ம)ற உ��பின�க1��+ ச�பள� அதிகாி�க�பட ேவ%&மா, இ,ைலயா எ)ப2 ச�ப*தமாக வாத�பிரதிவாத�க( அதிகமாக� காண�ப&கி)றன. அ2 ெதாட�பாக எம2 ஐ�கிய ேதசிய ")னணி சா�பாக பிரதி அைம+ச� அஜி ெபேரரா அவ�க(, தா�க( அ�ப6யான அதிகாி�ைப� ேகாரவி,ைலெய)ற விடயைத மிக ெதளிவாக நா5& ம�க1��  ")ைவதி>�கிறா�. அேதேபால, ேமத� ஜனாதிபதி அவ�க1�Vட இ*த விடயதிேல கவன� ெச@தி, "பாரா1ம)ற உ��பின�களி) ச�பளைத அதிகாி�க�Vடா2; அதிகாி�க  விடமா5ேட)" எ)� ெசா,0யி>�கி)றா�. எ)றா@�, ஒ> விடயைத நா) ெதளிGப&த வி>�Dகிேற). அதாவ2, இ*த� பாரா1ம)றதி.�� ெபா>தமானவ�க( ெதாிGெச/ய� படாைம�� அ,ல2 அவ�க( அ&த "ைற ேதா்த0, நி.பத.� வி>�பாைம��, இ�ேக நம�காக வழ�க�ப&கி)ற ச�பள தி5ட� ம�பாிசீலைன ெச/ய�படாம, இ>�ப2G� ஒ> காரணமா��. சிலேவைளகளி, ெவளிேய ெபற�V6ய வ>மான ைதவிடG� மிக��ைற*த வ>மானேதா&, மி�*த சிரமதி.� மதியி, த�கள2 வாEவாதாரைத� ெகா%&ெச,லேவ%6ய நிைல காரணமாக த�தியானவ�களி, சில� ெதாட�+சியாக� பாரா1ம)ற� ேபா)ற உயாிய சைபயிேல அ�க� வகி�பைத தவி�2 வ*தி>�கிறா�க(. எனேவ, பாரா1ம)ற உ��பின�களி) ச�பள அதிகாி�D விடயைத த5ைடயான ஒ> விடயமாக� பா�2, அதைன விவாததி.�5ப&தி, ச�பள� அதிகாி�க�பட�Vடாெத)ற "6G�� வர ேவ%டாெம)ற ஆேலாசைனைய இ*த உயாிய சைபயிேல பதிG ெச/யலாெம)� நிைன�கி)ேற).  ெகௗரவ தைலைமதா��� உ��பின� அவ�கேள, இ*த� பாரா1ம)றதிேல உைரயா.�வத.� அ�பா, �;�க( - committees ம5டதி, ப,ேவ� பணிகைள நா�க( ஆ.றிவ>கி)ேறாெம)ப2 உ�க1��� ெதாி<�.  நீ�க1� நாQ� ப,ேவ� �;�களிேல பணியா.�கி)ேறா�. இ*த+ சைப�� வ>கி)ற ப,ேவ� ச5ட�களாக இ>�க5&�, ம.�� விடய�களாக இ>�க5&�, ப,ேவ� தீாம்ான�கைள அதைகய �;�க( ம5டதி,தா) நா�க( எ&�கி)ேறா�.  அ2 அரசியலைம�D� �;வாக இ>�கலா�, அ,ல2 ெபா2மQ� �;வாக இ>�கலா�, அ,ல2 நிதி� �;வாக இ>�கலா�, அ*த� �;�க( V6 விவாதி�கி)றேபா2 அ,ல2 கல*2ைரயா&கி)றேபா2 மி��ைற*தளவிேலதா) உ��பின�க( வ>வா�க(. பல சமய�களி, Quorum இ,லாத நிைலைமக(Vட ஏ.ப56>�கி)றன. சில பாரா1ம)ற உ��பின�க( அதி, ப�ேக.பதி,ைல. காரண� அத.காக+ ெசலவி&கி)ற ேநரைத அவ�க( Lணான ேநரமாக� க>2கிறா�க(. எ)ைன� ெபா�தவைர��� ஒ5&ெமாதமாக எ,லா� பாரா1ம)ற உ��பின�க1��� ச�பள அதிகாி�ெபன� ெபா2வாக� ேபசிவி5&� ேபாகாம,, performance அ6�பைடயி, யா� யா� எ*ெத*த� �;�களி, அ�க� வகி2 தம2 ப�களி�D�கைள+ ெச/2 இ*த பாரா1ம)றதி) 
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පා,0ෙ�+@ව ெசய.றிறைன அதிகாி�கத�க வைகயி, உ%ைமயி, த�கள2 கடைமகைள+ ெச/2 பாரா1ம)ற ஜனநாயகதி.� வ0ைம ேசா்�கி)றா�கேளா அவ�க1�� உாிய ெகா&�பனG கிைட�க�V6ய வைகயிேல இ2 ைகயாள�பட ேவ%&�. இ*த "ைற அ2 அவசியமி,ைலெய)றா@� எதி�வ>� பாரா1ம)றதிேல அ�ப6யானெதா> ேப+7வா�ைத�� நா�க( ெச,ல ேவ%&�. ெதாிG ெச/ய�ப&கி)ற பாரா1ம)ற உ��பின�க1�� ெபா2வாக இ2தா) அ6�பைடய+ ச�பள� எ)ற நிைலயி, அத.� அ&த நிைலயி, அவ�க( பாரா1ம)ற� �;�க( ம5டதிேல எ[வா� த�கள2 ேசைவகைள+ ெச/கி)றா�கெள)பைத மதி�\& ெச/2 அத) அ6�பைடயி, ச�பள தி5டைத வ6வைம�க ேவ%&�. அ�ேபா2 உ%ைமயாக ெசய.பா56, ஈ&ப56>�கி)ற பாரா1ம)ற உ��பின�க1�� உாிய ெகா&�பனGக( கிைட��ெம)� நா) நிைன�கி)ேற).  இ*த+ ச*த��பதி, ஒ> விடயைத ஞாபக�ப&த வி>�Dகி)ேற). 7யாதீன ஆைண��; உ��பின�க1�� ச�பள� அதிகாி�கி)ற விடயமாக இ>�க5&�, அ,ல2 பாரா1ம)ற உ��பின�களி) ச�பளைத அதிகாி�கி)ற விடயமாக இ>�க5&�, இ*த விடய�களி, இ*த+ சைப எ&2�ெகா(கி)ற கவனதி) அளG��  இல5ச� கண�கான ேதா5ட ெதாழிலாள�களி) ச�பள விடயதி, கவனெம&�பதி,ைல. அவ�க( ஒ[ெவா> இர%& வ>ட�க1�� ஒ> "ைற<� த�கள2 ச�பள உய�G�காக Lதியி, இற�கி� ேபாரா&கி)ற நிைல, ஒ�ப*த� பிரைஜக( ேபா)� தம2 ச�பள2�காக ஓ� ஒ�ப*ததி, த�கியி>�கி)ற நிைல இ*த நா56ேல ெதாட�* 2ெகா%6>�கி)ற2. இ*த� V5& ஒ�ப*த "ைறைய மீளா/G ெச/ய ேவ%&ெமன அ2ெதாட�பாக ேப7வத.� இ*த+ சைப ")வரேவ%&�. நா) பல"ைற இ*த+ச சைபயி, அ2ப.றி� ேபசியி>�கிேற). ஓ� ஒதிைவ�Dேவைள� பிேரரைணைய�Vட ")ைவ தி>*ேத). அதைகய ச*த��ப�களி, பாரா1ம)ற� ெதாட�+சியாக ெமௗன� கா2 வ*தி>�கி)ற2. அதி0>*2 இ*த� பாரா1ம)ற� வி&பட ேவ%&�. இ2ேபா)ற ஒ> பிேரரைணைய ")ைவ2 V5& ஒ�ப*த� மீளா/G ெச/ய�பட ேவ%&�. 25 ஆ%&க1�� ")D ெச/2ெகா(ள�ப5ட அ*த� V5& ஒ�ப*த� மீளா/G ெச/ய�பட ேவ%&� எ)பேத எ�கள2 ேகாாி�ைகயாக இ>�கி)ற2. எனேவ உய� ம5டதி@(ளவ�களி) ச�பள� ம5&ம,ல, அ6ம5ட ம�களாக, இ*த நா56) ெபா>ளாதாரதி) அ6�பைடயாக விள�கி� ெகா%6>� கி)ற ெப>*ேதா5ட� ைகெதாழி0, ஈ&ப&கி)ற ெதாழிலாள�களி) ச�பள விடயைத<� இ2ேபா)� ";நா( விவாததி.� எ&2, இ*த உயாிய சைபயி, விவாதி2, ஒ> "6G�� வரேவ%&ெமன� ேக5&�ெகா%&, வா/�பளிதைம�� மீ%&� ந)றிVறி, விைடெப�கி)ேற). வண�க�. 
 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_.  

�ළඟට, ගK දයාZ< ජයෙස�කර මැC@මා. ඔබ@මාට &නා½ 

පහෙළ1වක කාලය6 ෙව+ කර Cෙබනවා. 

[අ.භා.1.52] 
 
ග3 දයාt_ ජයෙසfකර මහතා  (மா9�மி, தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, අද 4න ඉ4<ප� කර Cෙබන 

ෙ� පන� ෙක��ප� ස�බ+ධෙය+  කථා කර+නට ලැ ම 

ගැන මා ස�ෙත�ෂ වනවා.  ඒ වාෙAම අද 4න ස්වාIන ෙක1'ෂ+ 

සභා නවෙයU සභාපCවK+ ෙවත දැනට ෙගවS ලබන 

පා<�'ක හා ෙවන� -මනා වැ½ /Mම සඳහා වන ෙය�ජනාව�� 

ඉ4<ප� කර Cෙබනවා. ;ල බලෙය+ ප� වන සභාපCවරය+ 

හැර අෙන�� සභාපCවරය+ සඳහා දැනට ෙගවS ලබන 

K	ය� ල6ෂයක මාZක -මනාව K	ය� එ6ල6ෂ Cස්ප+දහස 

ද6වා වැ½ /Mමට හා එම -මනාවට අමතරව දැනට ෙගවS ලබන 

අෙන�� Zය¢ -මනා සංෙශ�ධනය /Mම/+ ෙත1රව ඒ 

අ^<+ම ෙගEමට�, ඒ වාෙAම ;ල බලෙය+ ප�වන ස්වාIන 

ෙක1'ෂ+ සභා සභාපCවරය+ සඳහා තම ;ත� තන@ෙ, වැ�) 

හා -මනාවලට අCෙ,කව සව්ාIන ෙක1'ෂ+ සභාව+U 

සභාපCවරය�ෙA මාZක -මනාෙව+ Zයයට 50ක මාZක 

-මනාව6 ෙගEමට� ෙය�ජනා කර Cෙබනවා. ඒ වාෙAම අ�ලස ්

ෙහ� �ෂණ ෙච�දනා &ම,ශන ෙක1'ෂ+ සභාෙR හැර අෙන�� 

ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාවල ;ල බලෙය+ ප� ෙන1වන 

සාමාLකය+ සඳහා දැනට ෙගවS ලබන K	ය� 

හැ�තෑප+දහසක මාZක -මනාව K	ය� අàදහස ද6වා වැ½ 

කර+න�, ඒ වාෙAම රාජ� ව�ාපාර චPෙ�ඛ 3/2015U 

&�&ධාන ප<4 ;ල බලෙය+ ප�වන සාමාLකය+ සඳහා එ6 

¤ස්E� වාරයකට සහභා} Eම ෙවSෙව+ K	ය� දසදහසක 

-මනාව6 ෙගEමට�, ඒ වාෙAම අ�ලස් ෙහ� �ෂණ ෙච�දනා 

&ම,ශන ෙක1'ෂ+ සභා පනෙ� 8 වන වග+Cය අSව එම 

ෙක1'ෂ+ සභාෙR සභාපCවරයාට හා සමානව සාමාLකය+ට ද 

බලතල පවරා ඇC බැ&+, එම සාමාLකය+ට දැනට ෙගවS 

ලබන K	ය� අàප+දහසක මාZක -මනාව K	ය� එ6ල6ෂ 

Cස්දහස ද6වා වැ½ කර+න�, දැනට ෙගවS ලබන අෙන�� 

-මනා ඒ අ^<+ම ෙගව+න�, ඒ වාෙAම මැCවරණ ෙක1'ෂ+ 

සභාෙR සභාපCවරයා හා සාමාLකය+ ෙවත, මැCවරණය6 

B කාශයට ප� කළ 4න Zට B Cඵල ;�� කරන 4න ද6වා � 

කාල Ùමාව සඳහා ඔ¡+ෙA මාZක -මනාෙව+ ¾ක &ෙශ�ෂ 

-මනාව6 ෙගව+න� ෙය�ජනා කරලා Cෙබනවා. ඒ වාෙAම 

තව� කාරණා ගණනාව6 ගැන ෙමU සඳහ+ කරලා Cෙබනවා.  

ෙප10ස් ෙක1'ෂ+ සභාව 	mබඳව කාරණා ගණනාව6 අද 

ෙමතැන- සඳහ+ ¡ණා. ෙප10ස් ෙක1'ෂ+ සභාව ග+නා � 

$+: $රණ 	mබඳව කථා කළා.  අපට මතක_, 2001-2004 

කාලෙ#� ෙප10ස් ෙක1'ෂ+ සභාව C�ණා. හැබැ_ එදා ෙප10ස ්

ෙක1'ෂ+ සභාවට අ� ෙවලා C�~ ඉරණම�, ව,තමාන 

ෙප10ස් ෙක1'ෂ+ සභාවට අ� ෙවලා Cෙබන ඉරණම� 

ෙප1Áඩ6 &තර සමාන_ /යලා_ මට Uෙත+ෙ+. ෙම1කද 

ෙහ�@ව, එදා උසස්E� Zය�ලම Z: ¡ෙN ඒ, අමාත�වරයාෙA 

ෙය�ජනා හා   අදහස්     අSව_.  අද ෙප10ස් ෙක1'ෂ+ සභාව 

ය� &�යකට මැ4හ� ¡ණ�, සමහර කාරණා 	mබඳව ෙප10ස ්

ෙක1'ෂ+ සභාෙව+ ෙදන $+:-$රණ එෙලස Äයා�මක /Mම 

ෙප10ස්පC@මා සහ ඒ අමාත�ාංශෙ# සමහර අය පැහැර හ<'+ 

Cෙබනවා. ඒ ;සාම සමහර ෙප10ස් ;ලධා<+ට Z: වන 

අගCගා� ත��වය+ ස�බ+ධෙය+ ඒ අයට ය+න තැන6 

නැC වන ත��වය6 ඇC ෙවලා Cෙබනවා. ෙම1කද ෙහ�@ව, 

ස්වාIන ය_ /යා ග+නා � ෙක1'ෂ+ සභාව/+ ෙදS ලබන 

$+:ව/+ පවා බැ× U�+ෙ+ නැC වන &�යට කට^@ 

කර+න සමහර නායක_+ට, නැ�න� සමහර අමාත�ාංශවල, 

එක එක ෙදපා,තෙ�+@වල ;ලධා<+ට හැ/යාව ලැ  

Cෙබනවා. ඒ ;සා ෙමU ස්වාIන�වය 	mබඳව වඩා� ක�පනා 
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කළ ^@ ව+ෙ+ ෙවන ක¡Kව� ෙන1ෙව_. ආNOPම 

ව�වස්ථාව යටෙ� 	U�වා Cෙබන ආNOPම ව�වස්ථා සභාව 

ෙ� ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාවල Cෙබන ත��වය 	mබඳව �ට 

වඩා ය� Äයාමා,ගය6 අSගමනය කෙළ1� ෙහ1ඳ_ /යන එක 

මම ෙ� අවස්ථාෙR - /ය+න කැමැC_. ඒ ;සා ෙ� ස්වාIන 

ෙක1'ෂ+ සභාව0+ ගS ලබන Äයාමා,ග ඒ &�යටම 

Äයා�මක ෙවනවාද, නැFද /යන කාරණය 	mබඳව ෙස1යා 

බැ¼ම කළ ^@_. ඒක ගැන_ අ	 හැමදාම කථා කෙළ�. මම ෙ�ක 

පට+ ග+නෙක1ට� /Rවා, ෙමෙහම ෙක1'ෂ+ සභා ප� කළාම 

සාධාරණය6 ඉෂ්ට ෙන1වන පා,ශ්වයකට ය+න තැන6 නැ@ව 

යනවා /යලා. ඒක එක6. ෙදවැ+න, ෙක1'ෂ+ සභාව සාධාරණ 

$+:ව6 ග�ත�, ඒ $+:ව Äයා�මක ෙන1කර+නා � ය� 

;ලධා<ෙය�ට &KFධව ගත ^@ Äයා මා,ග 	mබඳව� ඔ¡+ 

අසරණභාවයට ප� ෙවනවා. ඒක තම_ අද උෙF 

පා,0ෙ�+@ෙR- ෙ� කාරණය 	mබඳව සාක2ඡා ¡ෙN.  

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, අෙ) \ද� ඇමC@මාට එක 

පැ�ත/+ මා ස්@Cව+ත ෙවනවා.  ආNOෙR ඇමCවරය� 

වශෙය+ මා ඉ+නෙක1ට� ආදාය� බ: ස�බ+ධෙය+ ඒ පන� 

ෙක��පත ෙගනාy අවස්ථාෙR, කලාකKව+ 	mබඳ කාරණය 

ස�බ+ධෙය+ මා කථා කළා. එයට ෙහ�@ව ෙම1ක6ද? අද ෙට0 

නාට� කලාව කඩා වැ�ලා Cෙබනවා. ජනතාව ෙR4කා නාට� 

බල+න ය+ෙ+ නැC ත��වයට ප�ෙවලා Cෙබනවා. එෙස� 

CÆය- කලාකKව+ ;ෂ්පාදනය කර+නා � ෙට0 නාට�ය/+, 

කලාකKව+ 0යන ෙප1ත/+, එෙහම නැ�න� yK: yY~E� 

කරලා කලාකKව+ ඉතා අමාKෙව+ ;ෂ්පාදනය කරන ෙR4කා 

නාට�ය/+ ෙබ1ෙහ1ම අමාKෙව+ උපයා ග+නා \දලට� බ: 

අය /Mෙම+ ඔ¡+ ;දහස් කර+නය /යා අ	 /Rවා. හැබැ_ 

ෙ� පන� ෙක��පත ෙක��ප� කළ සමහර ;ලධා<+ අර බ: 

�ක ෙකm+ම ෙගනැ&� එතැන Cෙබන item එකට හදලා ;ක� 

Z�යා 'ස, ෙ� අය ';q+ද, ක¡ද /යා ක�පනා කෙළ� නැහැ. 

කලාකKව+ නැ� Zට ඒ ෙවSෙව+ කෑ ගහ+න පට+ ග�තාට 

පස්ෙස� තම_ ඒ ගැන ආNOවට ෙ�<ලා ය�/Z අO /Mම6 

කර+න කට^@ කර+ෙ+. ඉCහාසෙ# ය� බFද6 එක@ කළා 

න� කKණාකරලා ෙ� ';q+ට ඒ \දල� ආපq ෙගව+න /යා 

මම /යනවා. ෙ� අUංසක ';q+ කලාකKව+ &�යට 

ෙබ1ෙහ1ම අමාKෙව+ තම+ෙA D&තය ගැට ගහග+නා අය_.  

මා දැ6ක තව කාරණය6 Cෙබනවා. ෙ� බ: අය /Mම ;සා 

&ෙශ�ෂෙය+ම සමහර ෙට0 නාට� ÃපවාU� නාmකාවල 

&කාශන E� අOෙවලා Cෙබනවා. මා උදාහරණය6 /ය+න�. 

ස්වාIන ÃපවාU;ෙ# එක teledrama එක6 ෙක1ටස් 50/+ 

සකස් කර+නය /යා /Rවා.  

ෙක1ටස් 50 හද+න /Rවාම, ඒ ;ෂ්පාදකයා ෙක1ටස් 50 

හැ:වා. දැ+  /යනවා, ග+ෙ+ ෙක1ටස් 30_ ¢. එතෙක1ට අර 

ඉC< ෙක1ටස් 20ට ක¡ද වග  /ය+ෙ+? දැ+ ඒක_ ෙ� ZFධ 

ෙවලා Cෙබ+ෙ+. ඔ¡+ට U@~ U@~ &�යට ඒ $රණ ගැ�ම 

@ළ ෙ� අයට අසාධාරණය6 ෙවලා Cෙබනවා. 

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!    

ෙ� අවස්ථාෙR- ක¡K+ ෙහ� ගK ම+Xවරය� Óලාසනය 

සඳහා ගK ෙශහා+ ෙස�මZංහ ම+X@මාෙA නම ෙය�ජනා 

කර+න.  

ග3 (ෛවදO) අෙන�මා ගමෙo මහH�ය (ඛ�ජ ෙතL 
ස9පH සංව+ධන �ෙය�ජO අමාතO��ය)    (மா9�மி, (டா!ட�) (தி�மதி) அேனாமா கமேக - ெப2ேறாYய வள.க0 அபிவி��தி பிரதி அைம*ச�) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister 
of Petroleum Resources Development) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, "ගK ෙශහා+ ෙස�මZංහ 

ම+X@මා දැ+ Óලාසනය ගත ^@ය" _  මම ෙය�ජනා  කරනවා. 

 
ග3 වා�ෙ5ව නානාය&කාර මහතා    (மா9�மி, வா:ேதவ நாணாய!கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 
Ct� ස්�ර කරන ල:. ஆேமாதி�தா&. 
Seconded. 

 

-ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා ස9මත Cය. வினா வி�க�ப��  ஏ-1ெகா ள�ப�ட". 
 

Question put, and agreed to. 
 

අන�3ව ග3 pමL රHනායක මහතා aලාසනෙය� ඉවH 
ෙය�, ග3 ෙශහා� ෙසfමtංහ මහතා aලාසනාbඪ Cය. அத�பிற�, மா>Aமி� பிம	 ர�நாயக அவ&க  அகிராசன�தினி�1 அகலேவ, மா>Aமி�  ெசஹா� ேசமசி5க அவ&க  தைலைம வகி�தா&க . 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, and 
THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 

  
ග3 දයාt_ ජයෙසfකර මහතා  (மா9�மி, தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එම ;සා ඒ කාරණාව 	mබඳව අ	 නැවත ෙස1යා බැ¼ම6 

කෙළ1� ෙහ1ඳ_. ෙම1කද, ජනමාධ� ඇමC@මා හැ�යට එ@මාට 

හැ/යාව6 Cෙබනවා ඒ ස�බ+ධව ෙස1යා බල+න. ස්වාIන 

ÃපවාU� සංස්ථාව සමහර ෙට0 නාට� ;ෂ්පාදකය+ට ෙක1ටස් 

506 &තර හද+න අවසර -ලා, ඒ ෙක1ටස් 50 හැ:වාට පqව එය 

ෙක1ටස් 40ට අO කරනවා; "දැ+ අපට ෙක1ටස් 40_ ඕනෑ" 

/යලා /යනවා. එතෙක1ට ඉC< ෙක1ටස්වලට }ය &යදමට ක¡ද 

වග /ය+ෙ+? ෙ� &�යට කලාකKෙව� ඉතාම අසරණ වන 

Äයාකාරකම6 ෙ� @ළ ZFධ ෙව'+ Cෙබනවා.   

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, අද ෙ� රෙ¾ ඉ4/M� 

6ෙෂ�§ය @ළ &ශාල අ,�දය6 ම@ෙව'+ Cෙබන බව මම 

ඊළඟට මත6 කර+න කැමC_. ප½ වැ½Eම�  එ6ක, 

ආNOෙව+ ලබා - Cෙබන Zය¢ ෙFව� එ6ක රෙ¾ ආ,�ක 

ව,ධනෙ#�,  ;ෂ්පාදන Äයාව0ෙ#� ය� වැ½ Eම6  ZFධෙව_ 

/යා අ	 බලාෙප1ෙර1�@ ¡ණා. හැබැ_ අද ෙ� ඉ4/M� 

ක,මා+තය &ශාල වශෙය+ කඩා වැÅමකට ල6 ෙව'+ 

Cෙබ+ෙ+. අ	 ඉ4/M� ක,මා+තෙ# ව,ධනය අරෙගන බල\. 

එU  වැ½ම ව,ධනය6 ෙප+S� කර Cෙබ+ෙ+ 2012 

ව,ෂෙ#_. ඒ කාලය @ළ ෙමම ක,මා+තෙ# ව,ධන ෙRගය 

Zයයට 21.6_.  2013 ව,ෂෙ# එය Zයයට 14.4කට අO ¡ණා. 

2014 ව,ෂෙ# එය Zයයට 6.6කට අO ¡ණා. 2015 ව,ෂෙ# එය 

Zයයට 5.1කට අO ¡ණා. ඊළඟට, නැවත 2016 ව,ෂෙ#- එU ය� 

වැ½Eම6 C�ණා. 2016 ව,ෂෙ#  එය  Zයයට 8.3කට ව,ධනය 

ෙවලා C�ණා. ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, න\� }ය 

අ¡KFද ෙවනෙක1ට ලංකා ඉCහාසෙ# අOම ව,ධන ෙRගය6 

Cෙබන 6ෙෂ�§ය6 බවට ප� ෙව'+, ඉ4/M�  6ෙෂ�§ෙ# 

ව,ධන ෙRගය  Zයයට 3.1ක ට ස�Ú,ණෙය+ම පහත බැස්සා.  

ෙමෙහම  ZFධ ෙව+න ෙහ�@ව ෙම1ක6ද? අප ෙගව� හදනවා. 

&ශාල ඉ4/M� ක,මා+ත එනවා. ෙ� Äයාදාමය එනෙක1ට අද 

ක,මා+ත &ශාල සංඛ�ාව6 වැÙ }U+ Cෙබ+ෙ+.  
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පා,0ෙ�+@ව 

ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

 Order, please!   I wish to announce that this House 
cordially welcomes the Delegation of the People’s 
Republic of China led by Hon. Mao Wanchun, the 
Chairman of Hainan Provincial Political Committee of the 
Chinese People’s Political Consultative Conference, now 
present at the Speaker’s Gallery.  

ගK දයාZ< ජයෙස�කර ම+X@ම;, ඔබ@මා කථා කර+න.  

 
ග3 දයාt_ ජයෙසfකර මහතා  (மா9�மி, தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ÓලාසනාÃඪ  ගK ම+X@ම;,  ඉ4/M� 6ෙෂ�§ය කඩා 

වැÅමට ය� ෙහ�@ව6 Cෙබනවාය /යන  කාරණය මම  4}+ 

4ගටම  ම@ කළා.  ෙ� ඉ4/M� ක,මා+තය කරලා  අද  ඔ¡+ට 

ඒ Æ�වලට \ද� �ක  ග+න  බැ<ව_ ඉ+ෙ+. අෙ) ගK 

අෙන�මා ගමෙA මැC;ය ෙ� ගK සභාෙR දැ+ ඉ+නවා. 

එ@'යෙA y§ ර�නය� ඉ4/M� 6ෙෂ�§ෙ# වැඩකට^@වල 

ෙය- Z�න ෙකෙන6. අද ඔ6ෙක1ම Æ� �ක  Uර ෙවලා 

Cෙබ+ෙ+. ස�0 නැහැ. Æ�  දමලා මාස ගණන6 Cස්ෙස� ඒ 

';ස්q බලාෙගන ඉ+නවා.  ඊට පqව  ඒ Zය¢ෙදනා කැ ෙඳRවාම 

;ලධා<+  ඉස්සරහා  ඒ අය අපහqතාවට ප� ෙවනවා. සමහර 

ෙවලාවට ඒ අයට  නැÕටලා  /ය+න බැහැ, "අ	ට   ස�0   

:+ෙ+ නැහැ" /යා. ඊට පqව  ෙම1කද කර+ෙ+? Surcharge 

එක6 ග+නවා.  මට ¡ණ� ඒක සමහර ෙවලාවට /ය+න ZFධ 

¡ණා. ෙම1කද, මම \ද� ෙය1දවලා ෙක1_තර� වැඩ කළ�, Æ� 

�ක ෙවලාවට ෙගවා ග+න ෙවලාවට ස�0   නැහැ.  එම ;සා 

එතැන- ෙ� ඉ4/M� ක,මා+තෙ# ඉ+න අය &ශාල අ,�දයක  ට 

ප� ෙවනවා.  ෙ� ;සා සමහර අය දැ+ ෙ� ඉ4/M� ක,මා+තය 

සඳහා ෙට+ඩ, ග+ෙ+ නැහැ. ෙම1කද ෙට+ඩ, අරෙගන ඒ අයට 

ඒ කට^�ත කර+න බැහැ.  එක පැ�ත/+   ඒ ෙග1�ල+ට  

�මය 	mබඳ Bශ්නය6 Cෙබනවා. �මය එක@ කර ග+න 

';q+  නැහැ. අද &ශාල 	<ස6 ෙ� �මය නැCව ඉ4/M� 

ක,මා+තය කරග+න බැ<ව  ඉ+නවා. සාමාන� ෙස�වකෙය�, 

බාස්ලා, ෙ�ස+ බාස්ලා, අ� උද¡කKව+ ලංකාව @ළ නැහැ. එම 

;සා ෙ� ඉ4/M� ක,මා+තය ඉ4<යට ෙගනය+න න� ඒ සඳහා 

�ම6 ෙහ� වැඩ 	mෙවළ6 ෙය4ය ^@_. ඔය ෙම1න කථා 

/Rව�, ඒක ෙවන &�යකට අ,ථ කථනය කළ�, අ	ට  

ක�කKව+ ෙස1යා ග+න බැ< න� අ	  ෙක1ෙහ1මද ෙ� 

ක,මා+තය කර+ෙ+? ෙ� ;සා ඉ4/<� ක,මා+තය අද &ශාල 

කඩා වැÅමකට ල6 ෙවලා Cෙබනවා.   

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ෙදවැ; කාරණය ෙ�ක_. 

අෙ) ජනතාව කැමC ෙවලා  Cෙබ+ෙ+  ය� ර6ෂා Bමාණය6 

/Mම  සඳහා  පමණ_. අද ෙස�වා   &^6Cය  ග�ත�, ඉහළ 

අධ�ාපනය ලැ© අයෙA ෙස�වා &^6Cය &ශාල ෙලස වැ½ ෙවලා  

Cෙබනවා.  

තKණ 	<ස අතර ෙස�වා &^6Cය වැ½ ෙවලා Cෙබනවා. ඒ 

වාෙAම, අවශ� කරන ¤� ර6ෂා නැC ;සා ය� වැ½U� &ශාල 

	<ස6 ගැවෙස'+ ඉ+නවා. ඒ ;සා පහළ ම¾ටෙම+ ඉ4/M� 

ක,මා+ත කර+න අද ';q+ නැහැ. ඒ ෙවSෙව+ ආNOව 

&�යට ය� 	යවර6 ගත ^@_. එවැ; 	යවරකට මම න� &KFධ 

ෙව+ෙ+ නැහැ. මම එයට ප6ෂව ඡ+දය ෙදනවා. එෙහම නැCව 

ඉ4/M� ක,මා+තය ඉ4<යට කර ෙගන ය+න බැහැ.  

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ෙදවැ; කාරණය ෙමය_. 

&ෙශ�ෂෙය+, බFධ ෙFෙප1ළ ස�බ+ධව මම ආNOෙR Z� 

කාලෙ#� කථා කළා, ෙ� ස�බ+ධ Cabinet Paper එක 

ෙගෙනන ෙක1ට� මම 4}+ 4ගටම කථා කළා. ෙ� බFධ ;වාස 

ස�බ+ධෙය+, &ෙශ�ෂෙය+ම මහ� ;වාස ඉ4/Mම ස�බ+ධව 

&ශාල boom එක6 ලංකාව ඇ@ළත ඇC ¡ණා. ෙක1ළඹ 

නගරෙ#, ෙක1ළ + 	ට බFධ ;වාස; ත¾� ;වාස ඉ4/M� @ළ 

&ශාල වශෙය+ 	ට ¤�ෙය� ෙ�වා 'ල- ග+න �දාන� ¡ණා. අද 

ෙ�වාට Zයයට 15ක බFද6 ෙ� ආNOෙව+ ගැYවා. 

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK ම+X@ම;, ඔබ@මාට තව &නා½ ෙදක6 Cෙබනවා. 

 
ග3 දයාt_ ජයෙසfකර මහතා  (மா9�மி, தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ බFද ගැÈම� සමඟ ෙම1කද ¡ෙN? K	ය� ල6ෂ Cහ/+ 

එක unit එකක 'ල ඉහළ }යා. ඒ ;සා අද තව:රට� ';ස්q 

ත¾� ;වාසයක තම+ ෙවSෙව+ ෙක1ටස6 'ල- ග+න 

�දාන� නැහැ.  

ඒ &තර6 ෙන1ෙව_. යකඩ 'ල ග�තාම අද යකඩ 'ල 

ෙද�ණය6 ෙවලා Cෙබනවා, Zයයට Zයය/+ යකඩ 'ල වැ½ 

ෙවලා Cෙබනවා. ඒ වාෙAම, වැ0 සහ අෙන�� ෙFව� ෙහ1යා 

ගැ�ම� දැ+ Bශ්නය6 ෙවලා Cෙබනවා. ෙ� Zය¢ ෙF සමඟ 

තම_ අද ඉ4/M� ක,මා+තය &ශාල කඩා  වැÅමකට ල6 ෙවලා 

Cෙබ+ෙ+. 2017 ව,ෂෙ# ඒ Bමාණය Zයයට 3.1ක ද6වා අO 

ෙවලා  Cෙබනවා. 4}+ 4ගටම ෙමය අO ෙව'+ Cෙබ+ෙ+ 

ෙවන� ෙහ�@ව6 ;සා ෙන1ව ෙ� කාරණය ;සා_.  

ඉ4/M� අංශය දළ ෙFGය ;ෂ්පාදන දායක�වය අSව 

ග�ත�, 2012- Zයයට 8.16 C�~ එක 2013- Zයයට 8.7 

ද6වා වැ½ ෙවනවා. අද ඒක Zයයට 7.1 ද6වා අO ෙවලා 

Cෙබනවා. ඉ4/M� ක,මා+තය තම_  වැ½ම ෙRගය/+ වැ½ 

¡~ අෙ) ක,මා+ත ව�ාපාරය; එෙහම නැ�න�, අෙ) 6ෙෂ�§ය. 

න\� ඒක අද 4}+ 4ගටම කඩා වැෙට'+ Cෙබනවා. 

ඒ වාෙAම තම_, එ+L+ ධා<තාව 	mබඳ Bශ්නය. ෙ�ක 

4}+ 4ගටම ඇC ¡~ Bශ්නය6 බවට ප� ෙවලා C�ණා. 

අවංකව බැ¢ෙව1� අ	� 	mග+නවා; මම� 	mග+නවා. ෙමU- 

;ක� ෙFශපාලන කථා /යන එක ෙන1ෙව_ වැදග� ෙව+ෙ+. 

වාහන ;සා අෙ) පාරව�වල අද ය+න බැහැ. �ඩා වාහන 

U'ය+ &ශාල 	<ස6 වාහන 'ල- ගැ�ම @ළ ෙල1� අ,�දය6 

ඇC ¡ණා. එ6වරම ෙමය නතර කළාම ඇC ¡~ ත��වය 

&ශාල Bශ්නය6 බවට ප� ෙවලා Cෙබනවා. ඒකට ය� &ස¿ම6 

ලබා 4ය ^@_. මම &ෙශ�ෂ ෙය�ජනාව6 ඉ4<ප� කරනවා. 

ලංකාව ඇ@ළත, &ෙශ�ෂෙය+ ෙක1ළඹ නගරය @ළ �ඩා වාහන 

භා&ත /Mම තහන� කර, electric බස් රථ ය� Bමාණය6 

ෙගනැ�ලා, ෙක1ළඹ නගරය සහ නගරා+තර බස් රථ 

ගමනාගමනය6 සලස්ව+න y£ව+ න�, අපට ගත හැ/ 	යවර 

එය /යා මම Uතනවා. [බාධා /Mම6] 

ෙ� Äයාදාමය+ 	mබඳව ධනා�මක &�යට ක�පනා කර, 

තම+ අC+ Z: ¡~ සමහර වැර-�, ෙගෙනන ලද සමහර 

�Cවල C�~ අO පාOක� ;වැ¤4 කර+න එ@මා කට^@ කර_ 

/යා� මම &ශ්වාස කරනවා.   

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, &ෙශ�ෂෙය+ම �ව+ 

ෙත1�ෙප1ෙළ� VAT එක ආපq ෙගEම ඉතාම වැදග� 

ෙය�ජනාව6. ඕනෑම රටක shopping mallsවලට }U�ලා අ	 
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නැවත airport එකට ඇ&�ලා VAT එක refund  /Mෙ� 

අ_CවාZකම ඉCහාසෙ# C�ණා. එය නැCEම @ළ ය� Bශ්නය6 

ඇC ෙවලා Cෙබනවා. එය නැවත ස්ථා	ත /Mම ස�බ+ධෙය+ 

මංගල සමරEර ඇමC@මාට මම ස්@Cව+ත වනවා. ඒ @m+ 

සංචාරක 6ෙෂ�§ය ව,ධනය කර ගැ�ම සඳහා ය� වැඩ 

	mෙවළ6 සකස් ෙව_ /යා Bකාශ කර'+ මෙA වචන ස්ව�පය 

අවස+ කරනවා. 

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_. �ළඟට, ගK කKණාර�න පරණ&තාන 

;ෙය�ජ� අමාත�@මා. ඔබ@මාට &නා½ දහයක කාලය6 

Cෙබනවා. 

[අ.භා.2.07] 

 
ග3 ක3ණාරHන පරණCතාන මහතා (CදOා, තා&ෂණ, 
ප+ෙiෂණ, �nණතා සංව+ධන හා වෘHjය n�N සහ 
ක�ද උඩරට උ3මය 12බඳ  �ෙය�ජO අමාතO�මා) 
(மா9�மி, க�ணார�ன பரணவிதான - விVஞான, ெதாழி?Tப, ஆரா�*சி, திற�க0 அபிவி��தி, ெதாழி? பயி2சி ம23� க9B மர�ாிைமக0 பிரதி அைம*ச�) 
The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of  
Science, Technology, Research, Skills Development and 
Vocational Training and Kandyan Heritage) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ආNOPම ව�වස්ථා සභාව 

මÕ+ ස්ථාපනය කර Cෙබන ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාවල 

සභාපCවK+ සහ සාමාLකවK+ෙA වැ�) ස�බ+ධෙය+ අද 

ෙ� ගK සභාෙR කථා කරනවා. ඒ ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාවල 

ෙමෙත6 Äයාකා<�වය 	mබඳ ය� අදහස6 රටට ඉ4<ප� 

කර+න ෙ� &වාදය Bෙය�ජනය ග+නට මම කැමැC_. 

දහනව වන ආNOPම ව�වස්ථා සංෙශ�ධනය Äයා�මක 

කර+න පට+ ග�තාට පqව, ෙ� ෙගෙනන ෙක1'ෂ+ සභා 

Ú,ණ බලතල සUතව අද ෙහ1À+ Äයා�මක වනවා. ෙ�වාෙ# 

අ¡K: @නක Äයාකා<�වෙ# BCඵලය 4හා අ	 &මq� ඇZ+ 

බලන &ට, '� BCඵලය6 තම_ අපට ද/+නට Cෙබ+ෙ+.  

ෙ� ෙක1'ෂ+ සභාවල Äයාකා<�වය ;සා සමහර අංශව0+ 

ඉතාම ෙහ1ඳ BCඵල ලබා ෙගන, රෙ¾ ෙFශපාලන හා ප<පාලන 

සංස්කෘCය යහප� කර+න දායක ෙවලා, රෙ¾ ෙහ1ඳ නම හා 

�,Cය වැ½ ෙවලා, ඉතා 4^~ Bජාත+§වා- අංග ල6ෂණ අ	 

රාජ�ය6 &�යට අ�ප� කරෙගන Cෙබනවා. න\�, සමහර 

අංශව0+ අ	 බලාෙප1ෙර1�@ � BCඵල තවම� ලැ  නැහැ. අද 

උෙF ෙමතැන කථා ¡ණ ෙප1¼Zෙ# ÄයාකාM�වය ග�ත�, 

ඒවාෙ# ය� ය� අO පාO Cෙබනවා. එක ¤ය/+, ෙදක/+ ෙහ� 

@න/+ සමස්ත BCඵලය ලබා ග+න බැහැ. ඒ අO පාOවලට 

සාධාරණ ෙහ�@� අපට ද6නට Cෙබනවා. න\�, අ	 යා ^@ 

ඉල6කය6 Cෙබනවා.   

ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා ආර�භ කර+න ෙ� රෙ¾ &ශාල 

ෙFශපාලන සාක2ඡාව6 ZFධ ¡ණා. "ෙ� මා40ෙ# ෙක1'ෂ+ 

සභා 	U�ව+න ඕනෑ." /යා අ¡K: ගණනාව6 කථා ¡ණා. 

එෙහම න� ඒ සාක2ඡාව ඇ@ෙළ� ම@ ¡~ යහප� අර\~ ඉෂ්ට 

ZFධ කර ග+න ඒ හැම ෙක1'ෂ+ සභාව6ම වැඩ කර+න ඕනෑ 

/යන එක අ	 &ශ්වාස කරනවා. ලැÆ2ච ෙහ1ඳ BCඵලය6 ගැන 

අ	 කථා කරනවා න�, ෙ� ෙවලාෙR මම කැමැC_ ස්වාIන 

මැCවරණ ෙක1'ෂ+ සභාව ගැන කථා කර+න. අද උෙF 

පා,0ෙ�+@ෙR- ඡ+ද ක� දැ�ම සහ සව්ාIන මැCවරණ 

ෙක1'ෂ+ සභාව /යන ෙදක එකට එක@ කර කථා කළා. දැ+ 

පළා� පාලන සහ පළා� සභා ඡ+ද ක� }U�ලා Cෙබ+ෙ+, 

මැCවරණ Pමය ස�බ+ධෙය+ ඇC  E Cෙබන එකඟතාව+ 

;සා_. ඒක පා,0ෙ�+@ෙR Bශ්නය6. පා,0ෙ�+@ව ඒ 

කට^�ත අවසාන කර :+නා න�, මැCවරණ ෙක1'සම ඡ+ද 

Cය_. න\�, පැව@ණ ඡ+ද ෙදක- 

 
ග3 වා�ෙ5ව නානාය&කාර මහතා    (மா9�மி, வா:ேதவ நாணாய!கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

පා,0ෙ�+@ෙR අC &ශාල බYතරය ඔබ@ම+ලා ළඟ 

Cයාෙගන, "පා,0ෙ�+@ව ෙ�ක හරස් කරනවා." /ය+ෙ+ 

ඇ_? 

 
ග3 ක3ණාරHන පරණCතාන මහතා  (மா9�மி, க�ணார�ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

ෙ�ක කර+න ඕනෑ පා,0ෙ�+@ව ෙ+. පා,0ෙ�+@ෙR 

බYතරය Cෙබ+ෙ+ කාටද /යන එක ෙන1ෙව_ මම ෙ� 

/ය+ෙ+. ෙමය පා,0ෙ�+@ව &සඳාගත ^@ Bශ්නය6 'ස, 

ස්වාIන මැCවරණ ෙක1'සෙ� Bශ්නය6 ෙන1වන බව_ මා 

/RෙR. ඒකට ඔබ@මා එකඟ_ ෙ+ද? 

 
ග3 වා�ෙ5ව නානාය&කාර මහතා    (மா9�மி, வா:ேதவ நாணாய!கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒකට එකඟ_. 

 
ග3 ක3ණාරHන පරණCතාන මහතා  (மா9�மி, க�ணார�ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

මට /ය+න ඕනෑ ¡ෙN ඒක_. පා,0ෙ�+@ෙR Bශ්නය අ	 

එක@ ෙවලා &සඳා ග;\.  

ස්වාIන මැCවරණ ෙක1'ෂ+ සභාව 	UෙටRවාට පස්ෙස� 

රෙ¾ මැCවරණ ෙදක6 පව�වා Cෙබනවා. ඒ තම_, අ	 

ඔ6ෙක�ම ප� ¡~ පq}ය පා,0ෙ�+@ මැCවරණය සහ පළා� 

පාලන මැCවරණය. මැCවරණ Äයාව0ෙ#- ය� ය� Bශ්න ම@ 

ෙවලා C�ණ�, පැවැC ජනා�පCවරණයට -පැවC 

ජනා�පCවරණය අ+ත �fත බව අ	 ද+නවා.- සාෙ)6ෂව අ	 

ෙහ1ඳ මැCවරණ  ෙදක6 පව�වා Cෙබනවා. මම /ය+ෙ+, 

ලංකාෙR මැCවරණ ඉCහාසය ග�තාම ඒ ජනා�පCවර ණෙය+ 

ෙවනස් ෙව2ච ස්වභාවය, ල6ෂණය අ	 4ගටම පව�වාෙගන 

ය+න ඕනෑ /යන එක_. අ	 ෙ� ද+න ඉCහාසය ග�තාම 

සාධාරණ මැCවරණ පව�ව+න y£ව+ මැCවරණ සංස්කෘCය6 

ලංකාෙR ඇC ෙව_ /යා ක¡Kව� &ශ්වාස කෙළ� නැහැ. න\�, 

දැ+ ඒ ත��වය උදා ෙවලා Cෙබනවා. ඒකට ෙහ�@ව තම_, අ	 

ස්වාIන මැCවරණ ෙක1'ෂ+ සභාව6 	U�වලා, ඒක බල 

ග+වලා, �C MC Äයා�මක කර+න ඒ ෙක1'ෂ+ සභාවට ඉඩ 

-ලා C ම. 

ඊළඟට, x ලංකා මානව U'ක� ෙක1'ෂ+ සභාව ගැන කථා 

කර+න මම කැමැC_. x ලංකා මානව U'ක� ෙක1'ෂ+ 

සභාවට &ශාල �,Cය6 අ�ප� ෙවලා Cෙබනවා. න\�, අ	 

/ය+න කැමැC_ සමහර ජනමාධ�, සමහර yFගලෙය� "මානව 

U'ක�" /යන ෙF ද/+ෙ+, ෙ� රටට හ@K ෙදය6 හැ�යට_. 

මානව U'ක� ගැන කථා කරනවා න�, ඒක බටUර; ඒක NGO; 

ඒක ෙ� රට }ල ග+න බලාෙගන ඉ+න යම6 හැ�යට තම_ 

ෙප+ව+න උ�සාහ ග+ෙ+. x ලංකා මානව U'ක� ෙක1'ෂ+ 

සභාව අෙ) මානව U'ක� �Cය� එ6ක සංව,ධනය ෙවලා 

ය+න, ය+න මානව U'ක� රාජ�ය6 බවට අ	 ප� ෙවනවා. 

එම ;සා මම Uත+ෙ+, මානව U'ක� ÄයාකාM�වය 	mබඳව 

1109 1110 



පා,0ෙ�+@ව 

ෙබ1ෙහ1ම &වෘත ඇහැ/+ බල+න අ	 yK: ෙව+නට අවශ�_. 

අ¢�ම ෙක1'ෂ+ සභාව6 හැ�යට ආy, ෙත1ර@K දැනගැ�ෙ� 

අ_CවාZක� 	mබඳ ෙක1'ෂ+ සභාව ගැන� මම වචනය6 

/ය+න කැමැC_. අෙ) රෙ¾ "ෙත1ර@K දැනගැ�ෙ� අ_Cය" 

/යන ෙF ඇ�ෙත+ම ඉ+4යාව වැ; රටවල වාෙA Æ� 

ම¾ටෙම+, ජනතා අරගළය6 ඔස්ෙස� ඇC කරy එක6 ෙන1ෙව_. 

ෙ�ක හ<යට අෙ) ආNOPම ව�වස්ථාවට මානව U'ක� 

ඇ@ළ� ¡ණා වාෙග_. ශාස්Xය තලයක එ6තරා &�යක ඇC 

ෙව2ච සාක2ඡා මත 1972 ආNOPම ව�වස්ථාෙව+ නා'කව 

දාy ෙFව� පස්ෙස� එක@ කර ග�තා. ඊට පස්ෙස� තම_ 

අ�කරණෙය+ බල ග+ව+න }ෙ#. Pම Pමෙය+, Pම 

Pමෙය+ මානව U'ක� 	mබඳ දැSම හා භා&තය ෙප1: ජනතාව 

අතට ප� ෙවලා, අද මානව U'ක� 	mබඳ &ශාල අවෙබ�ධය6 

රෙ¾ ජනතාවෙග+ සෑෙහන 	<සකට Cෙබනවා. මානව U'ක� 

කඩ ¡ෙණ1�, උසා& ය+න y£ව+ වාෙA ෙFව� 	mබඳ 

දැනෙගන Cෙබනවා. ෙත1ර@K දැනගැ�ෙ� �Cය 	mබඳව 

ග�ත�, ඒ �Cය පා,0ෙ�+@ව ස�මත කරනෙක1ට අC &ශාල 

ජනතාව6 ඒ 	mබඳව ෙල1� අවෙබ�ධය/+ U�ෙ# නැහැ. 

න\�,  ෙ� ෙක� කාලය ඇ@ළත අපට ෙපෙනනවා, ෙත1ර@K 

දැන ගැ�ෙ� අ_Cය 	mබඳව ජනතාව ඉතා ෙRගෙය+ දැSව� 

ෙව'+, මහජන අ�කාM+ මහජන වග��වලට යට� කර+න 

y£ව+ �Cය6 දැ+ පැ'ණ Cෙබනවා /යන අවෙබ�ධය  ඇCව 

ඒෙක+ ෙල1� Bෙය�ජනය6 ග+නා බව. 

එම;සා අ	 එම ෙක1'ෂ+ සභාවල ÄයාකාM�වෙ# සාධ�ය 

පැ�ත ගැන අගය /Mම6 කරලා ෙ� වැ�), වරBසාද ආ4ය ලබා 

-ලා ඒවා තව කා,ය6ෂම කර ග+නට අවශ� වැඩ කට^@ 

කර+නට අවශ�_ /යා මම Uතනවා.  

ෙ� ෙRලාෙR තව කK~ /Uපය6 සඳහ+ කර+නට 

අවශ�_. අ	 බලාෙප1ෙර1�@ ෙවන ෙRගය, කා,ය සාධනය 

සමහර අංශව0+ අපට ලැ  නැහැ. අ�කරණෙ# පවCන නOවල 

^6Cය පZඳ¼ම 	mබඳව ඉතාම බරපතළ Bමාදය6 Cෙබනවා. ඒ 

ගැන අ	 ෙ� පා,0ෙ�+@ෙR ඕනෑ තර� කථා කරලා Cෙබනවා. 

"^6Cෙ# පමාව-^6Cෙ# ;මාව" /යලා අපට /ය+නට 

y£ව+. එම ;සා,  උසා&වල ල6ෂ ගණ;+ ෙග1ඩ ගැÙ Cෙබන 

නO ක½න'+ &සඳා¼ම සඳහා අ�කරණ ෙක1'ෂ+ සභාෙR� 

සැල/ය ^@ මැ4හ� /Mම6 ෙකෙරනවා න� ෙහ1ඳ_ /යන 

අදහෙස� අ	 ඉ+නවා.  

තව� කාරණාව6 ගැන මම සඳහ+ කර+නට කැමැC_. ඒ 

තම_ රාජ� ෙස�වය.  

අද රාජ� ෙස�වකයාට ෙල1� ෙගoරවය/+ කට^@ කර+න 
y£ව+ අවස්ථාව6 උදා ෙවලා Cෙබනවා; ඔ¡+ෙA වැ�) වැ½ 
කරලා Cෙබනවා. ෙFශපාලන බලපෑ� අO_. න\� මම එක 
කාරණය6 ගැන &ෙශ�ෂ අවධානය ෙය1\ කර+නට කැමැC_. ඒ 
තම_ රාජ� ෙස�වෙ# ඉහළ ම¾ටම පමණ6 ස්වාIන කරලා ඇC 
Bෙය�ජනය6 නැහැ /යන කාරණය. අද අමාත�ාංශවල 
ෙ�ක�වK+, අCෙ,ක ෙ�ක�වK+, අධ�6ෂවK+, අධ�6ෂ 
ජනරා�වK+ /යන ඒ කාටව� ෙFශපාලනය කර+නට බැහැ. ඒ 
ෙග1�ල+ෙA මාK /M�, උසස් /M� වාෙA ෙFව�වල- 
ෙFශපාලන අ»ලාෂවලට අSව වැඩ කර+නට බැහැ. ඒක 
ෙහ1ඳ_. න\� රාජ� ෙස�වෙ# පහළ ම¾ටම &ශාල වශෙය+ 
ෙFශපාල�කරණයකට ල6 ෙවලා Cෙබනවා. ඇ�ෙත+ම අද 
වන&ට පහළ ම¾ටෙ� රාජ� ;ලධා<+ට ෙFශපාලන 
අ_CවාZක� ලැ  Cෙබනවා. ඒ ;සා පහළ ම¾ටෙ� 
&ෙශ�ෂෙය+ම 6ෙෂ�§ ;ලධා<+ෙA කා,යාල ග�වල ප6ෂ 
කා,යාල බවට ප� ෙවලා Cෙබනවා. අමාත�ාංශයක ෙ�ක� 

Âරය -ඉහළ තලය- ස්වාIන කරලා වැඩ6 Cෙබනවාද, ඒ 
ෙ�ක�වK+ට, ඒ ෙල1�-ෙල16ක+ට වඩා &ශාල බලපෑම6 
ෙප1: ජන සමාජයට කර+න y£ව+, ඒ 6ෙෂ�§ ;ලධා< ම¾ටම 
ෙFශපාල�කරණය ෙවලා Cෙබනවා න�? සමෘF� ;ලධා<යා ට, 
කෘප;ස ;ලධා<යාට, සංව,ධන ;ලධා<යාට සහ  අෙන6 
;ලධා<+ට ග� ම¾ට'+, 6ෙෂ�§ ම¾ට'+ ෙමෙහම ප6ෂ 
කා,යාල පව�වා ෙගන ය+න y£ව+ න�, එතැන ඇC ෙවලා 
Cෙබන රාජ� ෙස�වෙ# ස්වාIන�වය ෙම1ක6ද? අ	 ෙ�වා ගැන 
අ¢� &�යට ක�පනා කර+න ඕනෑ. �ට අ¡K: ගණනාවකට 
ෙපර අෙ) රාජ� ෙස�වෙ# ය� තලයට ෙFශපාලන අ_CවාZකම 
ලබා -ෙම+ බලාෙප1ෙර1�@ ¡~ ෙදය ෙන1ෙව_, අද ZFධ 
ෙවලා Cෙබ+ෙ+. අද ඒ රාජ� ෙස�වය ෙFශපාල�කරණය 
/Mෙ� බලකාය බවට ප� ෙවලා Cෙබ+ෙ+ රාජ� ෙස�වෙ# 
පහළ ම¾ටෙ� ;ලධා<+. ෙ�ක මෙA ෙපoFග0ක අදහස6. මම 
&ශ්වාස කරනවා, රාජ� ෙස�වය ;,ෙFශපාල�කරණය කර+න 
ඕනෑ න� රාජ� ෙස�වෙ# ඉහළ ම¾ටෙ� ඉඳලා Æ� ම¾ටෙ� -
පහළ ම¾ටෙ�- \රකKවා, කා,යාල කා,ය සහායක ද6වා � 
ම¾ට� ෙFශපාලනෙය+ &^6ත කර+නට අවශ�_ /යා. ෙ�ක 
&වාදා�මක කාරණාව6 ෙව+න y£ව+. න\� අපට ෙපෙනන 
ෙදය තම_ අද රාජ� ෙස�වය ෙFශපාල�කරණය ෙව+ෙ+ රාජ� 
ෙස�වෙ# ඉහළ ම¾ටෙම+ ෙන1ෙව_, පහළ ම¾ටෙම+ය /යන 
කාරණය. එම;සා ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා 	U�වා අ	 ය� /Z 
ජය�හණය6 ලබා ෙගන Cෙබනවා න�, ඒවාෙ# BCඵලය 4හා 
අ	 නැවත වතාව6 බලා, ඒවාෙ#  අOපාO Cෙබනවා න� ඒවා 
හදා ග+නට නැවත වතාව6 ෙ� පා,0ෙ�+@වට ඉ4<ප� කර, 
ඒ �C MC� හදා ග;\ /යන ෙය�ජනාව ඉ4<ප� කර'+ මෙA 
කථාව අවස+ කරනවා. ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_. 

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_. �ළඟට, ගK වාqෙFව නානාය6කාර 

ම+X@මා. ගK ම+X@ම;, ඔබ@මාට ';�@ 15ක කාලය6 

ලබා - Cෙබනවා. 
 

[අ.භා. 2.17] 
 

ග3 වා�ෙ5ව නානාය&කාර මහතා    (மா9�மி, வா:ேதவ நாணாய!கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ස්@C_. මෙA Uතව� ගK 

කKණාර�න පරණ&තාන ;ෙය�ජ� ඇමC@මාෙA කථාව කර 

අවස+ ¡~ &ගසම ;සා, මම එ@මාට යම6 /ව ^@_. ගK 

;ෙය�ජ� ඇමC@ම;, රාජ� ෙස�වෙ# පහළ ෙ���වල 

;ලධා<+ට ෙFශපාලන අ_Cය ලබා -මට C�~ ෙහ�@ කාරණා 

ඔබ@මා ද+නා ;සා, අ	 ඒවා මත6 කර+න ඕනෑ නැහැ. දැ+ ඒ 

උද&ය තම+ෙA ෙFශපාලන ;දහස තම+ට බලපෑ� කළ හැ/ 

වපස<ය6 @ළ &U:වනවා න�, පහළ ෙ���වලට ෙFශපාලන 

අ_Cය ෙදන ෙRලාෙR-ම ඒක අ	 බලාෙප1ෙර1�@ ¡ණා. 

ඒෙක+ ෙල1� බලපෑම6 කර+න බැ<ය, එෙහම අ^@ 

බලපෑම6 කර+න බැ<ය /යන අදහෙස� ඉඳෙගන තම_ ඒවා 

:+ෙ+. ෙකෙන6 ය� ෙFශපාලන අ_Cය6 භා&ත කරනවා 

න�, ඔY අවට ඉ+නා � 	<සට ඔYෙA මතය /ය+නට ඔYට 

Cෙබන අ_Cය  ෙ+, අ	 	mග+ෙ+. 

අ^@ බලපෑම6 කෙළ1�, අ+න එය වැළැ6Eමට අවශ� 

	යවර ගැ�ම q:q_. ඒ ෙවSවට අ	 දKව� එ6කම /¢� ව@ර 

EZ කර+න }ෙය1�, අෙප+ ෙව+ෙ+ ෙල1� වරද6 /යලා_ 

මම Uත+ෙ+. 

ඊළඟට, ව�වස්ථා මNඩලය, MC හා ෙර�ලාZ සහ 

;,ණායක ගැන බල\. ෙ� ව�වස්ථා මNඩලය දැ+ ආNOෙRම 

මNඩලය6 ෙවලා ෙ+. ෙ�ක පා,0ෙ�+@ෙR ව�වසථ්ා 
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මNඩලය6 ෙන1ෙව_, ආNOෙR මNඩලය6! ÓලාසනාÃඪ 

ගK ම+X@ම;, ඔබ@මා ද+නවා, &ප6ෂෙ# ඉ+න ක¾�ය� 

ආNOෙR ෙ+. ඒක ෙ+ ෙ� ෙවලා Cෙබ+ෙ+. ඇ�තටම 

ම+XවK 70/+ සම+&ත &ප6ෂ කNඩායෙ� ෙජ�+ 

ෙසෙන&ර�න ම+X@මා� -අෙ) ජනා�පC@මා &Z+ ප� කරy 

;ෙය�Lතයා- දැනට ඉ+නවා. ඔ+න දැ+ 70ට ය� 

;ෙය�ජනය6 ආවා. 6ෙදනාට ;ෙය�ජනය Cෙබනවා, 16ෙදනාට 

;ෙය�ජනය Cෙබනවා, න\� 70ට ;ෙය�ජනය නැහැ. ඔ+න ඔය 

&කෘCය තම_ ව�වස්ථා මNඩලයට� }U�ලා Cෙබ+ෙ+.  

අ;� කාරණය තම_, දහනවවැ; ආNOPම ව�වස්ථා 

සංෙශ�ධනය ස�මත කරන ෙවලාෙR  අ	 ස�මත කෙළ� ව�වස්ථා 

සභාවට ම+XවK ෙත�රා ප�කර යවන ෙය�ජනාව_; ඇමCවK 

යව+න ෙන1ෙව_. න\�, අ+Cමට ඇමCවK ව�වස්ථා සභාවට 

}U+ ඉ+නවා. ඇමCවK+ට &ධායක බලය Cෙබනවා. ඒ 

&ධායක බලෙ# බලපෑ� ව�වස්ථා සභාව හරහා ෙක1'ෂ+ කරා 

ගලා යනවා. ඒක වළ6ව+න බැහැ. එම ;සා එතැන� &කෘCය6 

ඇCෙවලා Cෙබනවා. 

ඊළඟට මම අහ+න කැමැC_, ෙ� ව�වස්ථා මNඩලය ෙම1න 

MCය අSවද වැඩ කර+ෙ+ /යලා. ඒ MC පා,0ෙ�+@වට 

ඉ4<ප� කරලා Cෙබනවාද? /යලා Cෙබනවා ෙ+ද, ෙ� 

පා,0ෙ�+@වට වග/ව ^@_ /යලා? ඒ වාෙAම /යලා 

Cෙබනවා ෙ+ද, ය� MC මාලාව6, guidelines ඇC කරගත 

^@_, ඒවා ෙ� පා,0ෙ�+@ව දැනගත ^@_ /යලා? 

පා,0ෙ�+@වට වග /යනවා /ය+ෙ+ ෙම1ක6ද? මට 

ෙ�ෙර+ෙ+ නැහැ, පා,0ෙ�+@වට වග /යනවා /යලා 

ව�වස්ථා මNඩලය ෙම1ක6ද කර+ෙ+ /යලා. ෙ� ෙක1'ෂ+ 

සභාව පා,0ෙ�+@වට වග /යනවා /යලා ඒ අය කර+ෙ+ 

ෙම1නවාද? ෙක1_ තර� :රට ඒ අයෙA Äයාකා<�වය ගැන 

&මස+න ෙ� පා,0ෙ�+@ සභාවට y£ව+කම6 Cෙබනවාද? 

මම පළ\ෙව+ම ෙම+න ෙ� කාරණාවට ඔබ@ම+ලාෙA 

අවධානය ෙය1\ කරවනවා. 

මම ෙ� අවස්ථාෙR-, දයාZ< ජයෙස�කර ම+X@මා /යy 

කාරණය yනK2චාරණය කරනවා. ෙ� ෙක1'ෂ+ සභාවල 

කට^@ ගැන ;M6ෂණය කර+නට ඕනෑ; &මÙම6 කර+නට 

ඕනෑ; ඒ 	mබඳව පැ'�0 ආවාම ඒවා ෙස1යා බල+නට ඕනෑ. 

ඒවා /Zව6 කර+ෙ+ නැහැ. එක අවස්ථාව6 ගැන මම 

/ය+න�. අ�කරණ ෙස�වා ෙක1'ෂ+ සභාව &Z+ කරy ස්ථාන 

මාKව6 ගැන මම අ�කරණෙ# එ6තරා 

&;ශ්චයකාර@ෙම�ෙග+ &මÙම6 කළා. අ�කරණ ෙස�වා 

ෙක1'ෂ+ සභාෙව+ මම එ6 &මÙම6 කළා. ෙම1කද, ඒ 

&;ශ්චයකාර@මා ලබා :+නා � නO $+:ව6 ;සා එ@මා 

ෙක1ළ + 	ටට මාK කරy බව මම දැන ග�තා. එ@මා� එෙහම 

U@වා. ඒක වැර4 ෙව+න y£ව+. න\�, අ�කරණ ෙස�වා 

ෙක1'සමට ^@කම6 Cෙබනවා ෙ+ද /ය+න, "ෙම+න ෙ� 

;ස_ අ	 ස්ථාන මාKව කෙළ�, අ	 Uතන &�යට ඒක ^6C 

සහගත_" /යලා? එෙහම /Rවා න� අපට 	mග+න y£ව+. ඒ 

ෙවSවට /යලා Cෙබ+ෙ+, "ස්ථාන මාKව කර+න අපට බලය 

Cෙබනවා, ඒ ;සා ඒ ගැන උඹ අෙප+ Bශ්න කර+න එපා" 

/යා_. ෙම+න ෙ� වෙA උ�තර තම_ ලැෙබ+ෙ+. මම ෙ�ක 

ව�වස්ථා සභාවට ද+වා යැRවා. ෙම+න බල+න, ව�වස්ථා 

සභාව අ�කරණ ෙස�වා ෙක1'සම ගැන මට එවා Cෙබන 

උ�තරය. "ඒ ෙග1�ෙල� ස්වාIන_ ෙ+. ඒ ;සා ඒ ගැන Bශ්න 

කර+න අපට අ_Cය6 නැහැ" /යන එක තම_ ලබා :+ 

උ�තරය. මම අහ+ෙ+ ෙමය_. එම ෙක1'ෂ+ සභාවල 

ස්වාIන�වය /ය+ෙ+, ෙක1'ෂ+ සභාවල ආ�පත�යද; එෙහම 

නැ�න� �Cෙ# ආ�පත�යද? ෙක1'ෂ+ සභාවලට ෙමෙහම 

ආ�පත�ය6 ෙදනවා න�, ක¡K ෙහ� ෙකෙන6 ෙක1'ෂ+ 

සභාවල කට^@ ගැන &මස+ෙ+, දැන ග+ෙ+ ෙක1ෙහ1මද; 

පැ'�0 කර+ෙ+ ෙක1හාටද? අ	 ෙ� ගැන තවම Uතලා 

Cෙබනවාද? ෙ� ෙක1'ෂ+ සභාවල ඉ+ෙ+ රහ�  ¡~ 

';q+ද? නැහැ ෙ+. ෙ� �මන ෙක1'ෂ+ සභාවල ක¡K 

Z�ය�, -මම Z�ය�,- ඕනෑම ෙකෙන�ට බලපා+නා � ය� ය� 

කK~ Cෙබනවා, ඒ අSව අ	 ය� ය� $රණවලට එළැෙඹනවා. 

අ	 ක¡K� පෘථAජන මSෂ�ෙය�. ඒ පෘථAජන මSෂ�ෙය� 

තම_ ෙක1'ෂ+ සභාවල� ඉ+ෙ+. එම ;සා ඒ අය� අ^@ 

ෙලස වැර4 $රණවලට එළැෙඹ+නට ෙහ�@ Cෙබ+නට y£ව+. 

ඒවා ගැන ෙස1යා බැ¼මට අපට Cෙබ+නා � ය+§ණය �ම6ද? 

අ�කරණ කට^@ ගැන &මසන ෙක1'�ය6 ඇෙම<කා 

පා,0ෙ�+@ෙR Cෙබනවා. 

එය පා,0ෙ�+@වට Cෙබන අවසාන බලය_. අ�කරණය 

ගැන� &මස+න y£ව+. අ�කරණයට ව�වස්ථාෙව+ අ�කරණ 

බලය - Cෙබ+ෙ+ ක¡ද? ෙ� පා,0ෙ�+@ව_. ෙ� 

පා,0ෙ�+@වට_ අ�කරණ බලය Cෙබ+ෙ+. ඒ අ�කරණ 

බලය තම_ අප සව්ාIන අ�කරණයකට - Cෙබ+ෙ+. ඒ 

ෙම1කටද? �Cෙ# ආ�පත�ය ඇC /Mම සඳහා_. �Cෙ# 

ආ�පත�ය ෙවSවට අ�කරණෙ# ආ�පත�ය අපට භාර ග+න 

බැහැ. අපට අ�කරණ ෙස�වා ෙක1'ෂ+ සභාව ෙහ� අ�කරණය 

ෙහ� ගැන පා,0ෙ�+@ෙR ය� ය� ගැට¢ ඇC ¡ණාම ඒවා ගැන 

කතා /Mමට ඊට ;Z මNඩලය6 Cෙබ+න ඕනෑ /යන එක මා 

ෙ� අවස්ථාෙR /ය+න කැමැC_.  

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ෙක1'ෂ+ සභාවල 

සභාපCවK+ෙA වැ�) වැ½ කර+න ඕනෑ. අප ඒ ගැන &වාදය6 

කරනවා ෙන1ෙව_, ෙ�. ෙක1'ෂ+ සභාවල සභාපCවK+ෙA 

සහ සාමාLකය+ෙA වැ�) වැ½ කරනවා වාෙAම කළ ^@ තව� 

ෙදය6 Cෙබනවා. එ� වැ�) වැ½ /Mමට ෙහ�@ ෙවලා 

Cෙබ+ෙ+, අද ඒ වැ�ප Bමාණව� ෙන1Eම_. එෙහම න� 

ඔබ@මා Zතනවාද, ෙ� රෙ¾ ෙස�වකය+ට, වැඩ කරන ජනතාවට 

ලැෙබන වැ�) Bමාණව� /යා? වැඩ කරන ජනතාව 

ෙන1ව+නට ෙ� රට පවC+ෙ+ ෙක1ෙහ1මද? අ	 ඊෙ# දැ6කා, 

ෙක�23වල වැඩ කරන අය වැ ඩ කෙළ� නැ�න� ෙක�33 ධාවනය 

ව+ෙ+ නැහැ /යා. ඒ ;සා &ශාල Bමාණය6 අනාථ ෙවනවා. 

එෙහම න�, ඒ ෙස�වක ජනතාවට� ඔ¡+ෙA Dවන ම¾ට� කඩා 

ෙන1වැÅම 	�ස Dව� ව+න y£ව+ වැ�ප6 ලැෙබ+න ඕනෑ. 

ඔබ@මා ද+නවා, අද Cෙබන ත��වය අSව, K	ය� 50,0006 

වැය කරන ෙක1ට ඒ @ළ Cෙබන බ: Bමාණය ෙක1පමණද /යා. 

NBT - Nation Building Tax - හා VAT - Value Added Tax - 

/යන ෙදක &තර6 ග�ත�, ඒ K	ය� 50,000 @ළ K	ය� 

5,000ක &තර Bමාණය6 එ� බ:_. ෙ� ත��වය න� 

Cෙබ+ෙ+, ෙක1_ කාට� -මැද ම¾ටෙ�, පහළ මැද ම¾ටෙ� 

ෙස�වකය+ට�, ක;ෂ්ඨ ෙස�වකය+ට�- වැ�) වැ½ Eම6 

අවශ�_. රජෙ# පමණ6 ෙන1ෙව_, ෙපoFග0ක ආයතනවල අO 

වැ�) ලබන ෙස�වකය+ට� වැ�) වැ½Eම6 අවශ�_. :�<ය 

ෙස�වකය+ට ෙප1ෙර1+: � වැ�) වැ½ Eම6 ලබා ෙද+න තම_ 

අ\~ගම ක'�ව ප� කරලා එU ;,ෙFශය කැÆන¾ එකට 

ෙගනාෙR. අ+න එතෙක1ටම \ද� අමාත�@මා ඒකට &KFධව 

කඩාෙගන පැ+නා, අ¢ෙග�qව� වාෙA! ඉC+ ෙම1ක6ද 

¡ෙN? ඊෙ# වැඩ ව,ජනය6! ඒෙක+ ෙ� රටට ෙම1කද ¡ෙN? 

ෙ� රෙ¾ Bවාහන 6ෙෂ�§ෙ# &ශාල අරාLක�වය6 ඇC ¡ණා. 

\ද� අමාත�@මාෙA ෙ� දඩªබර වැඩ ;සා �ට වඩා නරක 

ෙFව� ෙව+න y£ව+. එ@මාට Cෙබ+ෙ+ රාජප6ෂ 

 Cකාව_. "රාජප6ෂ" /යන නම නැCව එ@මාෙA කතාෙR එක 

ෙක1ටස6ව� පට+ ග+න� බැහැ, අවස+ කර+න� බැහැ. 

ඒකට ෙහ�@ව, එ@මා අද බය ෙවලා C ම_. අද ෙ� රෙ¾ &ශාල 

ජනතා බලෙRගය6 මU+ද රාජප6ෂ මහතා වටා එක@ ෙව'+ 
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පා,0ෙ�+@ව 

Cෙබනවා. අද එ@මාෙA නම ජනතාවට ඒකරාn Eමට 

ම+තරය6. ඒ Bමාණයට අෙ) \ද� අමාත�@මාට රාජප6ෂ 

නාමය ෙක1½&නය6. ඒ අSව එ@මාට BCÄයා ද6ව+න 

y£ව+. අපට ඒ කාරණය ෙ�K� ග+න y£ව+.   

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ෙ� දවස්වල රජෙ# 
\]ණාලෙ# ව,ජනය6 පැවැ�ෙවනවා. රජෙ# \]ණාලෙ# 
ව,ජනය Zයයට Zයය6ම වාෙA සා,ථක_. ෙක1ෙහ1මද අප එය 
දැනග�ෙ�? පා,0ෙ�+@ෙR අද 4න න�ාය ප§ය \]ණය කර 
Cෙබ+ෙ+, ෙම¾ෙර1ෙප10ට+ ආයතනය_. අද අෙ) න�ාය 
ප§ය \]ණය කර Cෙබ+ෙ+ රජෙ# \]ණාලය ෙන1ව 
ෙම¾ෙර1ෙප10ට+ ආයතනය_. සාමාන�ෙය+ පා,0ෙ�+@ෙR 
Zය¢ \]ණ කට^@ පාෙහ� කර+ෙ+ රජෙ# \]ණාලෙ#_. දැ+ 
ඒ කට^�ත කර+න බැ< තරමට රජෙ# \]ණාලෙ# වැඩ ඇණ 
UෙටRවා. ෙම1ක6ද ෙවලා Cෙබ+ෙ+? එම ආයතනය භාර 
අමාත�@මා ව+ෙ+ මෙA '§ එස්. . නා&+න අමාත�@මා_. 
එ@මා ඒ ගැන Äයා කළා න� ෙහ1ඳ_. රජෙ# \]ණාලෙ# 
තන@Kවලට උසස් E� - Cෙබනවා, /Zම ෙහ�@වා4 පදනම/+ 
ෙත1රව, සාමාන� දැ�ෙ� තර'+ව� ෙත1රව. එම තන@Kවලට 
ඒ උසස්E� - Cෙබ+ෙ+ ඉතාම අ�තෙන�මCකව_. ඒවා - 
Cෙබ+ෙ+ ෙFශපාල;කව_ /යා මා /ය+ෙ+ නැහැ. එෙස� 
ෙන1/යා ඉ+න� බැහැ. එෙහම තම_ අෙ) ෙස�වකය+ෙA 
පැ'��ල Cෙබ+ෙ+. න\� අO ගණෙ+ අ�තෙන�මCකව_ 
එය කර Cෙබ+ෙ+. අ�තෙන�මCකව න� එය කර Cෙබ+ෙ+, 
එයට අ»ෙය�ග කර+න ෙස�වකය+ට අ_Cය6 Cෙබනවා. 
අ+න, \]ණාලය� ඇණ U�යා. ඊෙ#  :�<ය ෙස�වය� ඇණ 
U�යා. ඒ ;සා ෙ� ඇමCවK+ සහ ෙ� ආNOව දැනග+න ඕනෑ, 
ය� ෙහ�@වා4 පදනම6 මත හැර ෙ� ඇමCවK+ට ඕනෑ හැ�යට 
$+: $රණ ග+න බැ< බව. උසස්E� ස�බ+ධෙය+ ෙ� රෙ¾ 
ය� ආකාරයකට 	mග� BCප�Cය6 Cෙබනවා. පq }ය දාක 
�KවK+ට උසස්E� වගය6 ෙද+න }යා. ප<පාලන තන@K 
ෙද+න }යා, �KවK+ට. ඒ, ෙFශපාල;ක පදනම6 උඩ_. ඒ 
බව අෙ) ජනා�පC@මා 	mග�තා. "�KවK+ට ඒ උසස්E� 
ෙද+න }ෙ# ෙFශපාල;ක පදනම6 උඩ_. ඒ ;සා මම ෙ� ගැන 
ෙස1යා බල+න ඕනෑ" /යා එ@මා ඒක නැවැ��වා.  

ඒ ;සා, ෙ� රෙ¾ ඇC ෙව+න }ය  &ශාල  ව,ජනය6 -
�KවK+ෙA ව,ජනය6- වැළැ6¡ණා. එෙස� ¡ණා න� &ශාල 
Bමාණය/+ දKව+ට බලපානවා; දKව+ෙA &භාගවලට 
බලපානවා. ඒවා ෙªරා ග+න ආNOව දැන ගත ^@_. 
ජනා�පC@මා ඒකට මැ4හ� Eම ගැන ස්@C_. ජනා�පC@මා 
අෙන6 ඒවා ගැන� මැ4හ� ෙවලා ෙ� ආNOෙR සමහර 
ඇමCවK කරන දඩªබර Äයාවලට,  U@ව6කාර $+:වලට ඉඩ 
ෙන14ය ^@_ /යලා මා &ශ්වාස කරනවා.  

ඊළඟට, සමෘF� ;ලධා<+ ගැන /ය+න ඕනෑ. අ+න, 
සමෘF� ;ලධා<+ දහස් ගණන6 ඇ&�ලා පා,0ෙ�+@ වට 
ර¡ෙ� ඉ+නවා. මම උෙF }යා, ෙ� වට ර¡ෙ� ඉ+න අය හ�බ 
ෙවලා, "ෙම1කද? ඕනෑම yං3 ෙFකට ඔයෙග1�ල+ ව,ජනය 
කරනවාද?" /යලා අහ+න. ඒකද ෙ� ෙවලා Cෙබ+ෙ+? ෙ� 
ෙවලා Cෙබ+ෙ+ -  

 

ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK ම+X@ම;, ඔබ@මාට තව ';�@ ෙදක6 Cෙබනවා. 
 

ග3 වා�ෙ5ව නානාය&කාර මහතා    (மா9�மி, வா:ேதவ நாணாய!கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

}ය ආNOව යටෙ� ෙ� අයට ලැ�ණා, &�ාම වැ�ප6. ඒ 

&�ාම වැ�ප දායක &�ාම වැ�ප6 ෙන1ෙව_, ස�Ú,ණෙය+ 

රජය ෙග� &�ාම වැ�ප6. ෙ� ආNOව &�ාම වැ�ප ක)පා: 

කළා. ඒක ෙවන පැ�ත/+ Cයනවා. ෙ�  ලැෙබ'+ C�~ 

&�ාම වැ�ප අ�UෙටRවා. දැ+ ෙම1ක6ද ෙවලා Cෙබ+ෙ+? 

&�ාම යන සමෘF� ;යාමකවK -;ලධා<+- �¼ වැඩට යනවා; 

අ� වැඩට යනවා. ෙම+න ෙමෙහම_ අද Dව� ෙව+ෙ+. ඇ_, 

ෙ� &�ාම වැ�ප අ� UෙටRෙR? ඒක� \ද� ඇමC@මාෙA 

&යද� කැûෙ� වැඩ 	mෙවළ6. ඒ &�ාම වැ�ප අ� U �Eම� 

එ6ක වැ+දÖ-අන�දK -මනා� අ�U�වලා. ඒ වැ+දÖ 

කා+තාව+ට, ඒ අන�දKව+ට ෙම1කද ෙව+ෙ+? ඒ ';q+ ඒ 

ෙවSෙව+ දායක�වය6 :+නා, තම+ෙA වැ�ෙප+. ෙ�වා 

ඔ6ෙක�ම CෙබF- අද &�ාම වැ�ප නව�වලා ෙ� &�ෙ# 

Äයාමා,ගය6 ග+නවා න� වැ½ක� ෙන1ෙග1ස් \£ රෙ¾ම වැඩ 

කරන ජනතාව එකට එක@ ෙවලා ෙ� ආNOව ඇනUටවන 4නය 

වැ½ ඈතක ෙන1ෙව_ /යලා මා 	mග+නා බව /ය'+ මට 

කාලය ලබා -ම ගැන ඔබ@මාට ස@්C කර'+ මා නවCනවා. 

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_. �ළඟට, ගK හ,ෂණ රාජකKණා 

ම+X@මා. ඔබ@මාට ';�@ පහක කාලය6 Cෙබනවා. 

 

[අ.භා.2.32] 
 

ග3 හ+ෂණ රාජක3ණා මහතා (மா9�மி, ஹ�ஷன ராஜக�ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_, ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;. ෙ� රෙ¾ 

ඉCහාසය ෙවනස් කරy අවස්ථාව6 හැ�යට අ	 ද/නවා, නැවත 

ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා 	U�Eම. ෙ� ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා 

	U�Eම හරහා අපට ද/+න ලැ�ණා ෙ� රෙ¾ Bජාත+§වාදය 

යm ස්ථාපනය Eම6. ඔබ ද+නවා, පq }ය රජය කාලෙ# 

ජනතාවට බලපාන Bධාන ආයතන වන ෙප1¼Zය, මැCවරණ 

ෙමෙහයවන ආයතන ෙ� Zය�ලම ෙFශපාල�කරණය ෙවලා 

C�~ ආකාරය. එදා ෙප10ස ් ස්ථානය6 ආNO ප6ෂෙ# 

කා,යාලය6 බවට ප� ෙවලා C�ණා. ෙප1¼Zෙය+ 

සාධාරණය6 ඉ� ෙව_ /යලා &ශ්වාසය6 C�ෙN නැහැ. 

ජනතාව ෙප1¼Zයට ය+න ඉ4<ප� ෙව+ෙ+� නැC කාල 

වකවාSව6 C�ණා. එවැ; කාලය6 පq කරලා අ 	 රජය6 

හැ�යට ඉතා වග �ෙම+ ෙ� ෙක1'ෂ+ සභා 	U�ව+න කට^@ 

කරලා Cෙබනවා. හැබැ_, ෙ� ෙක1'ෂ+ සභා 	U�Eෙම+ 

සමහර තැ+වල- අපහqතාවට ප� ෙවන, සමහර තැ+වල- 

$+:-$රණ ග+න Bමාද ෙවන අවස්ථාව+ අ	 ද/නවා. ඒ 

කට^@ ෙවSෙව+ �ට වඩා අI6ෂණය6 පා,0ෙ�+@ෙව+ 

Z: &ය ^@_ /යන එක අ	 &ශ්වාස කරනවා. ඒ අවස්ථාවල- �ට 

වඩා මැ4හ� Eම6 පා,0ෙ�+@ෙව+ Z: &ය ^@_ /යන එකට 

අ	 එකඟ ෙවනවා. න\� ෙම+න ෙ�වා ස�Ú,ණෙය+ම 

අෙහ�Z කරලා නැවත අර අ¿K ^ගයට ය+න ජනතාව 

/Zෙස��ම �දාන� නැහැ. 

හැබැ_, ඒ ෙවSෙව+ මතවාද ඉ4<ප� කරනවා, "ෙ� 

පාලනෙ# තද භාවය6 නැහැ. අපට ඕනෑ U¾ල,ෙA වාෙA 

පාලනය6" /යලා. ඒ වාෙA අදහස6, රඟපෑම6 වාෙAම 

ජනතාව ෙන1මඟ යැEම6 Z: කර+න ය� 	<ස6 උ�සාහ 

කරනවා. සමහර මාධ� ආයතන� එක@ෙවලා ඒකට තව 

ත�¢ව6 ෙද+න උ�සාහ කරනවා. එදා මාධ�ෙR-+ අ@Kදහ+ 

¡ණා, මාධ� ආයතනවලට }; තැ�වාය /යන එක මා Uත+ෙ+ 

ෙ� මාධ� ආයතනවලට� මත6 ෙව+න ඕනෑ. එදා ඒ තද 

ආNOෙව+ ෙව2ච &පාකය නැවත ෙ� රටට ඇC කර+න q:q 

නැහැ /යන කාරණය� මා ෙ� අවස්ථා ෙR- මත6 කරනවා. අද 

අ	 ඉතා ස්වාIන, Bජාත+§වා- ආයතන 	U�වලා Cෙබනවා. 

1115 1116 

[ගK වාqෙFව නානාය6කාර මහතා] 
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අද ෙප1¼Zය ෙක12චර ස්වාIනද /යලා අපට ෙපෙනනවා. අද 

ෙ� පා,0ෙ�+@ව ;ෙය�ජනය කරන ම+Xවරෙය�ට ෙහ� 

ආසන සං&ධායකවරයාට තම+ට ඕනෑ ස්ථානා�පCවK+  ප� 

කර+න හැ/යාව6 නැහැ. එදා වාෙA ත��වය6 ෙන1ෙව_ අද 

උදාෙවලා Cෙබ+ෙ+. ආNOෙR ;ෙය�Lතයාට ඕනෑ &�යට 

රජෙ# ෙස�වකය+ට ය� ය� ස්ථාන මාK E� ෙද+න  හැ/යාව6 

නැහැ. 

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK ම+X@මා, ඔබ@මාට තව ';�@ව_ Cෙබ+ෙ+. 

 
ග3 හ+ෂණ රාජක3ණා මහතා (மா9�மி, ஹ�ஷன ராஜக�ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

න\� ෙ� ;දහස, ෙ� Bජාත+§වාදය "ව� ©K" ;දහස6 

&�යට පා&23 කරන 	<ස6 අද ඉ+නවා. ඊෙ#  Zට Z: වන 

:�<ය ෙස�වකය+ෙA වැඩ ව,ජනය අවාසනාව+ත Z:Eම6 

හැ�යට මා ද/නවා. ඔ¡+ ෙ� ;දහස "ව� ©K" ;දහස6 

&�යට අරෙගන කට^@ කරන ආකාරය අපට ෙපෙනනවා.  

අද අ�කරණෙ# ස්වාIන�වය6 ඇCෙවලා Cෙබනවා. මා 

ෙ�  කාරණය /ය+න තව &නා½ය6 ග+නවා, ÓලාසනාÃඪ 

ගK ම+X@ම;.  

අෙ) ගලෙග1ඩඅ�ෙ� ඥානසාර ස්වා�+ වහ+ෙස� 

ස�බ+ධෙය+ අ�කරණ $+:ව6 -ලා Cෙබනවා. ඒ $+:වට 

අ	 ගK කරනවා. න\� උ+වහ+ෙස�ෙA ඒ Äයා කලාපය අ	 

BC6ෙෂ�ප කරනවා. න\�, ඒ වාෙA $+: $රණ ග+න ෙක1ට 

අපට මත6 ෙවනවා,  ව�ක� Bකාශය ඉ4<ප� කෙළ� නැහැ 

/යලා සමහර ඇමCවK+ට K	ය� Zයයක දඩය6 පමණ_ 

ගැYෙR /යලා. සමහර නO මාස හෙය+ හයට ක� යනවා. 

අ�කරණය ස්වාIන න� ෙම+න ෙ� කාරණා ගැන� අ	 ය� 

ආකාරය/+ බලලා, ඒවා� ;වැ¤4 කර+න ඕනෑය /යන 

කාරණය මා ෙ� අවස්ථාෙR- Bකාශ කරනවා. ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_. 

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

�ළඟට, ගK &මලEර 4සානායක ම+X@මා.  ඔබ@මාට 

';�@ දහයක කාලය6 Cෙබනවා. 

[අ.භා.2.37] 
 
ග3 ®. ¯. ඩ�6 . CමලIර Jසානායක මහතා (மா9�மி, \.ாீ.டபி0]. விமல/ர திசாநாய!க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, x ලංකාෙR ඓCහාZකව 

&&ධ ෙක1'ෂ+ සභා ප� කරලා Cෙබනවා. ෙක1'ෂ+ සභා 

නවයක සභාපCවK+ට�, ඒ සාමාLකය+ට� -මනා වැ½ /Mෙ� 

ෙය�ජනාව ෙගන එන ෙ� අවසථ්ාෙR- අ	 හැෙම�ෙගම ඔ£වට 

එන කාරණය තම_, ඇ�තටම ෙ� ෙක1'ෂ+ සභා ප� /Mෙ� 

අර\~ ඉෂ්ට E Cෙªද ය+න. ෙ� -මනා වැ½ /M� 	mබඳව මා 

@ළ න� ෙපoFග0කව /Zම &KFධ�වය6 නැහැ. හැම 

ෙකෙන�ම ආ,�ක අ,�දයකට, Dවන &යදෙ� Bශ්නයට, &&ධ 

ආ,�ක ප<ûඩනය+ට ප� ෙව2ච ෙම1ෙහ1තක ඔ¡+ෙA -මනා 

වැ½ /Mමට එෙරU ෙව+න, ඒ ෙවSෙව+ &ෙර�ධය6 ද6ව+න 

අපට අවශ� නැහැ. හැබැ_, 'ස්වාIන' යැ_ /යා ග+නා ෙ� 

ෙක1'ෂ+ සභාව0+ ෙ� රෙ¾ ෙFශපාලනයට, ප<පාලනයට, 

මහජන අ_$+වලට යම6 Z: ෙවලා Cෙබනවාද? ZUන 

ෙල�කවල ඇC  ක�	ත, ෙ� මහ ෙප1ෙළ1ෙR Bාෙය�}ක යථා,ථ 

බවට  ප� ෙක1ට Cෙªද?  

ආNOPම ව�වස්ථාෙR 12. (1) ව�වස්ථාෙR Cෙබනවා, 

"�Cය පZඳ¼ම සහ Äයා�මක /Mම ද, �Cෙ# ¤කවරණය ද, 

ස,ව සාධාරණ &ය ^�ෙ� ය." /යලා. අද Cෙබන යථා,ථය 

එයද? ෙ� සමස්ත සමාජය ;M6ෂණය කරන, ස්ප,ශ කරන 

';q+ &�යට ඒ හැෙම�ටම  �Cය සාධාරණව Äයා�මක 

වනවාද? මානව අ_CවාZක� කඩ � &ට ගත හැ/ Äයාමා,ග 

ආNOPම ව�වස්ථාෙR Cෙබනවා. 

හැබැ_, මානව අ_CවාZක� ෙ��ෂ්ඨා�කරණය මÕ+ 

Äයා�මක කරග+න නOව6 පවර+න }යාම K	ය� ල6ෂ 

106 �Cඥ මහ�මයා ඉ�ලනවා. එතෙක1ට, Ó0ක 

අ_CවාZක� ලබාගත හැ6ෙ6 එයට 'ල6 ෙග&ය හැ/ අයට 

පම�. අදාළ 'ල ෙග&ය ෙන1හැ/ න� ඔYට Ó0ක අ_Cය 

¤කග+න බැහැ. ඒ ;සා ආNOPම ව�වස්ථාෙR Y: සැරZ0 

&�යට Cෙබන ෙFව�ව0+ මෙA ගෙ� �ÖK ෙක1ටන 

ෙග1&යාට යම6 Z: E Cෙª ද? ෙ� ස්වාIන යැ_ /යා ග+නා 

අ�කරණ ෙහ� ෙක1'ෂ+ සභාව0+ ෙහ� ගෙ� මSෂ�යාෙA 

D&තයට යම6 ලැ  Cෙª ද? දහනව වන ආNOPම ව�වස්ථා 

සංෙශ�ධනය යටෙ�  ZFධ ¡~ ෙ� ෙFව� අෙ) ගෙ� ';ස්q 

ද+නවා ද? ඒ ෙFව� ඒ ';q+ට දැෙනනවාද; හැ ෙඟනවාද? 

18ට පqව Cෙබන ඉල6කම 19 /යලා_ ';ස්q /ය+ෙ+. 

දහනව වන ආNOPම ව�වස්ථා සංෙශ�ධනෙය+ ෙම1කද ¡ෙN 

/යලා ෙ� රෙ¾ ';ස්q ද+ෙන� නැහැ; ෙව2ච ෙF�� නැහැ. 

ෙප10ස් ෙක1'සම ග�ෙත1�, එU සභාපC Âරෙ# U�ෙ# 

&ශ්ව&ද�ාලෙ#- මට සමාජ &ද�ාව ඉගැ+¡ �Kවරයා. මම 

එ@මාෙග+ ඇYවා, "ඔබ@මා ෙම1නවා ෙහ� ප<ව,තනය6 

කළාද" /යලා. "මම එෙහම ෙදය6 කර+න හැ:වා" /යලා 

එ@මා /Rවා. එ@මාට කර+න ෙදය6 C�ෙN නැහැ. දැ+ පහළ 

ම¾ටෙ� ෙප10ස් ;ලධා<+ ඉ+නවා. ස්වාIන ෙප10ස ්

ෙක1'ෂ+ සභාෙව+ ඔ¡+ෙA :6ගැන&0වලට &ස¿ම6 ලැÆලා 

Cෙබනවාද? 

 
ග3 ෙහfෂා� Cතානෙo මහතා (மா9�மி, ேஹசா� விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 

ඔR. සැරය+ ;ලයට උසස් කර+ෙ+ එතැ;+. 

 
ග3 ®. ¯. ඩ�6 . CමලIර Jසානායක මහතා (மா9�மி, \.ாீ.டபி0]. விமல/ர திசாநாய!க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

මම ෙ� ක¡Kව� &ෙRචනය කරනවා ෙන1ෙව_, ඇ�ත කථා 

කර+ෙ+. ගK ෙහ�ෂා+ &තානෙA ම+X@ම;, මම ඇ�ත කථා 

කර+ෙ+.  අර ඊෙ# ෙපෙ,දා C�~ &�යට වාද	�ය වාෙA 

කරග+න එපා ෙමතැන.  

 
ග3 ෙහfෂා� Cතානෙo මහතා (மா9�மி, ேஹசா� விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 

දැ+ උසස්E� ෙද+ෙ+ නැFද? 

 
ග3 ®. ¯. ඩ�6 . CමලIර Jසානායක මහතා (மா9�மி, \.ாீ.டபி0]. விமல/ர திசாநாய!க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

උසස් /M� ඉCහාසෙ#� ¡ණා ෙ+. ඒවා ¡ෙN ෙක1'ෂ+ 

සභා CÆලා ෙන1ෙව_ ෙ+. හැබැ_, ෙප10ස් ෙක1'සම දැ+ 

/ය+ෙ+ ෙම1ක6ද? ෙප10ස් ෙක1'සම දැ+ /ය+ෙ+, 

''ෙප10ස්පC@මා අ	 /යන ෙF අහ+ෙ+ නැහැ'' /යලා. ඒෙක+ 

ෙම1ක6ද ෙවලා Cෙබ+ෙ+?  
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පා,0ෙ�+@ව 

ඊෙ# ෙපෙ,දා අ�පාෙ, ZF�ය6 ¡ණා. ෙප10ස් ;ලධා<+ 

/යනවා, "අ	 මාK කර+න_ හද+ෙ+" /යලා. ඒ මාK /M� 

කර+ෙ+ ෙක1'සෙම+ ද? දැ+ අ�පාෙ, 4සාපC @Zත 

ව;ගZංහ මහ�තයා මාK කළා. ෙම1කටද එයා  මාK කෙළ�?  
 

ග3 ෙහfෂා� Cතානෙo මහතා (மா9�மி, ேஹசா� விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 

ෙප10ස් ෙක1'සෙම+ 4සාපC මාK කළා ද? 
 

ග3 ®. ¯. ඩ�6 . CමලIර Jසානායක මහතා (மா9�மி, \.ாீ.டபி0]. விமல/ர திசாநாய!க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

මහ�තෙය� ෙමතැන  
 
[aලාසනෙi අණ ප_J ඉවH කරන ල:.] [அகிராசன க�டைள�ப, அக-ற�ப�� ள"] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 නැ@ව ඉ+නවාද? ර�නyෙ,  
 
[aලාසනෙi අණ ප_J ඉවH කරන ල:.] [அகிராசன க�டைள�ப, அக-ற�ப�� ள"] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා /M�]  

දැ+ ස්වාIන රාජ� ෙස�වා ෙක1'සම6 Cෙබනවා. න\� 

කැÆන¾ මNඩලෙය+ $+: අරෙගන අ�පාෙ, 4සාපC @Zත 

ව;ගZංහ මාK කරනවා. ෙම1කටද ඔY මාK කෙළ�? ';ස්q 

&KFධ ¡ණාම, පාරට බැස්සාම, ආNOෙR ෙස�වකය+ පාරට 

ආවාම &ෂයභාර ඇමCවරයා 4සාපCට /යනවා, "මම ත\ෙසට 

මාං� දාල_  ෙක1ළඹට ෙගෙන+ෙ+" /යලා. ෙ�වා  
 
[aලාසනෙi අණ ප_J ඉවH කරන ල:.] [அகிராசன க�டைள�ப, அக-ற�ப�� ள"] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ස්වාIන ෙක1'ෂ+. ෙ� ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාව0+ ෙ� රටට 

ෙව2ච ෙසත6 නැහැ. එෙහම ෙදය6 Cෙබනවා /යලා ';ස්q 

ද+ෙන� නැහැ. Bජාත+§වාදෙ# \ර ෙFවතාව+ &�යට කථා 

කළාට, ෙ� ෙක1'ෂ+ සභාවලට ෙගවන \දෙ� Bෙය�ජනය6 

Cෙබනවාද /යලා_ මම අහ+ෙ+.  

ගK කංචන &ෙ�ෙස�කර ම+X@ම;, අ�ලස් ෙහ� �ෂණ 

ෙච�දනා &ම,ශන ෙක1'ෂ+ සභාවට අ	 දමy පැ'�0වලට 

ෙම1නවාද කෙළ�? 
 

ග3 වා�ෙ5ව නානාය&කාර මහතා    (மா9�மி, வா:ேதவ நாணாய!கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අ	 පැ'�0 106 භාර -ලා Cෙබනවා.[බාධා /M�] 
 

ග3 x��+ ර�මා� මහතා  (மா9�மி, �ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

තවම ඒ 	mබඳ Bකාශ ග+නවා. [බාධා /M�] 
 

ග3 ®. ¯. ඩ�6 . CමලIර Jසානායක මහතා (மா9�மி, \.ாீ.டபி0]. விமல/ர திசாநாய!க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ඔR. තවම Äයාමා,ග ග+නවා!  

ග3 x��+ ර�මා� මහතා  (மா9�மி, �ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

පැ'��ල ෙම1ක6ද? 

 
ග3 ම��වරෙය& (மா9�மி, உ3�பின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

ෙමතැන ප½6කම6 ෙගනැ�ලා Cය+න. 

 
ග3 ®. ¯. ඩ�6 . CමලIර Jසානායක මහතා (மா9�மி, \.ாீ.டபி0]. விமல/ர திசாநாய!க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ෙහ1රක�, ෙහ1රක�. එ6ස� ජාCක ප6ෂ ආNOෙR, යහ 

පාලන ආNOෙR  
 
[aලාසනෙi අණ ප_J ඉවH කරන ල:.] [அகிராசன க�டைள�ப, அக-ற�ப�� ள"] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කරy ෙහ1රක�. ෙවන ෙදය6 ෙන1ෙව_. ෙමතැන 

ප½6කම6 ෙගනැ�ලා Cය+න /යලා ක¡ද /Rවා. එෙහම 

/RෙR 
 
[aලාසනෙi අණ ප_J ඉවH කරන ල:.] [அகிராசன க�டைள�ப, அக-ற�ப�� ள"] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒ ;සා මට ෙකළ ගහ+න ප½6කම6 ඕනෑ නැහැ, }U�ලා ඒ 

කටට හ< ෙකළ ගහ+න y£ව+ ෙ+ ෙම1ක6 හ< Bශ්නය6 

¡ෙණ1�. [බාධා /M�] 

 
ග3 වා�ෙ5ව නානාය&කාර මහතා    (மா9�மி, வா:ேதவ நாணாய!கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රාLතෙA පැ'��ල තවම &භාග කරනවා. 

 
ග3 ®. ¯. ඩ�6 . CමලIර Jසානායක මහතා (மா9�மி, \.ாீ.டபி0]. விமல/ர திசாநாய!க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

qවපC ෙ+ද? [බාධා /M�] අර ද� ගලවන ෙද1ස්තර 

මහ�තයා ෙ+. රටට qවපC; ෙල�කයට qවපC. න\�, අ�පාර 

මහ ෙර�හෙ� CT scanner එක කැ½ලා දැ+ අ¡K: 

ෙදකහමාර_! ෙලÁO මග මැෙරනවා. රටට qවපC ස�මාන! 

අ�පාර මහ ෙර�හෙ� CT scanner එක තවම නැහැ.  දැ+ අ�ලස් 

ෙහ� �ෂණ ෙච�දනා &ම,ශන ෙක1'සෙම+ කර+ෙ+ අ�ලස් 

ෙහ� �ෂණ ම,දනයද, ව,ධනයද? ව,ධනය /Mම_ කර+ෙ+.  

අ�පාෙ, 4සාපC@මා මාK කරy එක ගැන ආNOෙව+  

ෙදන උ�තෙ, ෙම1ක6ද? අ	 ද+නා &�යට ෙ��ෂ්ඨා�කරණය 

:+ $+:වට අSව Äයා�මක Eමට }ය ;සා ඔY මාK කරනවා. 

ෙFශපාලන $+: Äයා�මක කර+ෙ+ නැහැ /යලා ඔY මාK 

කරනවා. ඉC+  රාජ� ෙස�වය ස්වාIන_ ¢! හැබැ_, @Zත 

ව;ගZංහ �Cෙ# ස්වා�පත� අSව Äයා�මක ෙව+න }U�ලා 

ඔYට අ�පාර 4සාපCකෙම+ pool එකට එ+න ZFධ ¡ණා. ඒක 

තම_ ඇ�ත.  

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK ම+X@මා, ඔබ@මාට තව ';�@ ෙදකක කාලය6 

පමණ_ Cෙබ+ෙ+. 
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ග3 ®. ¯. ඩ�6 . CමලIර Jසානායක මහතා (மா9�மி, \.ாீ.டபி0]. விமல/ர திசாநாய!க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ෙ� වැ�) වැ½ /M�වලට අ	 &KFධ නැහැ. ඊෙ# ෙපෙ,දා 

ම+XවK+ෙA වැ�) වැ½ කර+න }යා. ජනා�පC@මා 

/යනවා, ශත පහ6 වැ½ කර+න ෙද+ෙ+ නැහැ /යලා.  
 

ග3 ම��වරෙය& (மா9�மி, உ3�பின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

ක¡ද වැ½ කර+න }ෙ#? 
 

ග3 ®. ¯. ඩ�6 . CමලIර Jසානායක මහතා (மா9�மி, \.ாீ.டபி0]. விமல/ர திசாநாய!க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ක¡ද කර+න  }ෙ# /ය+න මම ද+ෙ+ නැහැ.   මම 

/ය+ෙ+ ජනා�පC@මා /යy එක ෙ+. එ@මා /යනවා, ශත 

පහ6 වැ½ කර+න ෙද+ෙ+ නැහැ /යලා. හැබැ_, ෙ� රෙ¾ 

ජනා�පC@මාෙA සෙහ�දරයා, �මාරZ< Z<ෙස�න මහ�තයා x 

ලංකා ෙට0ෙක1� ආයතනෙ# සභාපC &�යට මාසයකට K	ය� 

ල6ෂ 45ක -මනාව6 ග+නවා. ඒක ගැන ක¡Kව� ෙම1�� 

/ය+ෙ+ නැහැ ෙ+. [බාධා /M�] 

ඊළඟට, එයා, ලංකා සමාගෙ� සභාපCට මාසයකට ල6ෂ 

35ක -මනාව6 ෙගවනවා. පා,0ෙ�+@ ම+XවK+ ෙ� ඉ�ලා 

Cෙබන -මනාවට� වැ½ -මනාව6.  Bශ්නය6 නැහැ ෙ+? 

ඊළඟට, මහජන බැං�ෙR සාමාන�ා�කා<@මාට - GMට - 

මාසයකට ල6ෂ 27ක -මනාව6 ෙගවනවා. මාධ� /Zව6 ඒ 

ගැන කථා කර+ෙ+ නැහැ. ෙ� රෙ¾ ';ස්q ක¡Kව� ඒ ගැන 

කථා කර+ෙ+ නැහැ. එ@මා සහ තව� ;ලධා<ෙය6 Uඟ වැ�) 

-මනාව &�යට K	ය� '0යන 756 ලබාෙගන Cෙබනවා. 

K	ය� '0යන 756 Uඟ -මනා ලබාග� ;ලධා<+ ෙ� රෙ¾ 

ඉ+න ෙක1ට, පා,0ෙ�+@ ම+XවK+ට �ත�SVලව ස�මත 

�  කැÆන¾ ප5කාව6 අSව වැ�)  වැ½ කර+න හදනෙක1ට 

ඒකට &KFධ_.  
 

ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK ම+X@ම;, දැ+ කථාව අවස+ කර+න. 
 

ග3 ®. ¯. ඩ�6 . CමලIර Jසානායක මහතා (மா9�மி, \.ாீ.டபி0]. விமல/ர திசாநாய!க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, මට &නා½ය6 ෙද+න.  

ජනා�පC@මා 2016 අ¡KFෙF - එ6ස� ජා$+ෙA සං&ධානෙ# 

¤ස්Eමට ය+න K	ය� ෙද1ෙළ1ස් ෙක�� හැට ල6ෂය6 &යද� 

කළාය /යලා,  ෙ� ගK සභාෙR - කථා ¡ණා.   අCගK 

ජනා�පC@ම;, සත 56ව� වැ½ කර+න ඕනෑ නැහැ. ඔබ@මා 

අ¡KFදකට &ෙFශ ගම+ ෙදක6 නතර කර+න. එෙහම 

¡ෙණ1� ෙ� පා,0ෙ�+@ෙR Z �න ම+XවK+ට මාසයකට 

ල6ෂය ගණෙ+ වැ�) වැ½ කර+න y£ව+. ෙ�ක තම_ ඇ�ත 

කථාව.  
 

ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK ම+X@ම;, දැ+ කථාව අවස+ කර+න. 
 

ග3 ®. ¯. ඩ�6 . CමලIර Jසානායක මහතා (மா9�மி, \.ாீ.டபி0]. விமல/ர திசாநாய!க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, මම පා,0ෙ�+@ 

ම+Xවරෙය6. මට මාසයකට ලැෙබන ඉ+ධන -මනාව K	ය� 

60,000_. හැම මාෙසම මම K	ය� 150,000ක ඉ+ධන වැය 

කර+න ඕනෑ, ෙ� පා,0ෙ�+@වට_, මහජන ෙස�වාවට_. ඉC< 

K	ය� 90,000 ෙද+ෙ+ ක¡ද? එ6ෙක�, පා,0ෙ�+@ 

ම+XවK+ෙA වැ�) වැ½ කර+න ඕනෑ නැහැ /ය+ෙ+ 

ෙහ1රක� කරy එ¡+. එෙහම නැ�න�, ෙFෙප1ළ Cෙබන අය. 

එෙහම නැ�න�, බා, Cෙබන අය. එෙහම නැ�න�, ෙහ�ට� 

Cෙබන අය. ෙ�ක අ	 වෙA එ4ෙනදා /Zම ආදාය� මා,ගය6 

නැC මහජන ;ෙය�Lතය+ ෙFශපාලනෙය+ ත�¢ කර+න 

හදන �ම+§ණය6 ෙව+න y£ව+. 

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK ම+X@මා, දැ+ ඔබ@මාෙA කථාව අවස+ කර+න. 

 
ග3 ®. ¯. ඩ�6 . CමලIර Jසානායක මහතා (மா9�மி, \.ாீ.டபி0]. விமல/ர திசாநாய!க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ෙ�ෙ6 අවසාන ෙකළවර x ලංකාෙR ෙFශපාලනය 

ධනප$+ෙA සහ බලව@+ෙA qෙඛ�පෙභ�ö Çඩාව6 /Mෙ� 

�ම+§ණය_. අෙ) වාෙA අෙ� කරගැට Cෙබන 

අUංසකෙය�ට ෙ� පා,0ෙ�+@ෙR ඉ+න ෙන1ෙද+න_ ෙ� 

කට^@ කර'+ Cෙබ+ෙ+. 

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_. �ළඟට, ගK හ,ෂ ද Z�වා රාජ� 

ඇමC@මා කථා කර+න. ඔබ@මාට &නා½ 10ක කාලය6 

Cෙබනවා. 

 

[අ.භා. 2.49] 
 
ග3 (ආචා+ය) හ+ෂ ද tLවා මහතා (ජා�ක -�පH� හා 
ආ+�ක කටq� රාජO අමාතO�මා) (மா9�மி, (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி?வா - ேதசிய ெகா0ைகக0 ம23� ெபா�ளாதார அ7வ?க0 இராஜா.க அைம*ச�) 
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, අෙ) ගK &මලEර 4සානායක 

ම+X@මා කරy කථාෙR ය�/Z සත�ය6 Cෙබනවා.  

 
ග3 වා�ෙ5ව නානාය&කාර මහතා    (மா9�மி, வா:ேதவ நாணாய!கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබ@මාට� ෙFෙප1ළ Cෙබනවාද? 

 
ග3 (ආචා+ය) හ+ෂ ද tLවා මහතා  (மா9�மி, (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி?வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඔබ@මා මෙග+ ඇYෙR ෙFෙප1ළ Cෙබනවාද, නැFද /යලා 

ෙ+. ඇ�ත වශෙය+ම මම පා,0ෙ�+@වට ආෙR මට අ¡K: 

456 ¡ණාට පqව_. ඒකට ෙහ�@ව6 C�ණා. මට තKණ කාලෙ# 

පා,0ෙ�+@වට එ+න හැ/යාව6 C�ෙN නැහැ. ෙම1කද, මම 

\0+ම මෙA ආ,�කය ගැන ෙස1යා බල+න ඕනෑ.  මෙA 

දKව+ ගැන ෙස1යා බල+න ඕනෑ. ඔ¡+ෙA අනාගතය සා,ථක 

කර+න න�, අෙ) ආ,�කය ශ6Cම� කරග+න ඕනෑ. ඒ ;සා 

මට පා,0ෙ�+@ ම+Xවරය� &�යට ෙමතැනට  ක0+ එ+න 

බැ< ¡ණා. මම වෘ�CයෙR4ෙය6 හැ�යට ඒ කට^@ කරලා 

තම_ ෙමතැනට ආෙR.  ගK &මලEර 4සානායක ම+X@මා ම@             

1121 1122 



පා,0ෙ�+@ව 

කරy Bශ්නය වැදග�. &මලEර 4සානායක ම+X@මා 

වෘ�CයෙR4ෙය6 හැ�යට ඉ+ෙ+ නැCව ඊට ක0+ 

පා,0ෙ�+@වට ආy ෙකෙන6. එ@මා /Rවා, එ@මාට ඉ+ධන 

&යද� සඳහා K	ය� 60,000_ හ�බ ෙව+ෙ+, න\� තව� 

K	ය� 90,0006 අවශ� ෙවනවා /යලා. එ@මා /යන කථාව 

හ<. ඒ කථාව හ<. න\� ගැට¢ව Cෙබ+ෙ+, ෙ� 

පා,0ෙ�+@වට ඇ&�ලා ඒ කා,ය භාරය අ	 ඉෂ්ට කරනවා ද 

/යන එක_. ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ෙ� 

පා,0ෙ�+@ෙR සමහර ෙවලාවට Quorum එක6 නැහැ. අ	 ඒ 

බව පq}ය දවසක� දැ6කා. ප½ ග�තාට කම6 නැහැ, ප½ය 

performance based ෙව+න ඕනෑ. අ	 ෙම1ක6 හ< හ<යට 

කරනවා න�, ඒකට ය�/Z ෙගEම6 කර+න ඕනෑ. දැ+ 

Zංග)ÚKව වාෙA රටව�වල ඇමCවරෙය�ට Zංග)ÚK ෙඩ1ල, 

'0යනයක &තර ප½ය6 ෙගවනවා. ඔ¡+ ය�/Z වෘ�Cය6 

කරලා, ඊට පස්ෙස� තම_ පා,0ෙ�+@වට ඇ&�ලා Cෙබ+ෙ+. 

එතෙක1ට මම Uත+ෙ+ ෙ�ක බල+න ඕනෑ,-[බාධා /Mම6] 

 
ග3 ච��ද C ෙ}t_ මහතා (மா9�மி, சமிAத விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, MC Bශ්නය6 Cෙබනවා. 

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK ච'+ද &ෙ�Z< ම+X@ම;, MC Bශ්නය ෙම1ක6ද ? 

 
ග3 ච��ද C ෙ}t_ මහතා (மா9�மி, சமிAத விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගK රාජ� ඇමC@ම;, ඔබ@මා ෙ� අවස්ථාෙR ප½ වැ½E� 

ගැන කථා කරනවා.  පq}ය සCෙ# පා,0ෙ�+@ෙR - Bශ්නය6 

ඇYවා. එU- ලැ�~ 	m@ර අSව අI6ෂණ ම+XවK 

එ6ෙකෙන6 ජනා�පC@මාෙA ;ෙය�ගෙය+ ප� ෙවලා 

Cෙබන බව අ	 දැනග�තා. හැබැ_, ඒ අI6ෂණ ම+X@මාට 

වැ�ප සහ  වරBසාද Zය�ල -ලා Cෙබනවා.  එෙහම න� පqෙපළ 

ම+XවK හැ�යට අ	 /ෙර+ බාලද? "දැ+ Cෙබන එකට 

&KFධ_, පස්ෙස� කථා කරනවා" /යලා /යනවා. අI6ෂණ 

ම+Xවරය� ප� කරලා Cෙබනවා. මම Uතන &�යට අෙ) ගK 

;ෙර�ෂ+ ෙපෙ,රා රාජ� අමාත�@මා තම_  ඒකට උ�තරය 

:+ෙ+. පqෙපළ ම+XවK හැ�යට  අ	 ඉ�¢� කෙළ� නැහැ. 

න\� ෙ�කට &ෙර�ධය Bකාශ කරනවා. ප½ වැ½ කර+ෙ+ 

නැහැ /යලා ජනා�පC@මා Bකාශ කරනවා. අ	 අහ+ෙ+ අ	 

/ෙර+ බාලද? එ@මා එක අI6ෂණ ම+Xවරෙය6 පමණ6 

;,මාණය කරලා Cෙබ+ෙ+ ඇ_? 
 

ග3 (ආචා+ය) හ+ෂ ද tLවා මහතා  (மா9�மி, (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி?வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම Uතන &�යට එතැන ය� /Z සාධාරණය6 Cෙබ+න 

ඕනෑ. ඉං|Z භාෂාෙR /යමන6 Cෙබනවා, “If you pay peanuts, 

you will get monkeys” /යලා. එතෙක1ට-   

 
ග3    �ෙර�ෂ� ෙපෙ+රා මහතා     (மா9�மி, நிேராஷ� ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK ;ෙර�ෂ+ ෙපෙ,රා රාජ� ඇමC@මාෙA point of Order  

එක ෙම1ක6ද? 

 
ග3    �ෙර�ෂ� ෙපෙ+රා මහතා     (மா9�மி, நிேராஷ� ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, මෙA නම සඳහ+ කරy 

;සා_ මම ෙ� පැහැ40 /Mම කර+ෙ+. මම තම_ ඒ Bශ්නයට 

	m@ර ලබා :+ෙ+. ඇ�තටම එක අI6ෂණ ම+Xවරෙය6 

තම_ ජනා�පC@මා ප� කරලා Cෙබ+ෙ+. එතැන- Bශ්නය6 

ෙවලා C�ණා, &ප6ෂය yන yනාම ඇYවා පqෙපළ ම+XවK 

&ශාල Bමාණය6 අI6ෂණ ම+XවK වශෙය+ Z�නවා ෙ+ද 

/යලා. එතෙක1ට මම පැහැ40ව 	m@K ලබා :+නා, ෙ� 

පා,0ෙ�+@ෙR  එක අI6ෂණ ම+Xවරය� පමණ_  වැ�) 

සහ -මනා සමඟ ප� කර Cෙබ+ෙ+ /යලා.  

 
ග3 x��+ ර�මා� මහතා  (மா9�மி, �ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK හ,ෂ ද Z�වා රාජ� ඇමC@ම;,  ඔබ@මා කාලය ලබා 

ෙදනවාද? ඔබ@මා පැහැ40 /Mමකට කාලය ලබා ෙදනවාද? 

[බාධා /M�] 

 
ග3 (ආචා+ය) හ+ෂ ද tLවා මහතා  (மா9�மி, (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி?வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඔබ@මා මට ඉC< කාලය ලබා ෙද+න.  

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK \L�, රYමා+ ම+X@මාෙA point of Order එක 

ෙම1ක6ද? 
 

ග3 x��+ ර�මා� මහතා  (மா9�மி, �ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ජනා�පC@මාෙA ;ෙය�ග 

මත එක අI6ෂණ ම+Xවරය� ප� කරලා Cෙබනවා /යලා 

අෙ) ;ෙර�ෂ+ ෙපෙ,රා රාජ� ඇමC@මා පැහැ40 කළා.   ඒ 

ම+Xවරයා ක¡ද /යලා මම දැන ග+න කැමC_. නම 

/ය+ෙ+ නැ�න� අපට Bශ්නය6 ම@ ෙවනවා.  
 

ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK හ,ෂ ද Z�වා රාජ� ඇමC@ම;, ඔබ@මාෙA කාලය 

තම_ ෙ� ලබා ෙද+ෙ+.  

 
ග3 x��+ ර�මා� මහතා  (மா9�மி, �ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඒ අI6ෂණ ම+XවරයාෙA නම /ය+න /යලා මා ඉ�ලා 

Z�නවා.   

1123 1124 

[ගK (ආචා,ය) හ,ෂ ද Z�වා මහතා] 
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ග3 (ආචා+ය) හ+ෂ ද tLවා මහතා  (மா9�மி, (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி?வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, මෙA කාලය ග+න එපා. මට 

&නා½ පහ6 ෙද+න. ෙ� අය මෙA කාලය ග�තා ෙ+. 

 
ග3 ල&ෂ්ම� ෙසෙනCරHන මහතා (CදOා, තා&ෂණ, 
ප+ෙiෂණ, �nණතා සංව+ධන හා වෘHjය n�N සහ 
ක�ද උඩරට උ3මය 12බඳ රාජO අමාතO�මා) (மா9�மி, லOம� ெசெனவிர�ன -  விVஞான, ெதாழி?Tப, ஆரா�*சி, திற�க0 அபிவி��தி, ெதாழி? பயி2சி ம23� க9B மர�ாிைமக0  இராஜா.க அைம*ச�) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne - State Minister of  
Science, Technology and Research, Skills Development and 
Vocational Training and Kandyan Heritage) 

I will give you five minutes.  

 
ග3 (ආචා+ය) හ+ෂ ද tLවා මහතා  (மா9�மி, (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி?வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගK ල6ෂ්ම+ ෙසෙන&ර�න ඇමC@මා කාලය ලබා ෙදනවා. 

  
ග3    �ෙර�ෂ� ෙපෙ+රා මහතා     (மா9�மி, நிேராஷ� ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, මම Bශ්නයට 	m@K ලබා 

ෙදන &ට� එ@මාෙA නම /Rවා. අI6ෂණ ම+Xවරය� 

වශෙය+ ගK ම0� ජයCලක ම+X@මා ප� කර Cෙබනවා.  

 
ග3 (ආචා+ය) හ+ෂ ද tLවා මහතා  (மா9�மி, (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி?வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, අ	 ෙ� ගැන �ට වඩා ගැÖ<+ 

ෙස1යා බැ0ය ^@_. ෙම1කද, අ	 අවශ�තාවට අSව තම_ 

¤/යාව6 කරලා ෙ2තනය6 ලබා ග+ෙ+. [බාධා /M�] 
 

ග3 කංචන Cෙ}ෙසfකර මහතා (மா9�மி, கVசன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK කංචන &ෙ�ෙස�කර ම+X@මාෙA point of Order එක 

ෙම1ක6ද?   
 

ග3 කංචන Cෙ}ෙසfකර මහතා (மா9�மி, கVசன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, එක ම+Xවරෙය�ට පමණ_ 

ෙ� -මනා ලබා ෙද+ෙ+ /යලා ;ෙර�ෂ+ ෙපෙ,රා රාජ� 

ඇමC@මා ෙ� සභාව ෙන1මැඟ යැRවා. ෙත1ර@K දැන ගැ�ෙ� 

පනත යටෙ� ගා'� ෙල1�ෙA ම+X@මා ඉ4<ප� කරy 0	යට 

පා,0ෙ�+@ කට^@ අමාත�ාංශෙය+ 	m@K ලැ  Cෙබනවා. 

2016 වසෙ, Zට  -මනා ලැෙබන ම+XවK 55ෙදෙන�ෙA නාම 

ෙ�ඛනය6 Cෙබනවා.[බාධා /M�] න� ලැ_ස්@ව6 Cෙබනවා. 

ෙ� කථා කරන Zය¢ෙදනාෙA න� Cෙබනවා. [බාධා /M�] 
 

ග3 ම��වරෙය& (மா9�மி, உ3�பின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 
ඔබ@මා ෙබ1K ෙ+ /ය+ෙ+.  

ග3 (ආචා+ය) හ+ෂ ද tLවා මහතා  (மா9�மி, (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி?வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ෙ�ක ඉතාම ෙහ1ඳ_. ගK කංචන &ෙ�ෙස�කර ම+X@මා ඒ 

Bශ්නය අහනවා. මම දැ+ ඔබ@මාට කාලය ලබා :+නා ෙ+. ඒක 

ෙහ1ඳ_. ඇ_, මම ෙහ1ඳ_ /ය+ෙ+? ඔබ@මා නවක 

ම+Xවරෙය6. අ	 �ට ක0+ පා,0ෙ�+@ෙR� U�යා. ඒ 

කාලෙ# අපට ඔය වාෙA ෙත1ර@ර6 දැන ග+න ¡වමනා ¡ණා 

/යලා Uත\. අපට ඔය ෙත1ර@ර දැන ගැ�මට ¡වමනාට ¡ණාට 

/Zම &�ය/+ අපට ඔය ෙත1ර@ර දැන ගැ�මට  ඒ කාලෙ# 

හැ/යාව6 C�ෙN නැහැ. [බාධා /M�] ෙත1ර@K දැන ගැ�ෙ� 

පනත හරහා අ	 ඔබ@මාට ඒ අ_Cය ලබා - Cෙබනවා. සව්ාIන 

ෙක1'ෂ+ සභා �ක ප� කරලා Cෙබනවා. එම ස්වාIන 

ෙක1'ෂ+ සභා හරහා ඔබ@ම+ලාට ඔය ෙත1ර@K ලැෙබනවා. 

ඔය ෙත1ර@K එදාට අදාළද, අදට අදාළද /යන එක ගැන අපට 

ෙවනම සාක2ඡා කර+න y£ව+. න\� ඒක ;සා තම_ අද අ	 

ෙ� සාක2ඡා කර+ෙ+. ෙක1'ෂ+ සභාවල වැඩ කරන 

yFගලය+ෙA ප½ය 	mබඳව- 

 
ග3    �ෙර�ෂ� ෙපෙ+රා මහතා     (மா9�மி, நிேராஷ� ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK ;ෙර�ෂ+ ෙප ෙ,රා රාජ� ඇමC@ම;, ඔබ@මාෙA 

point of Order එක ෙම1ක6ද?   

 
ග3    �ෙර�ෂ� ෙපෙ+රා මහතා     (மா9�மி, நிேராஷ� ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, එම Bශ්නයට ලබා :+ 	m@ර 

සඳහ+ ප5කාව මම අද ෙගනැ&� නැහැ. න\� මට පැහැ40ව 

/ය+න y£ව+,  මම එදා 	m@ර වශෙය+ ලබා :+ෙ+  x 

ලංකා ;දහස් ප6ෂෙ# එක ම+Xවරය� අI6ෂණ ම+Xවරය� 

හැ�යට  ප� කර Cෙබනවා /යල_. මම ඒ 	m@ර තම_  ;ල 

වශෙය+ ලබා :+ෙ+.  

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_. ගK හ,ෂ ද Z�වා රාජ� ඇමC@ම;, 

ඔබ@මාට &නා½ ෙදකක කාලය6 Cෙබනවා.  

 
ග3 (ආචා+ය) හ+ෂ ද tLවා මහතා  (மா9�மி, (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி?வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ෙ� අවස්ථාවට ෙ�ක අදාළ නැහැ. න\� ප½ වැ½ /M� ගැන 

කථා කරනෙක1ට- [බාධා /M�]  
 

ග3 කංචන Cෙ}ෙසfකර මහතා (மா9�மி, கVசன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK කංචන &ෙ�ෙස�කර ම+X@මාෙA point of Order එක 

ෙම1ක6ද?   

1125 1126 



පා,0ෙ�+@ව 

ග3 කංචන Cෙ}ෙසfකර මහතා (மா9�மி, கVசன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;,  රජෙ# සංව,ධන ව�ාපෘC 

අI6ෂණය /Mම සඳහා ප� කර ඇC පා,0ෙ�+@ ම+XවK+ 

ඇ@£ දැනට Bවාහන -මනා ලබා ෙදන ම+XවK+ෙA නාම 

ෙ�ඛනය6 Cෙබනවා. ෙ� නාම ෙ�ඛනෙ# 55ෙදෙන�ෙA න� 

සඳහ+ ෙවනවා. 2016 වසෙ, Zට K	ය� ල6ෂ ෙදක බැ}+ 

ෙගවන 55ෙදෙන6 ඉ+නවා. x ලංකා ;දහස් ප6ෂෙ# එක 

ම+Xවරෙය6 ෙන1ෙව_. ෙමතැන කාද, මස්තා+ ම+X@මාෙA 

නම� Cෙබනවා.  

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගK හ,ෂ ද Z�වා ඇමC@ම;, ඔබ@මාට ;ය'ත කාලය 

අවස+.  [බාධා /M�]  

 
ග3 (ආචා+ය) හ+ෂ ද tLවා මහතා  (மா9�மி, (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி?வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගK ;ෙර�ෂ+ ෙපෙ,රා රාජ� ඇමC@ම;, ඔබ@මා පැහැ40 

කර+න. මම කාලය ලබා ෙද+න�. මෙA කාලය අරෙගන 

පැහැ40 කර+න.   

ග3    �ෙර�ෂ� ෙපෙ+රා මහතා     (மா9�மி, நிேராஷ� ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, - [බාධා /Mම6] 
 

 

ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 
කKණාකර ;ශ්ශªද ව+න. එ@මාට පැහැ40 කර+න ඉඩ 

ෙද+න. 

 
ග3    �ෙර�ෂ� ෙපෙ+රා මහතා     (மா9�மி, நிேராஷ� ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

අෙ) ගK කංචන &ෙ�ෙස�කර ම+X@මා පටලවාෙගන_ කථා 

කර+ෙ+. මම /RෙR, "අI6ෂණ ම+X" /යා_.  එ@මා, 

"අI6ෂණ ම+X" /යන වචනය පටලවාෙගන ෙවන ෙම1ක6ද 

list  එක6 ගැන /යනවා. ස�බ+Iකරණ සහ අෙන�� ෙFව� 

ස�බ+ධව ම+XවK ඉ+නවා, ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;. 

න\� මම /ය+ෙ+, "අI6ෂණ ම+X" ගැන_.  ජනා�පC@මා 

&Z+ -මනාව6 සUතව ප� කර Cෙබන "අI6ෂණ ම+X" 

/යලා එ6ෙකනා_ ෙ� පා,0ෙ�+@ෙR ඉ+ෙ+. 

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK (ආචා,ය) හ,ෂ ද Z�වා රාජ� ඇමC@ම;, ඔබ@මාට 

තව ';�@ ෙදකක කාලය6 පමණ_ Cෙබ+ෙ+.   

 
ග3 (ආචා+ය) හ+ෂ ද tLවා මහතා  (மா9�மி, (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி?வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, මම කථා කර+න Uතාෙගන 
ආy  ෙF /ය+න බැ< ¡ණා. න\� ෙබ1ෙහ�ෙදෙන6 ඒ 
ස�බ+ධෙය+ කථා කළා. රට වැZයා ෙ� ස�බ+ධෙය+  ගැÖK 
සංවාදයක ෙයෙද+න ඕනෑ. ෙම1කද,  ගK &මලEර 4සානායක 
ම+X@මා /RෙR ස�0 අවශ� ව+ෙ+ නැ�ෙ� එ6ෙක� 

ෙහ1රක� කරන ක¾�යට, එෙහම නැ�න� බා, Cෙබන 
ක¾�යට /යා_. හැෙම�ම එෙහම ක¾�ය ෙන1ෙව_. ෙ� 
පා,0ෙ�+@ෙR ඉ+න 225ෙදනාම එක �Kqව/+ පාට 
කර+න එපා. ඒ ;සා මම ෙය�ජනා කර+ෙ+ අවශ� 
yFගලය+ට 4ය ^@ය /යා_.  දැ+  ගK &මලEර 4සානායක 
ම+X@මාට ඒ අවශ�තාව Cෙබනවා. එ@මාට ෙපº� &යදම 
සඳහා මාසයකට K	ය� 90,0006 ක¡Kව� ලබා ෙද+ෙ+ 
නැහැ. එ@මා ඈත පළාතක, :ෂ්කර BෙFශයක ජනතාව 
;ෙය�ජනය කරන ෙකෙන6. එෙහම න�, එ@මා Dව� ව+ෙ+ 
ෙක1ෙහ1මද? එ@මා අහ+ෙ+ සාධාරණ Bශ්නය6. ඒ ;සා අ	 
ක�පනා කර බල+න ඕනෑ, පා,0ෙ�+@වට ෙත�රා ප� කර 
ගත ^�ෙ� ක¡ද /යා. ස�0 Cෙබන ක¾�ය &තරද 
පා,0ෙ�+@වට ෙA+න ඕනෑ? නැ�න� ස�0 නැC ක¾�ය 
ෙගනැ�ලා ඒ අය දහ :ක &À+න ඕනෑද? එෙහම� නැ�න� 
තම+ෙA qඛ &හරණය සඳහා ඒ ක¾�ය එක@ෙවලා ෙහ1රක� 
කර+න ඕනෑද? ඒ ;සා ෙ� Bශ්නය, "ශත පහ6 වැ½ කර+ෙ+ 
නැහැ" /යලා, එෙහම නැ�න�, "ල6ෂ ෙදක6 වැ½ කරනවා" 
/යලා ෙලෙහ Zෙය+ වචනෙය+ ෙදෙක+ &Z කර+න ෙහ1ඳ 
නැC එක6. තම+ෙA ප½ වැ½ කර ගත ^@_ /යා සමහර 
ෙවලාවට ෙFශපාලනඥෙය� /Rෙව1�, ';ස්q පාෙ, ඉඳෙගන 
කෑගහනවා; සමහර&ට "ස්º_6" කර_; සමහර &ට මාධ�ෙය+ 
අපට�  ගහ_. න\� ෙ�ක ඊට වඩා ගැÖK Bශ්නය6, 
ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;. එෙහම න� පා,0ෙ�+@වට 
එ+න y£ව+ කාටද? ෙ� Bජාත+§වා- වþහය @ළ අ	 සාමාන� 
yFගලෙය� පා,0ෙ�+@වට ෙA+න උ�සාහ කරනවා න�, 
ජනතාවට ඒ පා,0ෙ�+@ ම+XවK+ෙA අවශ�තාව සyර+න 
y£ව+ ෙව+න ඕනෑ. ඒ ;සා මම Uතන &�යට ෙමතැන- 
වැදග� ව+ෙ+ performance-based  ය�/Z ප½ය6 ෙගවන 
එක_. ම+Xවරය�ට Dව� ෙව+න y£ව+ ප½ය6 ෙද+න 
ඕනෑ. එෙහම නැC ¡ෙණ1� තම_ ම+XවK, ඇමCවK 
ෙහ1රකමට, වංචාවට, �ෂණයට කා+දම වාෙA ඇ4ලා ය+ෙ+ 
/යන කාරණය� ෙ� අවස්ථාෙR මත6 කර'+, මෙA වචන 
ස්ව�පය අවස+ කරනවා. 

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 
�ළඟට, ගK උදය ග�ම+	ල ම+X@මා.  

ඊට ෙපර, ක¡K+ ෙහ� ගK ම+Xවරය� Óලාසනය සඳහා 
ගK ෙහ�ෂා+ &තානෙA ම+X@මාෙA නම ෙය�ජනා කර+න. 

 

ග3    �ෙර�ෂ� ෙපෙ+රා මහතා     (மா9�மி, நிேராஷ� ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, "ගK ෙහ�ෂා+ &තානෙA 

ම+X@මා දැ+ Óලාසනය ගත ^@ය" _ මා ෙය�ජනා කරනවා.  
 

ග3 ඩoලස් ෙ5වාන�දා මහතා (மா9�மி, ட!ளL ேதவானAதா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

 

Ct� ස්�ර කරන ල:. ஆேமாதி�தா&. 
Seconded. 
 

-ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා ස9මත Cය. வினா வி�க�ப��  ஏ-1ெகா ள�ப�ட". 
Question put, and agreed to. 

 

අන�3ව ග3 ෙශහා� ෙසfමtංහ මහතා aලාසනෙය� ඉවH 
ෙය�, ග3 ෙහfෂා� Cතානෙo මහතා aලාසනාbඪ Cය.     அத� பிற�, மா>Aமி� ெசஹா� ேசமசி5க அவ&க  அகிராசன�தினி�1 அகலேவ, மா>Aமி�  ேஹசா� விதானேக அவ&க   தைலைம வகி�தா&க .  

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the 
Chair, and THE HON. HESHAN WITHANAGE took the Chair. 
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[අ.භා. 2.59] 
 

ග3 උදය -භාH ග9ම�1ල මහතා (மா9�மி, உதய பிரபா� க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාවල 

සාමාLකය+ෙA වැ�) වැ½ /Mම ගැන කථා කරF-, එම 

සාමාLකය+ෙA ස්වාIන�වය උෙදසා, අ;වා,යෙය+ම 

ස්වාIනව කට^@ /Mමට අවශ� වාතාවරණය හැෙද+න ඔ¡+ට 

ඉහළ වැ�ප6 ලැෙබ+න ඕනෑය /යන කාරණය මා /ය+න 

ඕනෑ. ඉහළ වැ�ප ලැ ම පමණ6 ඔ¡+ෙA ස්වාIන�වයට 

Bමාණව� ව+ෙ+ නැහැ. ෙ� ආNOව ෙම1නවාද කෙළ� /යලා 

ඇYවාම, "දහනව වන ආNOPම ව�වස්ථා සංෙශ�ධනය ෙගන 

ඒම" /යන එක තම_ ෙබ1ෙහ� ෙදෙන6 ඉස්සරෙවලාම 

/ය+ෙ+ /යා අ	 ද+නවා. ෙබර ගහලා, පාවඩ එළලා, 

ෙපරහැෙර+ ධා@ කර!ව6 වඩමවා ෙගන ආවා වාෙA ෙගනාy 

දහනව වන ආNOPම ව�වස්ථා සංෙශ�ධනය යටෙ� ෙ� 

/ය+නා � ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා ÆU කර Cෙබනවාද, ෙ� 

ෙක1'ෂ+ සභාව0+ රටට වැඩ6 ෙවලා Cෙබනවාද /යන 

කාරණය 4හා හැ<ලා බල+න �ට වඩා  ෙහ1ඳ, කාෙල�3ත 

අවස්ථාව6 නැහැ.  

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, අ	 ෙ� ස්වාIන ෙක1'ෂ+ 

සභා අරෙගන බල\. ජාCක &ගණන ෙක1'සමට සාමාLකය+ 

ප� කෙළ� 2015 ෙදසැ�බ, මාසෙ#_. හැබැ_, 2018 Í; මාසය 

වන @K ජාCක &ගණන පනත ෙA+න ෙ� ආNOවට හැ/ 

¡ෙN නැහැ. ත\+නා+ෙස�ලා ෙප1ෙර1+: ¡ෙN, 4න Zයෙ# 

වැඩ සටහන යටෙ� ෙපබරවා< මාසෙ# ජාCක &ගණන පනත 

ෙගෙනනවා /යා_. ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ජාCක 

&ගණන ෙක1'සෙ� සාමාLකය+ට  වසර ෙදකහමාර6 Cස්ෙස� 

වැඩ6 ෙන1කර ;ක� ප½ ග+න ZFධ ¡ණා. ඒ අයට වැඩ6 

ෙන1කර ඉ+න ¡ෙN පනත නැC ;සා ෙ+. පන�ව0+ බලතල 

ලැ�~ අයට ෙම1කද ¡ෙN? දැ+ ෙප10ස් ෙක1'සම 	U�වා 

Cෙබනවා.     

හැබැ_, ෙප10ස් ෙක1'සම ලබාෙදන ;,ෙFශ Äයා�මක 

/Mම ෙප10ස්පCවරයා BC6ෙෂ�ප කරනවා න�, ඔය 	UෙටRවාය 

/යන ස්වාIනය /යන ෙක1'සෙම+ ඇC ඵලය ෙම1ක6ද? 

ෙප10ස් ෙක1'සෙම+ ලබාෙදන ද!ව� Äයා�මක කර+න බැ< 

න�; ඒ ලබාෙදන උසස්E� Äයා�මක කර+න බැ< න�; 

ලබාෙදන &නය Äයාමා,ග Äයා�මක කර+න බැ< න�; 

මාKE� Äයා�මක කර+න බැ< න�, ෙ� ෙප10ස් ෙක1'සම 

පව�වාෙගන යාෙ� ෙ�Kම �ම6ද? ස්වාIන � ෙප10ස ්

ෙක1'සෙ� $+: Äයා�මක ෙන1කර ZÅමට ෙප10ස්පCවරයාට 

අවශ� ෙFශපාලන හ_ය ලැ�ෙN ෙක1ෙහ1මද? ÓලාසනාÃඪ 

ගK ම+X@ම;, ෙප10ස් ෙක1'සම වාෙAම, රාජ� ෙස�වා 

ෙක1'සෙ�� අමාත�ාංශ ෙ�ක�වK+ට බලය පවරා Cෙබනවා. 

අද ඇමCවK ඒ බලය පා&23 කරලා, තම+ට �කK ෙව+ෙ+ 

නැ�න�; තම+ෙA $+: 	mග+ෙ+ නැ�න�, BාෙFGය 

ෙ�ක�වK මාK කරනවා, අමාත�ාංශ ;ලධා<+ මාK කරනවා. 

එම ;සා එදා-ෙමදා අතර /Zම ෙවනස6 නැ�න�, ෙ� 

ෙක1'ෂ+ සභා පව�වාෙගන යෑෙ� අර\ණ �ම6ද /යලා අපට 

Bශ්න කර+න ෙවනවා. අද ඒ ෙක1'ෂ+ සභාවලට ZFධ ෙවලා 

Cෙබ+ෙ+ පහළ අය, ෙFශපාලකය+ මැ4හ� ෙවලා කරන 

ෙFව� ගැන ;හඬව, ;වටව බලා ZÅම පමණ_.  

අ�ලස් ෙහ� �ෂණ ෙච�දනා &ම,ශන ෙක1'ෂ+ සභාෙR 

අධ�6ෂ ජනරා�@මා ඉතා ;,මාණG¼, අ¢� වැඩ �ක6 

කර+න උ�සාහ කරනවා. හැබැ_, අ	 මහ බැං� බැ¿�කර 

වංචාවට පමණ6 ෙදවැ; � වංචා 106 ෙත�රා ෙගන රටටම 

BZFධ කරලා, මාධ� මධ�ෙ# ෙපරහැෙර+ අරෙගන }U�ලා 

අ�ලස් ෙහ� �ෂණ ෙච�දනා &ම,ශන ෙක1'ෂ+ සභාවට භාර 

:+නා, “Top Ten” /යලා. “Top Ten”  න�, top priority 

ලැෙබ+න එපායැ? න\�, අ�ලස් ෙහ� �ෂණ ෙච�දනා &ම,ශන 

ෙක1'ෂ+ සභාව @ළ “Top Ten”වලට ¡~ ෙදය6 නැහැ. ෙ� 

වංචා ෙදවැ; ව+ෙ+ බැ¿�කර වංචාවට පමණ_. ෙ� ද6වා ඒ 

එ6 වංචාව6 	mබඳව ෙහ� අ�ලස් ෙහ� �ෂණ ෙච�දනා &ම,ශන 

ෙක1'ෂ+ සභාෙව+ &ම,ශනය6 කළාය /යා අපට න� 

ෙත1ර@ර6 ලැ  නැහැ.  

ෙමම ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා Äයාව0ෙ# \:+ ම�කඩ 
තම_, ව�වස්ථාදායක සභාව. ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා ප� 
කර+ෙ+�, රෙ¾ වැදග�ම තන@K වන &;qKවK+ සහ 
ෙප10ස්පC, �CපC ප� කර+ෙ+� ව�වස්ථාදායක සභාව_. 
ව�වස්ථාදායක සභාව &Z+ ප� කළ �CපC සහ ෙප10ස්පC 
4හා බල+න. �CපC ෙදපා,තෙ�+@ෙR ෙජ�ෂ්ඨතම ;ලධා<යා 
ෙන1සලකා පහළ ;ලධා<ය�ට �CපC තන@ර :+නා. එම 
තන@ර ෙජ�ෂ්ඨතම ;ලධා<ය�ට ලබා 4ය ^@ය /යා අ;වා,ය 
නැහැ. ;,ණායක හදා ;,ණායකය6 අSව එම තන@ර ලබා 
:+නා න� /Z Bශ්නය6 නැහැ. එම තන@ර ලබා-ම සඳහා 
;,ණායක නැ�න�, ෙජ�ෂ්ඨ�වයට තන@ර ෙද+න ඕනෑ. 
ෙජ�ෂ්ඨයාට එම තන@ර ෙද+න බැ< න�, ඊට ෙහ�@ BZFධ 
කර+න ඕනෑ. න\�, ෙමU- ඒ ෙදකම ZFධ ¡ෙN නැහැ. 
ෙප10ස්පC තන@ර� එෙහම_. ෙජ�ෂ්ඨය+ ෙන1සලකා 
ක;ෂ්ඨයාට තන@ර :+නා. ෙජ�ෂ්ඨයාට එය S:+ෙ+ ඇ_ 
/ය+න ෙහ�@ව6 නැහැ. එම තන@ර ලබාෙදන ;,ණායක 
ෙම1නවාද /යා අද ද6වා ෙ� රෙ¾ ක¡Kව� ද+ෙන� නැහැ. අද 
ෙම1ක6ද ෙවලා Cෙබ+ෙ+? කවටෙය� ෙදෙදෙන6 �CපC සහ 
ෙප10ස්පC ෙවලා ^6Cය පZඳ¼ෙ� Äයාව0යම මහා &U£ව6 
බවට ප� කර Cෙබනවා. "මම �Cය නවනවා" /යා 
ෙප10ස්පC@මා BZF�ෙ# /යනවා.  

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ෙ� ළඟ4 ජනා�පC@මා 
&Z+ ෙප10ස්පC@මාට ද!වම6 ෙදන ආකාරය අ	 දැ6කා. අ	 
පාසෙ� nෂ� භට කNඩායෙ� Z�න කාලෙ# අ	 �ම6 ෙහ� 
වැ¤Fද6 කළාම අෙ) සාජ+¾වරයා අපට /ය+ෙ+, "එ6ෙක� 
dips 1006 දාප+, එ6ෙක� push-ups 1006 දාප+, එ6ෙක� sit
-ups 1006 දාප+" /යා_. ජනා�පC@මා ගණ+ කරනවා, 
ෙප10ස්පC@මා sit-ups දමනවා අ	 ÃපවාU;ෙය+ දැ6කා. 
අෙ+! ෙප10ස්පC /යන තන@රට }ය කල6 /යලා මා 
ක�පනා කළා. මම ෙ�ක ඒකාබFධ &ප6ෂෙ# ප6ෂ නායක 
¤ස්Eෙ�-� /Rවා. "බල+න, ෙප10ස්පC තන@ෙ, 
ෙපoKෂ�වයට }ය කල6, අ	 nෂ� භට කNඩායෙ� Z� 
කාලෙ#- වාෙA ජනා�පC@මා &Z+ ෙප10ස්පC@මාට ද!වම6 
-ලා sit-ups කරවනවා" /යා. එතෙක1ට මU+ද රාජප6ෂ 
මැC@මා මට ෙමෙහම /Rවා; "ඔයා වැ¤4_ උදය, ඔයා ඔය 
බල+ෙ+ nෂ� භට ෙක�ණෙය+, ඕක බල+න ඕනෑ, 
ෙප10ස්පCෙA ෙක�ණෙය+, ෙප10ස්පC හැම දාම උෙFට 
ව�ායාම කරනවා, එතෙක1ට ඔය &�යට sit-ups කරනවා, ෙවන 
දාට ෙප10ස්පC sit-ups කරF4 PTI &�යට ඉ+ෙ+ ෙප1¼Zෙ# 
ෙක1ස්තාප� ෙකෙන6, ඔY තම_ 'එක_, ෙදක_' /යා ගණ+ 
කර+ෙ+, ෙප10ස් ෙක1ස්තාප� ෙවන දා කළ රාජකා<ය එදා 
ක ෙළ� රෙ¾ ජනා�පCවරයා_, එතෙක1ට ඔයා දැ6ෙ6 නැFද, 
ෙප10ස්පC@මාෙA \YෙN C�~ ස@ට? Uනා ෙවE තම_ 
එ@මා ඒ වැෙÁ කෙළ�, ඔYෙA ඇඟට දැෙන+න ඇC, මම 
'ෙල�කා�පC' /යලා."  

ඇ_, ෙද&යෙ+! ෙවන දා PC ෙකෙන� කරන ෙජ1ª එක 
රෙ¾ ජනා�පC කරනෙක1ට තම+ ෙල�කයටම අ�පC /යලා 
ෙප10ස්පCට Uෙතන එක y:මය6 ෙන1ෙව_. [බාධා /Mම6]  
 

ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK හ,ෂ ද Z�වා රාජ� ඇමC@ම;, ඔබ@මා /ය+ෙ+ 

ෙම1ක6ද? 

1129 1130 



පා,0ෙ�+@ව 

ග3 (ආචා+ය) හ+ෂ ද tLවා මහතා  (மா9�மி, (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி?வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඒක ෙප1½ &U£ව6. ඒක ඒ තර� ෙල1�වට ගත ^@ ෙදය6 

ෙන1ෙව_. මම හැම දාම උෙFට :වනෙක1ට� ෙප10ස්පC@මා� 

සමහර ෙවලාවට :වනවා, නැ�න� ඇ&දෙගන යනවා. එදා එ@මා 

tracksuit එක ඇඳලා_ Z�ෙ#. එම ;සා ජනා�පC@මා /ය+න 

ඇC, dips ගහ+න y£ව+ද /යලා බල+න /යා. ඒ ගැන 

ඔබ@මා ඔය තර� ෙල1�වට Uත+න එපා. 

 
ග3 උදය -භාH ග9ම�1ල මහතා (மா9�மி, உதய பிரபா� க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ෙහ1ඳ_. ෙහ1ඳ_. එෙහම හ< ද!වම6 ෙදන එක ෙහ1ඳ_.  ගK 

හ,ෂ ද Z�වා රාජ� ඇමC@ම;, "�Cය නවනවා." /යා 

ෙප10ස්පC@මා /යF4 ඔබ@මා 	mග+ෙ+ නැ�න�, එ@මා අද 

රට ඉ4<ෙ# කවටෙය6 ෙවලා /යන එක ඔබ@මාට ෙපෙන+ෙ+ 

නැ�න� ඔබ@මා රෙ¾ ජනතාවෙA මතය ද+ෙ+ නැහැ_ /යන 

එක_ මට /ය+න Cෙබ+ෙ+. ෙ� ;සා ෙම1කද ෙවලා 

Cෙබ+ෙ+?  

අෙ) �CපC@මා ග�ෙත1�, ෙමතර� ෙFශපාල�කරණය 

¡~ �CපCවරෙය6 ගැන ඉCහාසෙ# කවදාව� අ	 අහලා 

නැහැ. අ	 ෙ� /ය+ෙ+ අෙ) �C 6ෙෂ�§ෙ# ඉ+න 

yFගලෙය6 ගැන_. ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, අපට ආරං3 

&�යට �CපC@මා පා,0ෙ�+@ව ස�මත කරy ස"්ර X yFගල 

අ�කරණෙ# අහ+න අවශ� නO 106 යවලා Cෙබනවා. ෙ� නO 

10ම ඒකාබFධ &ප6ෂයට ස�බ+ධ අයෙA නO. එම නO 

දහෙය+ අට6ම රාජප6ෂවK+ට එෙරUව නO. ෙ�ෙ6 

ෙFශපාලන ප6ෂ�ාU�වය6 නැFද? ෙම@ම+ලාට නO /යලා 

ෙපෙන+ෙ+ ඒවා &තරද? X yFගල අ�කරණයට නO ෙය1\ 

කරනවාද නැFද /යා අවසාන වශෙය+ $+:ව ග+ෙ+ 

අග&;qK /යා /Rවාට, ඇ�තටම අග&;qK@මාට 

Cෙබ+ෙ+ "ඔR" ෙහ� "නැහැ" /ය+න_. ඔYට $+:ව6 ගත 

හැ6ෙ6 �CපCවරයා ෙය1\ කරන නOව6 	mබඳ පමණ_. 

හැබැ_, �CපCවරයා ය� /Z Bබල නOව6 අග&;qKට 

ඉ4<ප� ෙන1/Mමට $රණ ය කෙළ1� ඒ ස�බ+ධව අග&;qKට 

කර+න ෙදය6 නැහැ. 

මහ බැං� බැ¿�කර වංචාව Z: ෙවලා වසර @නහමාර6 

ෙවනවා. අද වන@K ඒ ස�බ+ධව නO පවර+න, ක½න'+ Äයා 

කර+න �CපC@මාට උන+:ව6 නැC ¡ණාට, ආNOෙR 

ෙFශපාලන ස@ර+ට ද!ව� කර+න, ආNOෙR ඇමCවK+ 

ෙග+වලා ක'�වල- ෙදන උපෙදස් මත කට^@ කර+න, සමහර 

ඇමCවK උපෙදස් :+නාම තම+ෙA ෙස�)yව ඇ@ෙළ� නO 0	 

ෙග1S සඟවා තබා ග+න �CපCවරයා කට^@ කරනවා න� 

^6Cය 	mබඳව ෙ� රෙ¾ ජනතාව &ශ්වාසය Cය+ෙ+ 

ෙක1ෙහ1මද? 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, &;qKවK+ෙA උසස්E� 

ගැන කථා කළ ^@_. ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, 

මහා�කරණෙ# &;qKවK+ උසස් කරF- ෙජ�ෂ්ඨ 

&;qKවK+ ෙන1සලකා ක;ෂ්ඨ &;qKවK+ 

අ»යාචනා�කරණයට උසස් කර ඒ අය අද අ»යාචනා�කරණෙ# 

ෙජ�ෂ්ඨ &;qKවK+ බවට ප� ෙවF- තම+ට උසස්Eම 

ෙන1ලැ�~ ෙජ�ෂ්ඨ මහා�කරණ &;qKවK+ට Uෙත+න 

y£ව+, "ඇ_, අපට ෙමෙහම කර+ෙ+?" /යා. තම+ෙA 

Sq:qකම6 Cෙබනවා න� එය BZFධ &ය ^@_. ෙජ�ෂ්ඨයාට 

ෙන1ෙද+ෙ+ ෙම1න ;,ණායකය මතද? අහව� 

&;ශ්චයකාරවරයා Sq:qව+ෙ+ ඇ_ ද /යන එක 	mබඳ 

ඔY�, රට� දැන ගත ^@_. හැබැ_, එෙහම ෙන1¡ණාම 

ෙව+ෙ+ ෙම1ක6ද? අද රෙ¾ ජනතාවට Uෙතනවා ආNOවට 

අවශ� &�යට නO $+: 0යන අයට පමණ_ උසස්E� 

ලැෙබ+ෙ+ /යා. අ�කරණය 	mබඳ, අ�කරණෙ# 

ස්වාIන�වය 	mබඳ ජනතාවෙA &ශ්වාසය Æඳ වැෙටනවා. 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ෙමU BCඵලය6 &�යට අද 

ජනතාව ෙප1¼Zයට පැ'�0 කරලා උසා&ෙය+ ^6Cය ඉ� කර 

ගැ�ම ෙවSවට ^6Cය ඉ� කර ගැ�ම අතට අර ෙගන 

Cෙබනවා. හැමදාම ÃපවාU;ය දැ�ෙම1� බල+න Cෙබ+ෙ+ 

'� මැK�, '� මැK�, '� මැK�. 

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ඔබ@මාට තව &නා½යක කාලය6 පමණ_ Cෙබ+ෙ+.  

 
ග3 උදය -භාH ග9ම�1ල මහතා (மா9�மி, உதய பிரபா� க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
 ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ඇ_ ෙ� '� මැK�? ෙවන 

ෙම1ක6ව� ;සා ෙන1ව �C Äයාව0ය 	mබඳ &ශ්වාසය නැC 

;සා තම+ම �Cය අතට අරෙගන ^6Cය ඉ� කර ග+න 

යනවා. ඒ ;සා වැ�) වැ½ කර ගැ�ෙම+ ඔªබට ස්වාIන 

ෙක1'ෂ+ සභා ෙගන ය+න න� ෙමවැ; උසස් තන@K ප� 

/Mම ස�බ+ධෙය+ ;,ණායකය+ සකස් /Mම� ඒවා BZFධ 

/Mම�, ෙFශපාලන ඇÕ0 ගැÙ�ව0+ ෙමම ෙක1'ෂ+ සභා 

\දා ගැ�ම� කළ ^@_ /යන කාරණය ෙකෙරU ෙමම ගK 

සභාෙR අවධානය ෙය1\ කරව'+ මම ;හඬ වනවා.  

 
ග3 ෙශහා�  ෙසfමtංහ මහතා (மா9�மி, ெசஹா� ேசமசி.க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK ෙශහා+ ෙස�මZංහ ම+X@මා. 

 
ග3 ෙශහා�  ෙසfමtංහ මහතා (மா9�மி, ெசஹா� ேசமசி.க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;,  ෙ� රෙ¾ ෙත1ර@K දැන 

ගැ�ෙ� අ_CවාZකම 	mබඳ පනෙ� වලං�භාවය 

ස�බ+ධෙය+ අද අපට සැකය6 Cෙබනවා. ෙම1කද, අI6ෂණ 

ම+XවK+ෙA ෙ�ඛනය ගා'� ෙල1�ෙA ම+X@මාට ලැ  

Cෙබ+ෙ+ ෙත1ර@K දැන ගැ�ෙ� අ_CවාZකම 	mබඳ පනත 

Bකාරව එ@මා කරy ඉ�¼ම/+. ෙමය ලබා ෙද+ෙ+ ඉඩ� සහ 

පා,0ෙ�+@ BCසංස්කරණ අමාත�ාංශෙය+. ෙ� 0	ය අ�ස+ 

කර Cෙබ+ෙ+, ෙත1ර@K ;ලධා<, ඉඩ� සහ පා,0ෙ�+@ 

BCසංස්කරණ අමාත�ාංශය. අI6ෂණ ම+XවK+ට -මනා ලබා 

-ම රජය 4}+ 4ගටම BC6ෙෂ�ප කළාට ෙ� 0	ෙ# ඉතා 

පැහැ40ව Cෙබනවා, අI6ෂණය සඳහා ලබා ෙදන -මනාව6 

/යා. ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ඔබ@මාෙA නම� ෙ� 

ෙ�ඛනෙ# ඇ@ළ� ෙවනවා. අ	 ෙ� කථා කර+ෙ+ ෙ� 

ස�බ+ධෙය+ අෙ) Cෙබන ගැට¢ව6 ගැන ෙන1ෙව_. අ	 

/ය+ෙ+ ෙ�ක හංගලා කර+න එපා. ෙ�ක ෙත1ර@K දැන 

ගැ�ෙ� අ_CවාZකම 	mබඳ පනත හරහා ලැ�ණාට පqව� 

රජෙ# ඇමCවK  තව:රට� ෙ�ක BC6ෙෂ�ප කරනවා න�, ඒ 

ස�බ+ධෙය+ ගැට¢ව6 Cෙබනවා. ඒ ;සා 	m@ර ලැ�~ 

1131 1132 
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0	ය මම සභාගත* කරනවා. ෙම1කද, 4}+ 4ගටම ෙත1ර@K 

දැන ගැ�ෙ� අ_CවාZකම 	mබඳ පනත හරහා ලැෙබන 

ෙත1ර@K සාවද�_ /ය+න තර� රජය අද පහ� ම¾ටමට ප� 

ෙවලා Cෙබනවා. එම ;සා මම ෙමම 0	ය සභාගත කළා. 

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK ම+X@මා, ඔබ@මා 0ය&0 සභාගත කර+න. ෙ� 

	mබඳව අදාළ අමාත�වරයා දැSව� කර ෙහට 4න 	m@ර6 ලබා 

-මට කට^@ කර+න. 

 
ග3 ෙශහා�  ෙසfමtංහ මහතා (மா9�மி, ெசஹா� ேசமசி.க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම; මම ක0+, ෙ� ෙ�ඛන 

හැ+සාÁගත /Mම සඳහා සභාගත කළා. ෙම1කද, ෙ� ෙ�ඛන 

ඓCහාZක 0ය&0 ෙවනවා. ෙත1ර@K දැනගැ�ෙ� 

අ_CවාZකම 	mබඳ පනත හරහා  රාජ� ආයතනය/+ ෙත1ර@K 

ලැෙබනවා. හැබැ_, රාජ� ආයතනය ලබා ෙදන ෙත1ර@K රජය 

4}+ 4ගටම BC6ෙෂ�ප කරනවා.  

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_, ගK ම+X@මා.  

�ළඟට, ගK ඉරා+ &Pමර�න රාජ� ඇමC@මා. ඔබ@මාට 

&නා½ 10ක කාලය6 Cෙබනවා. 

 

[අ.භා. 3.12] 

 

ග3 ඉරා� CTමරHන මහතා (xදL රාජO අමාතO�මා) (மா9�மி, இரா� வி!கிரமர�ன - நிதி இராஜா.க அைம*ச�) 
The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  
ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, �ට Bථමෙය+ කථා කළ එ6 

ම+Xවරෙය6 /Rවා, "ජාCක &ගණන පනත අ¡K: 

ෙදකහමාර6 Bමාදෙවලා පා,0ෙ�+@වට ෙගනාවා." /යා. ඔR, 

�ට ඉස්ෙස�ලා ඒක ෙගෙන+න C�ණා. ෙගනාවා න� ෙහ1ඳ_. 

න\�,  ඒක Bමාද ෙව+නට Yඟා6 ෙහ�@ C�ණා. ෙම1කද, සෑම 

ෙකෙන�ෙAම අදහස් &මසලා තම_ අපට ඒක ෙගෙන+නට Z: 

¡ෙN. 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, පන� ගැන කථා කළා. අ	 

දහනව වන ආNOPම ව�වස්ථා සංෙශ�ධනය ෙගනාවා. ස්වාIන 

ෙක1'ෂ+ සභා 	UෙටRවා. ඒ වාෙAම දැ+ ෙ� ගK සභාෙR- 

/යැ¡ණා ෙත1ර@K දැනගැ�ෙ� අ_CවාZකම 	mබඳ පනත 

පා&23 කර ය�/Z ෙත1ර@K ම+XවK+ට ලබා ග+නට 

y£ව+ෙවලා Cෙබනවා /යා. මම ෙබ1ෙහ1ම ස@ෙට+ තම_ ඒක 

අහෙගන U�ෙ#. ෙම1කද, මම පq}ය පා,0ෙ�+@ෙR 

ඉ+නෙක1ට දැ6කා ෙත1ර@K දැනගැ�ෙ� අ_CවාZකම 

	mබඳව පනත6 ෙගෙනනවාට &KFධ ¡~ ආකාරය. පq}ය 

රජය ෙමවැ; පනත6 ෙගෙන+නට ඉඩ :+ෙ+ නැහැ. ව�ම+ 

කථානායක@මා &ප6ෂෙ# ම+Xවරෙය�ව Z�න &ට 

ෙපoFග0ක ම+X  පන� ෙක��පත6 ෙලස ෙත1ර@K 

දැනගැ�ෙ� පන� ෙක��පත6 පා,0ෙ�+@වට ඉ4<ප� කළා. 

එදා අ	 ඡ+දය6 ඉ�¢වා, න'+ ඡ+දය ඉ�¢වා. අද ෙ� Bශ්න 

කරන ම+XවK+ එදා ඒ පන� ෙක��පතට &KFධ ¡ණා /යන 

එක� මම සඳහ+ කර+නට අවශ�_. මම Yඟ6 ස+ෙත�ෂ_ අද 

ෙ� ෙත1ර@K දැනගැ�ෙ� අ_CවාZකම 	mබඳ පනත ෙ� 

&�යට පා&23 ෙවන එක ගැන�, භා&ත ෙවන එක ගැන�. 

ෙම1කද, ඒ @m+ Bජාත+§වාදය තව තව� ශ6Cම� ෙවනවා. 

අ	 ෙ� වාෙA පන� Yඟා6 ෙගනැ�ලා Cෙබනවා.   

 
ග3 ෙශහා�  ෙසfමtංහ මහතා (மா9�மி, ெசஹா� ேசமசி.க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ෙත1ර@K දැනගැ�ෙ� අ_CවාZකම 	mබඳ පනතට අෙ) 

Cෙබන &ෙර�ධතාව6 ගැන ෙන1ෙව_ මම /RෙR. ෙත1ර@K 

දැනගැ�ෙ� අ_CවාZකම 	mබඳ පනත හරහා ලැෙබන 

ෙත1ර@K අද ඔබ@ම+ලාෙA ඇමCවK+ BC6ෙෂ�ප කරනවා. 

ඒ එ6කම ඒ පනත Bකාරව අද අපට මහ බැං� වංචාව 	mබඳ 

ෙත1ර@K ලබා ගැ�මට හැ/යාව6 නැහැ. එම ;සා ෙත1ර@K 

දැනගැ�ෙ� අ_CවාZකම 	mබඳ පනෙ� Cෙබන අ	 ෙ� ද/න 

Z:K ඉ4<ෙ#- අ	 Zය¢ෙදනාම එක@ ෙවලා ආවරණය කර 

ග;\. එෙහම නැ�න� මහ බැං�ෙR Z: ¡~ ෙහ1රකම 

ෙත1ර@K දැනගැ�ෙ� අ_CවාZකම 	mබඳ පනත Bකාරව 

වහලා දම_. 

 
ග3 ඉරා� CTමරHන මහතා  (மா9�மி, இரா� வி!கிரமர�ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගK ෙශහා+ ෙස�මZංහ ම+X@මා /යන කථාවට මම තව� 

කැමැC_. ෙම1කද, අද එ@ම+ලා එකඟ ෙවනවා ෙ� පනත 

ෙහ1ඳ_ /යා, ෙ� පනතට &KFධ නැහැ_ /යා. අ	 ඔ6ෙක1ම 

ෙවනස් ෙවනවා, ක0+ කලට ෙවනස් ෙවනවා, එක එක අදහස් 

Cෙබනවා. මම Uතනවා ඒක Yඟ6 ෙහ1ඳ ෙදය6 /යා. 

 ම+Xවරෙය6 සඳහ+ කළා ෙ� රජය අමාත�ාංශවල 

;ලධා<+ U# ප<4 ෙවනස් කරනවා /යලා. මට \ද� 

අමාත�ාංශය ගැන &තර6 /ය+නට y£ව+. \ද� 

අමාත�ාංශෙ# න� එෙහම ෙදය6 ෙවලා නැහැ.  

 
ග3 ච�Jම Iර&ෙකA¨ මහතා  (மா9�மி, சAதிம /ர!ெகாB) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

පා,0ෙ�+@ෙR ම+XවK+ K	ය� ල6ෂ ෙදක ලබා ග�@ 

එක ගැන අහy සැ;+ ඉඩ� සහ පා,0ෙ�+@ BCසංස්කරණ 

අමාත�ාංශය උ�තර :+නා. හැබැ_, බැ¿�කර වංචාව 

ස�බ+ධෙය+ &ස්තර ඉ�¢වාට අද වන@K ෙද+ෙ+ නැහැ. වග 

/ව ^@ ඇමCවරෙය6 හැ�යට මම ඔබ@මාෙග+ දැන ග+නට 

කැමැC_, බැ¿�කර වංචාෙR ෙහ1K+ව ආර6ෂා කර+නට ඒක- 

 
ග3 ඉරා� CTමරHන මහතා  (மா9�மி, இரா� வி!கிரமர�ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

බැ¿�කරය ෙන1ෙව_ ඕනෑම එක6 ගැන ෙත1ර@K අහ+නට 

y£ව+. ඒකට &ක�ප Cෙබනවා. ඒ ෙත1ර@K Bමාද ¡ෙණ1� 

තව &ක�ප Cෙබනවා. �Cෙ#ම &ක�ප Cෙබනවා. ඒ &ක�ප 

පා323 කර+න /යා මම ඔබ@මාව ෛධ,යව� කරනවා. ඒවා� 

පා&23 කරලා ඒ &ස්තර ලබා ග+න. ෙම1කද, අ	 එක 

ෙහ1ෙර6ටව� ෙª<ලා ය+න  ෙද+ෙ+ නැහැ. මම Uතනවා ඒ 

&ස්තර ඔබ@මාට ලබා ග+නට y£ව+ /යා.  

ගK බ+:ල �ණව,ධන ම+X@මා කථාෙR- සඳහ+ කළා 

තා6ෂණෙ# C�~ අO පාOව6 ;සා VAT එකට රට �දාන� 

1133 1134 

————————— 
*  nස්තකාලෙi තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவக�ப�� ள". 
*  Placed in the Library. 



පා,0ෙ�+@ව 

ෙන1මැC ත��වය6 Cෙබනවා /යලා. &ෙශ�ෂෙය+ම සඳහ+ 

කර+නට ඕනෑ ෙ� VAT එක ෙල�කෙ# රටව� 130ක පමණ 

Äයා�මක ෙවන බව. ඒ බ: Bමාණය Zයයට 10, Zයයට 11 

පමණ Zට Zයයට 30 වාෙA වන@K ෙවනස් ෙවනවා. ඒ &තර6 

ෙන1ෙව_, අ	 ෙ� බ: Pමය සරල කර'+ තම_ ය+ෙ+. VAT 

එක ඇ@£ කරලා Cෙබනවා. න\� para tariffs අ	 Pම 

Pමෙය+ ôන� කරෙගන යනවා. පq}ය අය වැෙ#- අ	 para 

tariffs &ශාල ගණන6 ස�Ú,ණෙය+ම අ_+ කළා. ලබන අය 

වැෙ#- ඒ ෙF කර+නට අ	 බලාෙප1ෙර1�@ ෙවනවා. අ	 සරල 

බ: Pමයකට_ ය+ෙ+. න\� එක@ කළ අගය මත බFද -VAT 

එක-  ඒ &�යටම Cෙය_. 

අ	 අමාත�ාංශ ගැන කථා කරනෙක1ට ෙබ1  ෙහ� &ට කථා 

කර+ෙ+ අමාත�ාංශවල &යදම ගැන_; &යදම වැ½ කර+න 

/යලා_. එ6 එ6 අමාත�ාංශ ගැන, එ6 එ6 ෙස�වාව+ ගැන කථා 

කරලා /යනවා, &යදම වැ½ කර+න /යලා. ආදායම ලැෙබනවා 

න� &යදම වැ½ කර+න y£ව+. රජයකට ආදායම ලැෙබ+ෙ+ 

බ: හරහා_. ෙ� අදායම ඇ�තටම භා&ත ෙව+ෙ+ ෙම1කටද 

/යන එක තම_ ඉතා වැදග� කKණ. ෙ� ආදායම පා&23 

කර+ෙ+ ෙක1ෙහ1මද? 2015+ පස්ෙස� අ	 ෙ� ආදායම භා&ත 

කර Cෙබ+ෙ+ ෙ� ආකාරයට_. අධ�ාපනය සඳහා &යදම වැ½ 

කරලා Cෙබනවා, ෙසoඛ�ය සඳහා &යදම වැ½ කරලා Cෙබනවා, 

සමාජ qභ සාධනය සඳහා, සමෘF�ය සඳහා &යදම වැ½ කරලා 

Cෙබනවා. ආදායම ඒ &�යට_ භා&ත කරලා Cෙබ+ෙ+. ඊට 

අමතරව ආර6ෂාව සඳහා, ඒ වාෙAම අ�කරණ පFධC සඳහා 

&යද� කරලා Cෙබනවා. ෙන1ෙය�� ෙFව� රජෙය+ කරනවා.  

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, Uටy ජනා�පC මU+ද 

රාජප6ෂ මහතාෙA නම ෙය-ම ස�බ+ධෙය+ ඇC ¡~ 

&වාදය6 ෙ� ළඟ- ජන මාධ�වල ද/+න ලැ�ණා. ෙම1ක6 ෙහ� 

Äයාව0ය6 කරලා අ	 එයට නම6 ෙය1දනවා. වරාය6 ෙව+න 

y£ව+, �ව+ ෙත1�ෙප1ළ6 ෙව+න y£ව+, එෙහම නැ�න� 

ෙවන ෙම1ක6 ෙහ� ෙල1� ෙදය6 කරලා අ	 නම6  ෙය1දනවා. 

ෙ� ළඟ- ඇC ¡~ &වාදය ¡ෙN, Uටy ජනා�පC මU+ද 

රාජප6ෂ මහතාෙA නම අ	 ඉව� කර+න යනවාද, නැFද /යන 

එක ගැන_. මට ෙමU- /ය+න y£ව+, එ@මාෙA නම ෙය1දy 

තැ+ව0+ ඉව� කර+න අෙ) /Zම අදහස6 නැහැ_ /යලා. 

න\� මට අහ+න Bශ්නය6 Cෙබනවා. ඇ�තටම ජනතාවෙA 

බ: \ද� පා&23 කරලා ඉ4කරන ෙදයකට අෙ) නම6 ෙය1දන 

එක q:qද, නැFද /යන එක ම+XවK+ හැ�යට අ	 ෙ� සභාෙR 

අහ+න ඕනෑ Bශ්නය6. අෙ) ෙපoFග0ක \ද�  ෙන1ෙව_, 

ජනතාවෙA බ: \ද� ෙය1දවා ය�/Z Äයාව0ය6 කළාම, එයට 

අෙ) නම6 ෙය1දන එක q:qද, නැFද /යන Bශ්නය අ	 

අහ+නට ඕනෑ. මා Uතන හැ�යට ෙ� සංස්කෘCය අ	 ෙවනස් 

කර+නට ඕනෑ.  

-,ඝ කාලය6 පා,0ෙ�+@ෙR Uටy ඇමC ෙකන� වන 

�ෙර�+ Bනා+: මැC@මාෙA උප+ 4නය සමර+න අ	 ඊෙ# 

	mKව6 &වෘත කළා. එ@මාෙA 4ය�ය ෙටහා; මැCR 

මැC;යෙA Bධාන�වෙය+ �ෙර�+ Bනා+: පදනම එය 

සං&ධානය කරලා C�ණා. එ6ස� ජාCක ප6ෂෙ# ;ෙය�ජ� 

නායක සL� ෙB�මදාස මැC@මා� එයට සහභා} ¡ණා. ඒ 

අවස්ථාෙR- &ශාල ෙසනඟකට &යm ආහාර ෙබ:වා. රජෙ# /Zම 

අS�හය6 නැ@ව_ ෙ� කට^�ත කෙළ�. ෙ� සඳහා බ: 

\ද�ව0+ ශතය6ව� ග�ෙ� නැහැ.  BZFධ ඇමC ෙකෙන6 � 

4වංගත � ෙර�+ Bනා+: මැC@මා එ6ස� ජාCක ප6ෂෙ#� 

Z�යා; ඊට පස්ෙස� x ලංකා ;දහස් ප6ෂෙ#� Z�යා. න\� 

රජෙය+ /Zම &යදම6 නැ@ව ස�Ú,ණෙය+ම ෙපoFග0ක 

&යද'+ තම_ ඒ ක,තව�ය ඉෂ්ට ¡ෙN.  

ඒ &තර6 ෙන1ෙව_, ෙම1ර �ව නගරා�පCෙA 

Bධාන�වෙය+  ඊෙ# ෙම1ර�ව නගර සභාෙR- Eර yර+ අ)y 

�ණ සැමKම6 C�ණා. 1848 - මාතෙ� කැ¤�ලට නායක�වය 

:+ෙ+ Bැ+Zස්ෙක� Bනා+: /යන ෙම1ර�ෙR උප+ ඒ 

yFගලයා_. එදා �තාන�යට &KFධව කැර0 C�ණා. �තාන� 

හ\දා ෙය1දවා �Kණෑගල සහ වා<යෙප1ළ C�~ කැර0 

ම,දනය කළා. න\� Eර yර+ අ)y නාය6තවය :+ කැ¤�ල 

ම,දනය කර+න ඔ¡+ට බැ< ¡ණා. න\� ඔY අ� අඩං�වට 

ග�තා. අ� අඩං�වට ෙගන දවස් 10/+ පqව �තාන� 

ජාCක_+ ඔYෙA D&තය නැC කළා. ෙම+න Eරෙය�! ෙ� අයට 

තම_ Eරෙය� /යලා /ය+ෙ+. අ	 ස�Bදාය6 ඇC කර+නට 

ඕනෑ. ෙම1ක6ද, ඒ ස�Bදාය?  

ඒ  වාෙA Eර yFගලය� 4වංගත ¡ණාම ඒ yFගලයාෙA නම 

ෙය1දන එෙ6 /Z ගැට¢ව6, Bශ්නය6 නැහැ. ෙම1කද, ඒ නම 

ෙය1දන එක ඔYට ෙගoරවය6. අ	 අද කරන ෙF රටට  ෙහ1ඳද, 

නැFද /යන එක ඉCහාසෙය+ තම_ ම;+න y£ව+ ෙව+ෙ+. 

න\� ෙ� ෙFව� කරනෙක1ට බ: ෙගවන ජනතාවෙA \ද� ඒ 

සඳහා පා&23 ෙන1කළ ^@_.  

මෑත ඉCහාසෙය+ උදාහරණය6 මම /ය+න�. අෙ) Uටy 

  ජනා�පC ෙ�.ආ,. ජයව,ධන මැC@මා Dව�ව Z�ය- /Rවා, 

"එක ෙග1ඩනැÕ�ලකටව�, එක පාරකටව� මාෙA නම 

ෙය1ද+න එපා" /යලා. 

එ@මා අපට ෙප+වා :+නා, "ෙ�.ආ,. ජයව,ධන" /යන 

නමව� තබ+න එපා /යලා.  

එ@මා ෙම1නවාද කෙළ�? එ@මා නැC ¡ණාට පqව එ@මාෙA 

ෙපoFග0ක ධනය, එ@මාෙA ෙපoFග0ක ව�ක�, එ@මාෙA 

ඉඩ� ජනතාවට පැවෙරන &�යට කට^@ කළා.  එ@ම+ලා 

ජනතාවෙA බ: \ද� &යද� කළා ෙන1ෙව_, ඒ අයෙA 

ෙපoFග0ක ධනය පවා ජනතාවට ලබා :+නා. ඒ වාෙA 

උදාහරණ තම_ අපට වැදග� ව+ෙ+. ෙ� රෙ¾ අද පවCන ෙ� 

ෙFශපාලන සංස්කෘCය අ	 ෙවනස් කර+න ඕනෑ. යහප�, nෂ්ට 

ස�ප+න x ලංකාව6 අ	 ෙග1ඩ නඟ+න ඕනෑ. අද බ: \ද� 

ගැන කථා කළ ;සා &යදම පැ�ත ගැන අ	 වඩා� කථා කළා. 

න\� ආදායම ආර6ෂා කර+ෙ+ ෙක1ෙහ1මද /යන එක ගැන� 

අෙ) අවධානය ෙය1\ ෙව+න ඕනෑ. ස්@C_.  
 

ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_. 

�ළඟට, ගK ර& කKණානායක මැC@මා. 

 

[අ.භා. 3.22] 

 

ග3 රC ක3ණානායක මහතා  (மா9�மி, ரவி க�ணாநாய!க) 
(The Hon. Ravi Karunanayake) 
ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ෙමවැ; අවස්ථාවක වචන 

ස්ව�පය6 කථා /Mමට ඉඩBස්තාව ලබා -ම ස�බ+ධෙය+ මම 

ස්@Cය Bකාශ කරනවා. වැ¾ එක ගැන කථා කරනෙක1ට මට 

මත6 ෙවනවා, 2015 ජනවා< 8 වනදා ජනතාව අප ෙකෙරU 

&ශ්වාසය Cයලා, ෙ� රෙ¾  කඩාක)ප� කරy ආ,�කය හද+න 

ජනා�පC ෛමXපාල Z<ෙස�න මැC@මාට�, අගමැC ර;� 

&PමZංහ මැC@මාට� රට භාර :+S ආකාරය. ඒ භාර :+ 

අවස්ථාෙR- ඒ ආNOෙR \ද� ඇමC වශෙය+ කට^@ කර+න 

මට ලැ�~ අවස්ථාෙR- වැ¾ එක ෙගනාවා. ඒ ෙගනාෙR, අ	 භාර 

1135 1136 

[ගK ඉරා+ &Pමර�න මහතා] 
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ග�ත ආ,�කෙ# ආදායම එවකට ෙප1¼ සහ වා<ක Bමාණයව� 

ෙගව+න ම4 ¡ණ ;සා_. ඒ අවස්ථාව \�ෙක1ට ෙගන අ	 දවස් 

Zයෙය+ වැඩ ෙක1ටස6 කරලා, ජනතාවට &ශ්වාස කර+න බැ< 

&�යට අ	 ප½ වැ½ කරලා, &�ාම වැ�) වැ½ කරලා, ස්වාභා&ක 

ව�සන ;සා Z:වන උව:Kවලට ර6ෂණ -ලා, ගෑස,් ෙපº�, 

�ස� 'ල අO කරලා, ඒ @m+ රෙ¾ ආ,�කය ය� මා,ගයකට 

ෙගෙන+න කට^@ කළා. ෙ� අවස්ථාෙR- මත6 කර+න 

අවශ�_, \ද� රාජ� ඇමC වශෙය+ ල6ෂ්ම+ යාපා අෙªව,ධන 

මැC@මා තම_ \ද� අමාත�ාංශෙය+ අ	 උද¡ පතනෙක1ට අපට 

උද¡ කෙළ� /යන එක. ෙ� ;සා එදා ෙන1ෙය6 ෙච�දනා ඉ4<ප� 

කළා. එදා "Vatman" /ය /යා U�යා; "Batman" /ය /යා 

U�යා; හැබැ_ අද න� "good man" /ය /යා ඉ+නවා.  

ෙ� අවස්ථාෙR- රෙ¾ ආ,�කය යන ආකාරය ෙදස අ	 නැවත 

බල+න අවශ�_. ෙම1කද, අ	 එදා ආ,�කය භාර ග+නා 

අවස්ථාෙR- රෙ¾ ආදායම K	ය� Æ0යන 1,220_. 2017 ý; 

මාසය වන &ට අපට එය K	ය� Æ0යන 2,000ට නැතෙහ1� දළ 

ෙFGය ;ෂ්පාදනෙය+ Zයයට 15.1ට වැ½ කර+න හැ/යාව 

ලැ�ණා. අද ෙලෙහZ කා,ය භාරය6 ෙන1ෙව_ මංගල සමරEර 

\ද� ඇමC@මා කර+ෙ+. න\� එ@මා සමඟ ඉ+න රජෙ# 

;ලධා<+ ය� වැර4 මා,ගයකට ෙගන යන එක මම ෙප+වා 

ෙද+න අවශ�_.  

රාLත ෙස�නාර�න මැC@මා කළ Bකාශය6  2018.08.05 

වනදා "ලංකා-ප" ප�තෙ, සඳහ+ව Cෙබනවා, "\ද� අමාත�ාංශ 

;ලධාM+ ආNOව ව¾ටන වැඩ 	mෙවලක" /යන මාතෘකාව 

යටෙ�. මම ඒකට එකඟ ෙව+ෙ+ නැහැ. එතැන ඉ+න Zයයට 

996 ද6ෂ, ෙහ1ඳ, රටට ය� ෙදය6 කර+න කැමැC ;ලධා<+. 

න\� Zයයට 16, 26 ෙම+න ෙ� වාෙA අය� ඉ+නවා. ඒ අය 

එක@ ෙවලා තම_ ෙ� ආNOව /යන ෙFට, ජනා�පC /යන 

ෙFට, අගමැC /යන ෙFට BC&KFධව කට^@ කර+ෙ+. අ+න 

ඒක තම_ ඉස්සර ෙවලාම හදා ග+න අවශ� ව+ෙ+, එෙහම 

නැ@ව වැ¾ එක වැ½ /Mම ෙන1ෙව_.  අද Zයයට 15ට Cෙබන 

වැ¾ එක Zයයට 9ට, 10ට අO කරලා, ඒ වරBසාද @m+ රට 

ඉ4<යට ෙගන යන ත��වය6 තම_ ඇC කර+න අවශ� 

ව+ෙ+. මම ෙ� /ය+ෙ+ ව¾ටy ආ,�කය6 හදලා, අ	 එකට 

කNඩායම6 වශෙය+ ජනතාවට ඒ BCලාභ ෙද+න y£ව+ 

^ගය6 තම_ ෙ� /යලා_. න\� අද අෙ) qරාබ: ෙදස 

බැ¢ෙව1�, Zයයට 35/+, 40/+ එය අO ෙවලා Cෙබන බව 

ෙපෙනනවා. ඇ_, ඒ? ;ලධා<+ට  එය භාර -ලා Cෙබනවා. 

;ලධා<+ට භාර :+නාම අද එය �ෂණයට ල6 ෙවලා Cෙබනවා. 

එදා Zයයට 40/+ ආදායම වැ½ ¡ණා. අ	 ෙ�  &ෂයය  භාර 

ග+නෙක1ට එU ආදායම මාසයකට K	ය� Æ0යන 2_; අ	 

එmයට යනෙක1ට මාසයකට Æ0යන 12ක ආදායම6 ෙත6 එය 

වැ½ E C�ණා. අද එ_+ ලබා ග+ෙ+ K	ය� Æ0යන හත අටක 

ආදායම6. ෙම+න ෙ� ;සා අ	 ෙ� ගැන නැවත Uතා බල+න 

අවශ�_. ෙම1කද, ජනතාව බලාෙගන Z�නවා, "අ	 බ: 

ෙගවනවා, ඒවා ෙක1ෙහ�ද ය+ෙ+?" /යන එක.  

�ට ෙපර ආNO @m+ ග�ත ණය  අ	 ෙගව+න අවශ�_. 

ඒවා පැහැර හ<+න බැහැ. අ+න ඒ ;සා අ	 ආදායම වැ½ /Mම 

තම_ කර+න අවශ�. ඒ�  ජනතාවට ෙගව+න බැ< ආකාරයකට 

බ: දමලා වැඩ6 නැහැ. එම ;සා qරාබ: ගැන අ	 නැවත සලකා 

බැ¼ම අවශ�ය_. ඒ වාෙAම තම_ ෙ,�ව�. එදා ෙ,�ව ගැන 

/Rවාම, ය� �Cකාව6 C�ණා.  ෙම1කද,  අපට  ඊට පස්ෙස� 

ෙක1ෙහ+ ද ආදායම ලබා ග+න y£ව+ ව+ෙ+ /යා Zත'+ ඒ 

ෙග1�ල+  බලාෙගන U�යා. අද  ඒ ආදායම G�ෙය+ 

අOෙව+නට පට+ ෙගන Cෙබනවා. ඇ_? ෙ�ක නැවත 

;ලධා<+ට භාර - Cෙබනවා. ;ලධා<+ට භාර -ෙම+, ය� 

qපM6ෂාකාM ම¾ටම/+ ෙස1යා බැ¢ෙR නැ�න� එවැ; 

Bශ්නය6 ඇC ෙවනවා. එම ;සා අ	 \ද� ඇමC@මා� සමඟ 

සාක2ඡා ෙක1ට නැවත ආදායම වැ½ කර+නට y£ව+ මා,ගය6 

ඇC කර+න ට අවශ�_. ෙම1කද ජනතාව බලාෙගන Z�+ෙ+ 

එදා ජනවා< මාසෙ# 8ෙව; දා ඒ ඇC¡~ ෙපරmෙය+ ජනතාවට 

BCලාභය ලැෙබන@K_. ඒක කර+න y£ව+. ඒක කර+නට 

ඕනෑකම6 Cෙබනවාද, නැFද /යන එක_ Cෙබ+ෙ+. රජෙ# 

;ලධා<+ ය� ය� වැර4  ;ගමනවලට පැ'�ම @m+ ඇC 

ෙවලා Cෙබන BC&පාක ගැන තම_ අද කථා කර කර  Z�+ෙ+.  

\ලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;,  ඒ වාෙAම තම_  ෙFGය 

ආදාය� ෙදපා,තෙ�+@ව�. එදා ව,ධන ෙRගය Zයයට 

Cස්පහ6, හතmහ6 C�ණා. අ	 ෙ� සඳහා àතන Pමයට 

RAMIS එක ෙගනාවා. 2018 ජනවා< මාසෙ# Äයා�මක 

ෙව+නට C�~ ෙදය අද ෙවන@K Äයා�මක ෙවලා නැහැ. 

ඇ_? ෙ�ක ;ලධා<+ට භාර - Cෙබනවා. ආයතන 37කට එකට 

වැඩ කර+නට y£ව+. RAMIS එක @m+ එක තැනක ෙවන 

ෙදය ආයතන 37ටම දැනග+නට y£ව+ &�ෙ# ත��වය6 

Cෙබනවා. අද ඒක Z: ෙව+ෙ+ නැහැ.  

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;,  \ද� ඇමC@මා�  අ	�  

එකට කථා  කර වැඩ කට^@ කෙළ�  නැ�න� රජෙ# ;ලධා<+  

ඒ  ෙග1�ල+ට ඕනෑ &�යට ඉÆ ගම;+ යන ස්වÃපය තම_ 

ඇC කර+ෙ+. ඒ ;සා ෙ� ආයතන @m+ ආදාය� ලැÆය හැ/ 

මා,ග අ	 ෙස1යා බලා ග�ෙත1�  අෙ)  අUංසක ජනතාවට 

ෙසත6 සලස+නට කට^@  කර+නට  y£ව+. එ6ස� ජාCක 

ප6ෂය B\ඛ ෙ� ආNOව @m+ ෙකෙරන වැඩකට^@ එක 

ග�මානයකට, එක 4ස්56කයකට, එක ම+Xවරෙය� ෙවත 

ෙන1ෙව_ ෙය1\ ෙවලා Cෙබ+ෙ+. අද රෙ¾  හැම ෙක1ණකටම 

\ද� ෙව+ කර Cෙබනවා. එදා 2015 ව,ෂෙ#- අ	 භාරග�ෙ� 

අÇය ෙවලා C�~ ආ,�කය6. ඊට පස්ෙස� රෙ¾ හැම 

ෙක1ණකටම \ද� සපය+නට අ	 පට+ ග�තා. හැම 

අමාත�ාංශයකටම සංව,ධන ෙRගය6 ඇC කර+නට y£ව+ 

¡ණා.  න\� අද  එය ඇණUට Cෙබ+ෙ+  ඇ_? ෙමය රජෙ# 

;ලධා<+ට භාර - Cෙබන ;සා_. එම ;සා  ÓලාසනාÃඪ ගK 

ම+X@ම;, අ	 ෙමU-  එකට එක@ E ය� &�යක කNඩාය� 

ස්වÃපය6 ඇC කර ජනතාවට ලබා ෙද+නට Cෙබන BCලාභ 

නැවත ලබා4ෙ� Äයා 	mෙවළ දැ+මම ආර�භ කර+නට ඕනෑය 

/යා මම ෙ� අවස්ථාෙR- මත6 කර+නට කැමC_.  Ó0කව 

අෙ)ම රජෙ# ;ලධා<+ එතැනට දම+න ඕනෑ. ච+�කා 

�මාර@ංගලාෙA ෙහංච_යලා  ඔතැනට  දාලා -එදා රෙ¾ ඍණ 

ආ,�කය6 Bථම වතාවට ඇC කළ ක¾�ය දාලා-  අෙ) \ද� 

අමාත�ාංශය  :ව+න  }ෙය1� යැෙව+ෙ+ ඉ4<යට ෙන1ෙව_, 

පස්සට_. ෙ� කාරණය තම_ මම  වග�ම/+ /ය+ෙ+. ඔතැන 

මා�, ගK ල6ෂ්ම+ යාපා මැC@මා� ඉ+න අවස්ථාෙR- එක 

ආයතනයක  yFගලෙය6 ඇ&� අෙප+ ය� ෙFව� ග+න 

හැ:වා. අ	 ඒක BC6ෙෂ�ප කළා. දැ+  ඔY  මහ y�වකට ඇ&� 

එදා ෙද+නට බැහැ_ /Rව ඒවා අරෙගන, අ+Cමට ෙව;+ 

ෙල�කයකට ෙගන යනවා. අද   ETI එෙ6 තැ+ප�කKව+ 

ස�0 ඉ�ලනවා. ෙක� ස�0! ෙ�කට  කාටව� බ�+න ඕනෑ 

නැහැ. මහ බැං�වට තම_  බ�+න ඕනෑ. එදා මම ඒ 

ස�බ+ධෙය+  මහ බැං�ෙව+ ඇYවා.  qපM6ෂාකාM  

ම¾ටෙම+ වැඩ කර+නට Cෙබන මහ බැං�ව ෙම1නවාද 

කර+ෙ+? හැම එ6ෙකනාටම ඇÕ�ල 46 කරනවා. තම+ 

ෙදසට ඇÕ�ල 46 කර+ෙ+ නැහැ. @+ හතර ෙදෙන6 

ඉඳෙගන  Uතනවා, \£ ෙල�කෙ#ම ආ,�කය ඒ අය ඉ4<යට 

 ෙගන යනවාය /යා. ෙමය_ ZFධ ෙවලා Cෙබ+ෙ+. එම ;සා 

මම  වග�ම/+ මහ බැං�ෙව+  අහ+ෙ+, "ෙම1නවාද කර 

Cෙබ+ෙ+"? /යලා_. ඔබ@ම+ලා අෙ) ලස+ත �ණව,ධන -

ෙක1ළඹ 4ස්56කෙ# මැෙ+ජ,@මා-  ල6ෂයක loans  අට6 

:+නාය /යා උඩ පැනලා අස් කළා. අද ෙජහා+ අමර@ංග  

1137 1138 



පා,0ෙ�+@ව 

මහජන බැං�ෙව+ '0යන 10,8006 අරෙගන Cෙබනවා. මම 

මහ බැං�ෙR අ�පCෙග+ -හැම එ6ෙකනා ටම ඇÕ�ල 46කර  

කථා කරන yFගලයා- අහනවා, ඒවා ෙක1ෙහ1මද ග�ෙ� /යා 

අහ+න තම+ට ෙක1+ද6 Cෙබනවාද /යා. ඒ වාෙAම තව 

ඇමCවරෙය6 '0යන හාර දහස6  ඔය බැං�ව0+ අරෙගන 

Cෙබනවා. ෙ�වා ෙක1ෙහ1මද ලැ�ෙN /යා අහ+න ඒ අයට 

ෙක1+ද6 Cෙබනවාද? ඒ අය හ< කැමC_ අෙන6 අය ෙග+ 

Bශ්න කර කර ඉ+න. තම+ෙA Cෙබන :,වලක� ෙප+ව+ෙ+ 

නැහැ.   

එ6ස� ජාCක ප6ෂෙ# ආNOව අ	 අමාKෙව+ ඇC  කෙළ�. 

ෙ� ආNOව ඒ අයට ෙලෙහZෙය+ ෙපරළ+නට ඉඩ ෙද+ෙ+ 

නැහැ. අෙ) ගK ජනා�පC@මා�, ගK අගමැC@මා� ෙද+නා  

එකට හ)පන &�ෙ# ෙFශපාලනඥෙය� අෙ) ^එ+û  එක 

ඇ@ෙළ�� ඉ+නවා. ෙ�ක තම_ අ	  ;වැර4 /Mමට අවශ� 

ව+ෙ+. එ6ස� ජාCක ප6ෂෙ# ආNOව6 හදා ෙගන එ6ස� 

ජාCක පා6fකෙය�, අෙ) අUංසක ජනතාව බලාෙගන ඉ+නවා 

ෙක� අ	ට ලැෙබන BCලාභ ෙක1 ෙහ�ද /යා. එම ;සා තම_ මම 

කැ6�ම/+ කථා කර+ෙ+. ෙමෙත6  :ර මම ;හඬව_ 

Z�ෙ#. ඒ  ;හඬ ස්වÃපය  @m+ අෙ) එ6ස� ජාCක  

පා6fකය+ට BCලාභය6 ලැෙබනවා න� කම6 නැහැ. න\� 

දවZ+ දවස වළ ප�ලට වැෙටනවා න�  කථා කර+නට 

අවස්ථාව දැ+ ඇC ෙවලා Cෙබනවා. මම Uතන &�යට ෙ� 

න�ායා�මක ෙFශපාලනය පැ�තකට දමලා, ෙ� බලය  

Bාෙය�}කව ජනතාවට ලබා ෙද+ෙ+ ෙක1ෙහ1මද /යා Uතා 

කට^@ කර+න අවශ�_.  

ෙප1½ කා, ස�බ+ධෙය+ මම නැවත අහනවා. ල6ෂ්ම+ 

යාපා අ ෙªව,ධන මැC@මා සහ අ	 \ද� අමාත�ාංශෙ# Z� 

කාලෙ#  අ	 ඒ අය ෙග+වා ග�තා මට මතක_. අපට ෙපSණා 

ෙ� කාරණෙ#- ඒ අය ය� &�යක Bශ්නය6 ඇC කරන බව. ඒ 

;සා අ	 අමාKෙව+ Zය¢ ෙදනාම එක තැනකට ෙගනැ�ලා 

යහප� ත��වය6 ඇC කළා. එදා C�~ ඒ BගCය @m+ තම_ 

ආදායම වැ½ ¡ෙN. අද ෙප1½ කා,වලට බ: වැ½ කරලා, ෙල1� 

කා,වලට බ: එෙහමම Cªබා. ෙ�ක ෙ+ද Bශ්නය? \ද� වැ½yර 

ය+ෙ+ ÙÙ 1000 වාහනවලට ෙන1ෙව_. BMW, Benz, Range 

Rover ෙ�වාට \ද� එmයට යන ෙක1ට තම_ ෙග¡� ෙශ�ෂයට 

Bශ්නය6 ඇC ව+ෙ+. ෙ�ක තම_ බල+න ඕනෑ. අගමැC@මා 

ඒ ස�බ+ධෙය+ Bශ්න /Mම අ	 අගය කරනවා. මංගල සමරEර 

ඇමC@මා� සමඟ කථා කර+න මම අවස්ථාව6 ලබාග+න 

ඕනෑ. ෙම1කද, ;ලධා<+ කරන ෙFව� තම_ එ@මාට� Bශ්න 

ෙගෙන+ෙ+.  

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ඊළඟට අර6� සහ Æය, ගැන 

කථා කළ ^@_. පq}ය 4නවල Æය, ෙක1�පැ; එක6 

ෙබ1ෙහ1ම ලස්සනට \ද� අමාත�ාංශය කරy ෙF Bශංසා කරනවා 

මම දැ6කා. ඒ ෙග1�ල+ෙA සා6�වලට Æ0යන 46 දමා ෙගන, 

අෙ) බ: ෙගව+නාෙA Æ0යන 4 6 නැC /Mම තම_ කෙළ�. ඒ 

Æ0යන 4 අපට ආවා න�, අ¡KFදකට Æ0යන 506 Cෙබනවා. 

ෙම+න ෙ� ආකාරෙය+ රජය ෙන1මඟ යවන රජෙ# ;ලධා<+ 

තම_ ෙමවැ; ෙFව� කෙළ�. ඒ Æ0යන 50 C�ණා න�, ''ග� 

ෙපරmය'' ෙන1ෙව_ තව ෙපරmය6 ඇC කර+න C�ණා. Æය, 

ෙක1�පැ;ය අපට ෙම1කටද? දැ+ හැම එ6ෙකනාම Æය, 

ෙබ1නවා. අර6�වල 'ල වැ½ කරනවා. ''මතට Cත'' ¡ණාට මට 

Bශ්නය6 නැහැ. න\� 'ල වැ½ කළාට ෙබ1න අය ෙබ1නවා. 

ෙම+න ෙ�ක තම_ ෙවනස් කර+න අවශ� ව+ෙ+. ඒ Æ0යන 

50 ග�තා න� ෙක1තර� ආදායම6 ලබ+න y£ව+ද? මම 

නැවත /ය+ෙ+ ය� &�යක BCප�C ඇC කරනවා න�, 

\0+ම අ	 \ද� �ක ලබා ග+නට අවශ�_ /යන එක_. 

ෙ�ෙ6 ෙවනස6 තම_ ඇC කර+න අවශ� ෙව+ෙ+.  

ඊළඟට, K	යල බා�: /Mම ගැන කථා කර+න ෙවනවා. ඒ 

ස�බ+ධෙය+ ෙම1නවාද ෙවලා Cෙබ+ෙ+ /යා මම මහ 

බැං�ෙව+ අහනවා. එදා 137ට, 139ට C�~  ෙඩ1ලරෙ# අගය 

අද 160 ද6වා ඉහළ ෙග1ස ් Cෙබනවා. ෙ� @m+ හැම 

K	යල6ම බා�: Eම Z: වනවා /ය+ෙ+, Æ0යන 406 අෙ) 

අය වැයට බලපානවා. ෙ� Æ0යන 40 @m+ ඇC ෙවලා Cෙබන 

Bශ්නය ;සා උFධමනය වැ½ ෙවනවා. -cost push inflation- 

ෙමය තම_ අද Bශ්නය6 ෙලස සලක+ෙ+. ඒ ;සා K	යල 

ශ6Cම� /Mම_ අවශ� ව+ෙ+. \ද� අමාත�ාංශය  සමහර 

ෙවලාවට ෙමයට අවස්ථාව :+ෙ+ නැහැ. අ	 ඉ+න කාලෙ#� 

මහ බැං�ව ඇÕ0 ගැqවා. අපට අවශ� ව+ෙ+ K	යල 

ශ6Cම� කර+න_; අපට අවශ� අෙ) ආNOව ආර6ෂා 

කර+න_; අපට අවශ� ව+ෙ+ ජනා�පC@මාෙA සහ 

අගමැC@මාෙA BCප�C Äයා�මක කර+න_. ඒකට හරස් 

කපනවා න�, ඒ හරස් කපන ;ලධා<+ තම_ අ	 ෙගදර යව+න 

අවශ� ව+ෙ+. ඒ අය ෙන1ෙව_ ජනතාව ඉ4<යට ය+ෙ+. 

ජනතාව ඉ4<යට ය+ෙ+ ජනතා ;ෙය�Lතය+ වන අප_. ෙ� 

ස�බ+ධෙය+ අ	 කථා කරලා ෙප+වලා K	යල ශ6Cම� 

කෙළ1�, අපට ෙ� Cෙබන Dවන &යදම අO /Mෙ� හැ/යාව 

Cෙබනවා. ෙප1¼ අSපාතය අO ගණෙ+ Zයයට @න/+ &තර 

අO කර+න y£ව+ අවස්ථාව6 තම_ Cෙබ+ෙ+. ඒ 

ෙග1�ල+ට ෙ� ජාත�+තර Óල� අර\දල, ෙ� qFෙද� ආවා 

/යලා,- 

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK ම+X@ම;, කථාව අවස+ කර+න. 
 

ග3 රC ක3ණානායක මහතා  (மா9�மி, ரவி க�ணாநாய!க) 
(The Hon. Ravi Karunanayake) 
ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, මම ද+නවා ෙවලාව 

බාධාව6 E Cෙබන බව. මට ';�@ @න6 ලබා ෙද+න. ඔෙª 

ගමට� මා ෙ� සඳහ+ කරන ෙFව0+ ලැෙබන BCලාභය 

ලැෙබ+න y£ව+ /යන කාරණය මම මත6 කරනවා. 

ෙප1¼ අSපාතය Zයයට @න/+, හතර/+ අO ෙවනවා 

/ය+ෙ+, ස්වයං ¤/යා කරන අUංසක ෙකෙන�ට Zයයට @න, 

හතරක ලාභය6 තම+ෙA සා6�වට එනවා /යන එක_. ෙ�ක 

මහ බැං�ව ද+ෙ+ නැහැ. ජාත�+තර Óල� අර\දලට අවශ� 

ආකාරයට ෙමතැනට ඇ&�ලා කට^@ කරන එක තම_ Cෙබන 

Bශ්නය. මට වග �ම/+ /ය+න y£ව+ ;සා_ මම /ය+ෙ+. 

ෙ� රජෙ# ;ලධා<+ /යන පmයට; qFෙද� ආවා /යන පmයට 

ෙමතැන නට+න }ෙය1�, ඒක_ Cෙබන Bශ්නය. මට 

කැ6�ම6 Cෙබ+ෙ+ අ+න ඒ ;සා_. ෙප1¼ අSපාතය අO 

කර+න y£ව+ ෙක1ෙහ1මද /යලා මංගල සමරEර මැC@මා 

සමඟ අ	 එක@ ෙවලා ෙ� අයට ෙප+වා ෙද\. 

ෙ� අවස්ථාෙR- උFධමනය අO ෙවනවා /යලා /Rවා ෙ+. 

එෙහම න� ෙ� මාසෙ# ෙක1ෙහ1මද Zයයට 5.7 ද6වා 

උFධමනය වැ½ ¡ෙN? මහ බැං�ෙR අයෙග+ ඒ ගැන අහ+න 

අවශ�_. එක පැ�ත/+ ණය ලබා -ෙ� ස්වÃපය අO ¡ණා. 

උFධමනය අO ෙවනවා /යලා Zයයට 276 C�~ එක Zයයට 

15 ද6වා අO කළා. හැබැ_ උFධමනය Zයයට 2.1 ඉඳලා Zයයට 

5.4 ද6වා වැ½ ෙවලා Cෙබනවා. ක¡ද ෙ�කට වග /ය+න 

අවශ� ව+ෙ+? මම ෙ� අවස්ථාෙR- ඔබ Zය¢ ෙදනාටම මහ 
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[ගK ර& කKණානායක මහතා] 
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බැං�ෙR Uටy අ�පCවරයා ගැන ෙප+වා ෙදනවා. ෙ� ගැන කථා 

කරන ෙක1ට ය� අයට කැ6�ම6 Cෙබනවා. F&�ව 

yරවැZභාවය6 Cෙබන yFගලෙය6 වැඩ කෙළ� ෙක1ෙහ�ද /යලා 

දැනග�ෙත1�, මම Uතන &�යට ප� ¡ෙN ෙක1ෙහ1මද /යන 

Bශ්නය� ඇC ෙවනවා. මහ බැං� අ�පC ගැන /Rවාම, හැම 

ෙකෙන�ටම Bශ්න Cෙබනවාය /යනවා. "CB downgrades 

2018 growth forecast to 4 per cent" යSෙව+ yව� වා,තා 

පළ¡ණා. අපට Zයයට 5.46 ඕනෑ /යනවා. එ@මා Zයයට 4 

ද6වා අO කරනවා. එ@මා ක¡ද? එ@මා ප� කරලා Cෙබ+ෙ+ 

ජනතාවද? ෙම+න ෙ� වාෙA වැර4 BCප�C මත Äයා කළා. 

ෙමතැන Z�න වැ½ ෙදනා  මහ බැං�ෙR Uටy අ�පCෙA 

ෙසවණැ�ෙල+ තවම ගම+ කරනවා. 

ඔYට ඕනෑ &�යට එෙහ� කැරෙකනවා. මම /Rවා, "\ද� 

අමාත�ාංශෙ# එවැ; අය ෙදෙදෙන6, @+ෙදෙන6 ඉ+නවා" 

/යලා. ඒ  අය� එ6ක තවම ගම+ කර'+ ඉ+ෙ+. ය� 

&�ය/+ &ප6ෂය &Z+ ආNOව ෙහ1බවන ම¾ටම6 තම_ 

ෙපෙන+න Cෙබ+ෙ+. අ+න ඒ ;සා තම_ ෙ� කැ6�ෙම+ 

කථා කර+ෙ+.  ෙ�වා කර+න බැ< ;සා ෙන1ෙව_. කර+න 

ඕනෑකම6 Cෙබනවාද නැFද /යන එක_ වැදග�. අ	 එක@ 

ෙවලා ෙ� ජනා�පC@මා�, අගමැC@මා� ෙකෙරU C© ජනතා 

&ශ්වාසය නැවත ඇC කර+න අවශ�_. ඒක අ	 එකට එක@ 

ෙවලා කර+න අවශ�_.  ඍÍ Óල� &නය6 ඇCව, ඉ4< දැ6ම6 

සUතව, ජනතාව හදවෙ� Cයාෙගන, ෙ� රට හදන ගමන ය+න 

අවශ�_. ඒ සඳහා K	යල ශ6Cම� කරනවා වාෙAම, ණය ෙප1¼ 

අSපාතය අO කරලා, ආදායම වැ½ කරලා, ඒ  @m+ ෙ� රෙ¾ 

සංව,ධන ෙRගය වැ½ කළ හැ/ බව අ	 ෙක� කාලය6 @m+ 

ෙප+වලා, නැවත ජනතා &ශ්වාසය ඇC කරෙගන ෙ� රට 

සංව,ධනය කරා යන ගමන6 ඇC කර\.  

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, රෙ¾ හැම ෙක1නකම 

සංව,ධනය6 ;ශ්ශªදව Z: ෙවනවා. අද BC&KFධ කNඩායෙ� 

yFගලය+ ¡ණ� තම+ෙA හදවතට ත¾� කරලා ඇYෙව1�  

ද+නවා, රෙ¾ හැම ෙක1න6ම සංව,ධනය වන බව. අද පාර6 

&තර6 ෙන1ෙව_, කාSව6 &තර6 ෙන1ෙව_, ෙබ�6�ව6 

&තර6 ෙන1ෙව_ සංව,ධනය කර+ෙ+.  ෙගව� ද, පාස� ද, 

ෙර�හ� ද සංව,ධනය කර'+, ස්වයං ¤/යා අවස්ථා ද ලබා 

ෙදනවා. පාරව�  @m+, ස්වයං ¤/යා @m+ ඒ සංව,ධනය 

ෙපෙන+න Cෙබනවා. අ	 K	ය� 1006 &යද� කෙළ1� මාධ� 

Bචාරය ලැෙබ+ෙ+, K	යලක_. න\�, �ට ෙපර K	යල6 

&යද� කෙළ1� K	ය� 996 Bචාරණ කට^@ ෙවSෙව+ 

මාධ�යට &යද� කරලා වැ½ සFෙද+ තම_ කථා කෙළ�. ෙවලාව 

හරස් ෙවලා Cෙබන ;සා මම �ට වඩා කථා කර+ෙ+ නැහැ.  

මා අවසාන වශෙය+ මත6 කර+ෙ+, පq}ය අ¡K: 

@නහමාර @ළ Z: � ෙF  පැ�තකට දාලා, අ	 කNඩායම6 

හැ�යට එකට යා ^@ ගමන දැ+ ආර�භ කර+න ඕනෑ /යා_. 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, අවස්ථාව ලබා -මගැන ඔබ@මාට 

ස්@Cව+ත ෙව'+ මා ;හඬ වනවා. 
 

ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

�ළඟට, ගK ඩAලස් ෙFවාන+දා ම+X@මා.  [பி.ப. 3.38]  
ග3 ඩoලස් ෙ5වාන�දා මහතා (மா9�மி, ட!ளL ேதவானAதா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ெகௗரவ சைப�� தைலைமதா��� உ��பின� அவ�கேள, ந)றி! இ)ைறய தின� அரசியலைம�பி) கீழான 

பிேரரைண?ல� ஒ)ப2 7யாதீன ஆைண��;�களி) தைலவ�க( உ(ளி5ட உ��பின�களி) ஊதிய�க( ம.�� ெகா&�பனGகைள தி>தியைம�ப2 ப.றிய விடய� ம.�� ேச�ெப�மதி வாி தி>த+ ச5ட?ல� எ)பன ெதாட�பி, என2 க>2�கைள<� பதிG ெச/வத.� வா/�D வழ�க�ப5டைம ெதாட�பி, "த0, என2 ந)றிைய ெதாிவி2� ெகா(கி)ேற). இ*த நா5ைட� ெபா�தவைரயி,, இ�� காலதி.�� கால� ஆைண��;�க( அைம�க�ப5&(ளன. 19வ2 அரசிய, யா�D சீ�தி>ததி) ஊடாக ஒ)ப2 7யாதீன ஆைண��;�க( அைம�க�ப5டன. அ*த வைகயி,, ஏ.கனேவ ஒ[ெவா> விடய2�ெகன  அைம�க�ப5ட ஆைண��;�களி) பாி*2ைரக( ெசய.ப&த� ப5&(ளனவா? எ)ற ேக(வி<�, ேம.ப6 7யாதீன ஆைண��;�களி) இய�� த)ைமக( உ%ைமயிேலேய 7யாதீனமானைவயா? எ)ற ேக(வி<� எம2 ம�களிைடேய எ;*2(ளன. இ*த+ 7யாதீன ஆைண��;�க( பலவ.றி) V.��கைள அைவ சா�*த நி�வன�க( ெசவிசா/�காத ஒ> நிைலைம ெதாட�வதாக+ ெச/திக( ெதாிவி�கி)றன. இ�ப6ெயா> நிைலைம உ%ைமயானா,, எத.� இதைகய ஆைண��;�கைள அைம2, அத.ெகன ம�க( பணதிைன L% விரய� ெச/ய ேவ%&�? எ)ற ேக(வி எ;கி)ற2. அேதேநர�, <த� "6*2 9 வ>ட�க1�� ேமலான கால� கழி*2� இ)Q� தீ��க�படாத பிர+சிைனகைள+ 7ம*2 நி.கி)ற எம2 ம�களி) �றித பிர+சிைனக( ெதாட�பி, ஆராயெவன� காலதி.�� கால� ஏ.ப&த�ப5ட ஆைண��;�களி) பாி*2ைரக(Vட இ)Q� ெசய.ப&த�படவி,ைல. இ*த ஆைண� �;�களி) பாி*2ைரகைள ஏ) ெசய.ப&தவி,ைல என ஆரா/*2 பா��பத.ெகன இ)Qெமா> ஆைண��; அைம�க�ப5டா@� ஆ+சாிய�ப&வத.� இ,ைல எ)ற நிைலேய ஏ.ப56>�கி)ற2.   ப,ேவ� இட� ெபய�Gக1�� ஆளாகியைம,  காய�க1�� உ5ப5&(ளைம, த&�Dகளி, இ>*2(ளைம, சிதிரவைதக1�� ஆளாகி<(ளைம. �&�ப உ��பின� கைள, ேநசிதவ�கைள இழ*2(ளைம, இ>�பிட�கைள, ெசா*த� காணி நில�கைள, ெசா2�கைள, ெதாழி, வா/�Dகைள இழ*2(ளைம, ெசா*த�க( காணாம, ேபா<(ளைம, க,வி நடவ6�ைகக( ைகவிட�ப5&(ளைம, ெதாட�பாட,கைள இழ*2(ளைம, ஆ.��ப&2வத.� ஆதரவி)றி தனி2 விட�ப5&(ளைம ேபா)ற ப,ேவ� பாதி�Dகைள எம2 ம�க( 7ம*2 ெகா%ேட வாE*2 வ>கி)றன�. <த� "6G.றத) பி)ன�, 2010ஆ� ஆ%6, யாE�பாண ம>2வ� க,bாியி, க.�வ*த வ)னி� பிரேதச மாணவ�களிைடேய ஓ� ஆ/G ேம.ெகா(ள� ப56>*த2. இ*த ஆ/வி) பிரகார�, <ததி) ேநர6 தா�கதிைன அQபவிதவ�களாக 82 சதLததின>�, மரண� பி6யி0>*2 உயி� த�பியவ�களாக 67 சதLததின>�, �&�ப உ��பின�க(,  ந%ப�கைள இழ*தவ�களாக 63 சதLததின>�, ப&ெகாைலகைள ேநாி, க%டவ�களாக 43 சதLததின>�, சிைறகளி, த&2 ைவ�க�ப5டவ�களாக 23 சதLததின>�, கடத�ப5டவ� களாக 23 சதLததின>�, சிதிரவைதக1�� "க�ெகா& தவ�களாக 18 சதLததின>�, 76 சத Lததின� மன� காய�க( ெகா%டவ�கெளனG� க%டறிய�ப5டன�. இ*த 
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පා,0ෙ�+@ව ஆ/G ேம.ெகா(ள�ப5& இ)� 09 வ>ட�க( கழி*2�, எம2 ம�களி, ெப>�பாலானவ�க( ேம.ப6 பாதி�Dகளி) வ&�களி0>*2 இ)ன"� ";ைமயாக மீளவி,ைல ெய)ேற Vற ேவ%&�. ஏெனனி,, அத.கான உாிய "ைறயிலான ஏ.பா&க( எ2Gேம எம2 ம�க( மதியி, ேம.ெகா(ள�படவி,ைல.  ம�க( வி&தைல ")னணியினாி) கிள�+சிைய அ&2, 1990 ஆ� ஆ%6, நியமி�க�ப56>*த இைளஞ�கள2 விர�தி நிைல ெதாட�பி, ஆரா/கி)ற ஆைண��;வி) பாி*2ைரகளி, பல அ�காலக5டதி, ெசய.ப&த� ப5டன. இத) ெப�ேபறாக, அ�காலக5டதி, ேம.ப6 தி5டதி) பிரகார�, பாாியளவிலான 'ேகா5டா' ெதாைகயிைன� ெப.�, இ*த நா5&�� அதிகளவிலான ஏ.�மதி வ>மானைத ெகா%&வர�V6ய ஆைட ெதாழி.2ைறயிைன உ>வா�க இய@மாயி.�. இல�ைக வரலா.றி, "த. தடைவயாக அ)� அரச ெதாழி,வா/�D�க1�ெகன� ேபா56� பாீ5ைசகளி) ?லமாக நியமன�க( வழ��� "ைறைம ஆர�பி�க� ப5ட2. 1991ஆ� ஆ%டளவி, ெத) ப�தி இைளஞ� க1�� ச?க, ெபா>ளாதார, அரசிய, நீேரா5டதி.�( dைழய�V6ய நிைல ஏ.ப5ட2. ச?க வ��பினாிைடேய நிலவியி>*த கச�Dண�Gக( ேபாதியளG கைளய�ப5டன. ஆனா,, அைன2 2ைறக( சா�*2� மிக அதிகமாகேவ பாதி�க�ப5&(ள எம2 ம�களி) பிர+சிைனக( சா�*2 ஆராயெவன நியமி�க�ப5ட எ*தெவா> ஆைண��; வின2� பாி*2ைரக( உாிய "ைறயி, இ2வைரயி, ெசய.ப&த�படவி,ைலெய)பைத இ�� அவதானதி.�� ெகா%&வர வி>�Dகி)ேற). 2006 ஆ� ஆ%& உதலாகம ஆைண��; ஆர�பி�க� ப5ட2. 2010 ஆ� ஆ%& க.�� ெகா%ட பாட�க( ம.�� ந,0ண�க ஆைண��; அைம�க� ப5ட2. 2013 ஆ� ஆ%& ெம�Pெவ, பரணகம ஆைண��; ஆர�பி�க�ப5ட2. இ*த ஆைண��;�களி) பாி*2ைரக( அைன2� ஏ.�� ெகா(ளத�கைவ அ,ல. எனிQ�, எம2 ம�களி) ஓரளG பிர+சிைனகைள தீ��பத.காவ2 சில சாதகமான பாி*2ைரகைள ெசய.ப&தியி>*தாேல இ)� எம2 ம�க( இதைகய பாாிய பிர+சிைனக( பலவ.���( ெதாட�*2� சி��%&� கிட�கமா5டா�க(. இ�ேபா2 எம2 ம�கள2 பிர+சிைனக(, மீெதா5ட",ைல ��ைப ேம5ைட�ேபா, மீ%&� மீ%&� எம2 ம�க( மீேத சாி*2 வி;வத.ெக)ேற ேத�கி� கிட�கி)றன.   ")னா( இய�க உ��பின�க1��� அவ�கள2 �&�ப�க1��� நிவாரண�க( வழ��� "கமாக சம��பி�க�ப56>*த அைம+சரைவ� பதிர� நிராகாி�க� ப5டதாக ஒ> ெச/தி அ%ைமயி, ெவளிவ*தி>*த2. ")னா( இய�க உ��பின�க( எQ�ேபா2 D0க( இய�கதி, இ>*தவ�க1� இ>�கிறா�க(; ஏைனய இய�க�களி, இ>*ேதா>� இ>�கி)றா�க(. இவ�களி, D0க( இய�கதி, இ>*ேதா� அரசா�கதினா, - அ2G�, <ததி, ஈ&ப5&, <தைத "6G��� ெகா%& வ*த அரசா�கதினா, Dன�வாEG அளி�க�ப5டவ�க(. அ2G�, இ*த நா56) இராfவதினரா, Dன�வாEG அளி�க�ப5டவ�க(. அ)றி, எ*தெவா> அரச சா�ப.ற நி�வனதாேலா அ,ல2 ச�வேதச �;�களாேலா இவ�க( Dன�வாEG�� உ5ப&த�படவி,ைல. அதாவ2, கட*த கால <ததி, ஈ&ப56>*த இ>தர�Dகளி, ஒ> தர�பி.� ம.ைறய தர�D Dன�வாEG அளி2(ள2. இ[வா� 

Dன�வாEG அளி�க�ப5டவ�க( ச?கமய�ப&த� ப5&(ளா�க(. ";ைமயான Dன�வாEG�� இவ�க( உ5ப&த�ப56>�காவி5டா, ச?கமய�ப&த�ப56>�க�பட மா5டா�க(. இதைன நா) ெசா,ல ேதைவயி,ைல; உ�க1�ேக ெதாி<�.  இ[வா� Dன�வாEG அளி�க�ப5&, ச?கமய�ப&த� ப5டவ�க( வாEவாதார�கைள ஈ56� ெகா(வத.ெகன உாிய, ேபா2மான ஏ.பா&க( ேம.ெகா(ள�படவி,ைல. அ*த வைகயி,, இவ�க1�� ஏேதQ� நிவாரண வழி"ைறக( ேதைவ�ப&கி)றன. அத.ெகன ஒ> தி5ட� ெகா%&வர�ப&கி)றேபா2 "D0க1�� நிதி ெகா&�க� ேபாகிறா�க(" என+ 7யலாப அரசிய@�காக V��ர0& கி)றவ�க(, அ*த ம�களி) பாதி�Dகைள மற*2 வி&கிறா�க(. இ[வா� இவ�கைள� பாதி�கவி5&� ெகா%ேட ந,0ண�க� ப.றி<� ேப7கிறா�க(. ஒ> ப�கதி, இராfவதினைர� ேபா.றி� பா&கி)ற நீ�க(, அேத இராfவதா, Dன�வாEG அளி�க�ப5&, ச?கமய�ப&த�ப5டவ�கைள மீ%&� D0க( எ)ேற சிதாி�பத) ?ல� இராfவதி) ேம.ப6 Dன�வாE வளி�D மீ2 ச*ேதக� ெகா(கி)றீ�களா? என� ேக5க வி>�Dகி)ேற). அதாவ2, இல�ைக இராfவதி) மீ2 ச*ேதக� ெகா(கி)றீ�களா? எ)ேற ேக5க வி>�Dகி)ேற). எனேவ, இதைகய விடய�களி, ச.� மனிதாபி மானைத� கா5&வத.� எவ>� ")வர ேவ%&�. அைதவி&2, “D0க( மீ%&� வர ேவ%&�” எ)� வட�கி@�, “D0க( மீ%&� வர� ேபாகிறா�க(” என ெத.கி@� ஆ1�கா( ெசா,0� ெகா%&, வா�� வ�கிகைள மாதிரேம இல�காக� ெகா%&, ம�கைள ஏமா.றி வ>கி)ற இ*த வா/+ெசா, சவடா,கைள வி5&வி&�க(! நீ�க( மீ1� வைரயி, ேதசிய ந,0ண�க� எ)��, இன ஐ�கிய� எ)��, இன�க1�கிைடேய சகவாEG எ)�� Vறி� ெகா%& ெசலG ெச/கி)ற ம�கள2 வாி� பணமான2 L%விரய� எ)ேற Vறி ைவ�க வி>�Dகி)ேற). அேதேநர�, ேம.ப6 7யாதீன ஆைண��;�களி) இய�� த)ைம �றித விடய� ப.றி<� அவதான�கைள+ ெச@த ேவ%&�. ேத�த, காலதி, ெகா&த வா���தி க1�காக நி�வ�ப5ட2 எ)பைதவிட, 7யாதீன ஆைண� �;�கைள இேதா அைம2வி5ேடா� என� Vறி� ெகா%6>�பைதவிட, இ*த 7யாதீன ஆைண��;�களா, பய)க( ஏ2� இ>�கி)றவா? எ)ப2 �றிேத அவதான�க( ெச@த�பட ேவ%&�; ெதாட� ஆ/Gக( ேம.ெகா(ள�பட, ேவ%&�. அ[வாறி)றி, ஒ> ப�கமாக அத) தைலவ�க1��� உ��பின�க1��� ஊதிய�கைள அதிகாி�ப2, ெகா&�பனGகைள அதிகாி�ப2, ம�ப�கமாக ம�க( மீ2 வாிகைள அதிகாி�ப2 என இ>*2விட� Vடா2.  அேதேபா)� ேம.ப6 7யாதீன ஆைண��;�க1�� ேதைவயான வள�கைள வழ�க ேவ%&�. �றி�பாக, இலKச� ம.�� ஊழ, விசாரைண��; ெதாட�பி, பா�கி)றேபா2, “இ*த ஆைண��; 7யாதீனமா��ேபா2, தம�� ேதைவயான தரமான பணியாள�கைள தம�� ேதைவயானவா� இைண2� ெகா(வத.� "6யாதி>�ப தாகG�, த�மிட� நிதி 7யாதீன த)ைம இ,ைல எனG�” ேம.ப6 ஆைண��;வி) தைலவ� ெதாிவிதி>�கி)றா�. இவர2 V.றி)ப6, ெகா�ேகா நா56, 6 மி,0ய) ம�க( இ>��� நிைலயி,, அ*த நா56, இலKச� ம.�� ஊழ, 
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[ගK ඩAලස් ෙFවාන+දා මහතා] 



2018 අෙග�ස්@  09  விசாரைண அதிகாாிகளாக 1,000 ேப>�, இலKச� ம.�� ஊழ, த&�D� பிாிவி, 220 ேப>� உ(ள நிைலயி,, இல�ைகயி, 21 மி,0ய) ம�க( இ>�கி)ற நிைலயி,, ெபா0ஸாாிடமி>*2 ைகமா.றாக� ெபற�ப5ட 200 விசாரைணயாள�கேள இ>�பதாக ெதாிய வ>கி)ற2. ேம@�, உலகி) அேநக நா&களி, உய� தர ச5டதரணிக( ேம.ப6 பணிகளி, இைண2� ெகா(ள�ப&கி)ற நிைலயி,, இல�ைகயி, அ*த தர� �ைற*ேத உ(ள2 எ)�� ெதாிவிதி>�கி)றா�. சில அரச அதிகாாிகேள இல�ைகயி, இலKச� ம.�� ஊழ,க( ெதாட�பிலான ஆைண��;வி, சில தீ�மான�கைள எ&�பதாகG� V�கி)றா�. இதைகய நிைல இ>�கி)றேபா2, ேம.ப6 ஆைண��;வி) 7யாதீன த)ைம ெதாட�பி, ேக(வி� �றி<டேனேய பா��க ேவ%6<(ள2. இ*த நிைலயி,தா), இலKச� ம.�� ஊழ,க( ெதாட�பான விசாரைண ஆைண��;விட� தா) சம�� பிதி>*த ஆவண�க( காணாம. ேபா<(ளதாக அ%ைம யி, மாகாண சைப உ��பின� ஒ>வ� ஊடக�களி, ெதாிவிதி>கி)றா�. எனேவ, இ*த+ 7யாதீன ஆைண� �;�களி) இய��நிைல ெதாட�பி, உாிய அவதான�க( ெச@த�பட ேவ%&ெம)� ேக5&�ெகா(கி)ேற).  
 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK ම+X@ම;, ඔබ@මාට ලබා - Cෙබන කාලය අවසාන_. 

 
ග3 ඩoලස් ෙ5වාන�දා මහතා (மா9�மி, ட!ளL ேதவானAதா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, please give me two more minutes. தமிE ேதசிய இனதி) உாிைமக1�காக நா� அ)� ஆ<த� ேபாரா5டதி, ஈ&ப5டவ�க(. ஆனா@� மாறிவ*த யதா�த அரசிய, TEநிைலகைள� க>தி.ெகா%&, இல�ைக - இ*திய ஒ�ப*தைத தீ��கதாிசனமாக ஏ.��ெகா%& நா� ேதசிய அரசிய, நீேரா5டதி, இைண*2ெகா%டவ�க(; ஒ> ேதசிய இனதி) அரசிய, உாிைமக1�� மதிய அர7ட) ேபசி தீ�G ெப.��ெகா(ளலா� எ)ற பாட�கைள� ப,ேவ� நா5& அQபவ�களி0>*2� க.��ெகா%டவ�க(. இ*திய மதிய அரசி) உறG��� கர� ெகா&2, தமிE ம�களி) உாிைம��� �ர, ெகா&2 மாநில 7யா5சிைய அ�� உ>வா�கிய அQபவ�கைள<� நா� ெப.�� ெகா%டவ�க(.  தமிழக ம�களி) மன�களி, சி�மாசனமி5& தமி;��� தமிE V�� உலகி.�� ெப>� பணியா.றிய கைலஞ� ". க>ணாநிதி அவ�க( நிதிய உற�கதி, ஆE*2வி5ட 2யரதி, இ)� நா"� ப�ெக&2�ெகா(கி)ேறா�. 1983 ஆ6யி, நட*த இன வ)"ைறயி) ஞாபக நிகEGக( நட*2ெகா%6>��� இ[ேவைளயி,, அ)� எம2 ம�க( தKச�ேத6 தமிழக� ெச)றேபா2 ம6விாி2, எம2 ம�க1�� உற�க இட�ெகா&த தமிழக ம�கைள நா) ந)றி<ட) நிைன2� பா��கி)ேற). திராவிட+ Tாிய) கைலஞ� க>ணாநிதி அவ�கைள இழ*2 தவி��� அ*த  தமிழக ம�களி) ம�களி) 2யர�களி, நா"� கல*2ெகா(கி)ேறா�. எம2 உாிைம� ேபாரா5ட இய�க�களிைடேய ஒ.�ைமயி) பலைத உ>வா�க 2ைணநி)ற கைலஞ� அவ�கைள இ*த இடதி, நா) 

ந)றி<ட) நிைனGV>கி)ேற).  "ஒ)�ப5டா, உ%& வாEG! எ�மி, ஒ.�ைம நீ�கி) - அைனவ>��� தாEG!"  எ)பைத உணராம,, ஈழ வி&தைல� ேபாரா5ட இய�க�க( "56ேமாதி "ர%ப5& நி)ற ேவைளயி,, 'உ5பைக ேவர����!' எ)� தீ��க தாிசனமாக எம�� த2வ விள�க� த*த கைலஞ� அவ�கைள நா) ந)றி<ட) நிைனGV>கி)ேற). நா� அைனவ>� ஒ)�ப5& உாிைம�காக� ேபாரா6யேபா2 Dளகா�கித� அைட*த கைலஞ� அவ�க(, ஒ> தா/ ெப.ற பி(ைளகளான நா�, எம��( நாேம சேகாதர+ ச%ைடயி, ஈ&ப5டேபா2 எம2 உாிைம� ேபாரா5ட2�� அளி2 வ*த ஆதரைவ ெதாட�*2� வழ��வதா, இ,ைலயா? எ)பதி, எ&த "6Gகைள இ)� நா) நிைன2� பா��கி)ேற). ஆனா@� இ*திய மதிய அரசி) ச5டதி5ட�க1�� அைமவாக ெதாட�*2� ஈழ தமிE ேப7� ம�க1�காக �ரெல;�பி வ*தவ� கைலஞ� ". க>ணாநிதி அவ�க(.  "(ளிவா/�கா, அவல�களி)ேபா2 இல�ைக நாடா1ம)றதி, பல� ெபா>*தியி>*த 22 தமிE நாடா1ம)ற உ��பின�க1� தம2 பதவிகைள இராஜினாமா ெச/ய�ேபாவதாக அறிவிதி>*தா,, தனிெயா> நாடா1ம)ற உ��பினராக இ>*2 நாQ� அ*த "6ைவ எ&தி>�ேப). அ[வா� நட*தி>*தா, அ)� தமிழக "த,வராக இ>*த கைலஞ� அவ�க1� தீ��கமான ஒ> "6ைவேய எ&தி>�பா� எ)ேற நா) ந�Dகி)ேற). கைலஞ� அவ�க1�� நா) இ*த சைபயி, அKச0  மாியாைத ெச@2வ2 அவர2 அரசிய, சா�*த விடய�க1�� அ�பா,, அவ� தமிE ெமாழி�� ஆ.றிய அள�பாிய ேசைவக1�காகேவ எ)பைத நா) இ*த சைபயி, Vறிைவ�க வி>�Dகி)ேற). இ*திய மதிய அரசி, தமிE ெமாழி�� உாிைம எ&2�ெகா&த2 ம5&ம)றி, உலக ெமாழிகளி, பார�பாிய ெமாழிகளி, ஒ)றான தமிE ெமாழி��+ ெச�ெமாழி அ*தP2 ெப.��ெகா&தவ� கைலஞ� அவ�கேள! உலக� ெபா2மைறயான தி>��ற1�� விள�கGைர த*த2 "த.ெகா%& ெதா,கா�பிய� k�காைவ எளிய நைடயி, தமிE ம�க1�� த*தவ� கைலஞ� அவ�க(! கைல, இல�கிய�, நாடக�, சினிமா என தமிE ெமாழியி) வள�+சி��� காலதா, அழியாத அள�பாிய ப�கா.றிய கைலஞ� அவ�க1�� நா) ஈழ தமிழ�க( சா�பாக என2 அKச0 மாியாைதைய ெச@2கி)ேற).  “அ;2� பி(ைளைய அவேள ெபறேவ%&�” எ)ற வைகயி,, ஒ> ம>2வி+சியி) 2ைணயாகேவ யா>� எம�� உதவ ")வ>வா�க(. எம2 ம�களி) வி6ய@�� நாேம ெதாட�*2� உைழ�க ேவ%&� எ)�  Vறி, விைடெப�கி)ேற).  ந)றி.  
 

ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ස්@C_, ගK ම+X@ම;.  

�ළඟට, ගK ½ලා+ ෙපෙ,රා ම+X@මා. 
 

[අ.භා. 3.54] 
 

ග3 ¨ලා� ෙපෙ+රා මහතා (மா9�மி,  Bலா�  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, වැ¾ බ: සංෙශ�ධන 

	mබඳව�,  ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාවල සභාපCවK+ෙA හා 
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පා,0ෙ�+@ව 

සාමාLකය+ෙA වැ�) වැ½ /Mම 	mබඳව� කථා කරන ෙ� 

අවස්ථාෙR-, අපට සමහර කාරණා ෙදස නැවත හැM බැ¼ම6 

කර+න ZFධ ෙවනවා. සෑම අය වැය &වාදයක-ම වාෙA, ප6ෂ 

&ප6ෂ ෙ$දය/+ ෙත1රව අ	 ම@ කරන කාරණය6 තම_, ෙ� 

රෙ¾ ඍÍ බ: සහ වP බ: /යන බ: ව,ග ෙදක අතර Cෙබන 

පරතරය අO කර+න ඕනෑය /යන එක. ඍÍ බ: Bමාණය වැ½ 

කරලා වP බ: Bමාණය අO කර+න ඕනෑය /යන කාරණය 

තම_ අ	 හැම දාම /ය+ෙ+. අය වැය ෙය�ජනා හද+න ඕනෑ, 

බ: සංෙශ�ධන ෙය�ජනා ෙA+න ඕනෑ එය පදන� කරෙගන_ 

/යන කාරණය අ	 ෙ� පා,0ෙ�+@ව @ළ- yන yනා Bකාශයට 

ප� කරනවා. හැබැ_, පq}ය අ¡K: @නහමාරක කාලය සහ ඊට 

ෙපර අ¡K: ග�තාම ඇ�තටම ෙමම Äයාව0ය හරහා ZFධ 

ෙවලා Cෙබ+ෙ+, ඍÍ බ: Bමාණය වැ½ ෙවලා වP බ: Bමාණය 

අO Eම6ද, එෙහම නැ�න� ඍÍ බ: Bමාණය අO ෙවලා වP බ: 

Bමාණය වැ½ Eම6ද /යන කාරණය 	mබඳව සලකා බල+න 

ෙහ1ඳම අවස්ථාව ෙ� අවස්ථාව /යා_ මට Uෙත+ෙ+. ෙ� 

ෙවනෙක1ට අෙ) රෙ¾ Cෙබන සංඛ�ා ද�ත අSව, ඍÍ බ: 

Bමාණය වැ½ කරනවාය, වP බ: Bමාණය අO කරනවාය, ඒ ;සා 

තම_ ෙ� BCප�C සකස් කර+ෙ+, බ: සංෙශ�ධන ෙA+ෙ+ 

/යා \ද� අමාත�ාංශය yන yනා /Rව�, මහ ෙප1ෙළ1ෙR- 

ද/න යථා,ථය &�යට දැ+ ZFධ ෙවලා Cෙබ+ෙ+ ඍÍ බ: 

Bමාණය අO ෙවලා වP බ: Bමාණය වැ½ Eම_ /යන කාරණය 

අ	 /ය+න ඕනෑ. අද ෙ� පන� ෙක��පත ගැන කථා 

කරනෙක1ට� \ද� ඇමC@මා /RෙR, ෙමම බ: ව,ග ෙදක අතර 

Cෙබන පරතරය අO /Mෙ� පරමා,ථෙය+ තම_ ෙ� ෙය�ජනා 

ෙA+ෙ+ /යන කාරණය_. ඊළඟ අ¡KFද ෙවනෙක1ට ඒක 

සා,ථක ෙවනවාය /යා එ@මා /Rවා. අපට න� එෙහම සා,ථක 

වන බව6 ෙපෙන+න නැහැ. ෙම1කද, \ද� අමාත�ාංශෙ# 

;ලධා<+ සහ ඇමC@මා අවංකවම උ�සාහ කළ ^@ ව+ෙ+ 

ඍÍ බ: Bමාණය වැ½ කරලා වP බ: Bමාණය අO කර+න_. 

එෙහම නැ�න� ෙ� කාරණය සා,ථක ෙව+ෙ+ නැහැ. 

දැ+ �ඩා ෙම�ට, රථවලට අය කරන බFද වැ½ කර 

Cෙබනවා. අෙ) රෙ¾ \ද� 	ට රටට ගලාෙගන යෑම වැ½ ¡ණාය, 

ඒ ;සා �ඩා ෙම�ට, රථවලට අයකරන බ: වැ½ කරනවාය /යා 

/යන ෙක1ට, රජෙ# ෙස�වකය+ෙA වැ�) වැ½ /Mම 

PමාSVලව, 	යවෙර+ 	යවර කළා න� ෙ� &�යට ෙ� 

ආ,�කය Uර ෙව+ෙ+ නැහැය /යන කාරණය /ය+න 

ආNOවට අමතක ෙවනවා. රජෙ# ෙස�වකය+ෙA ප½ වැ½ /Mම 

ආ,�කය 4හා බලා 	යවෙර+ 	යවර; PමාSVලව; ආ,�කයට 

බර6 ෙව+ෙ+ නැC &�යට කර+ෙ+ නැCව, ඒ ෙවලාෙR ප� 

ෙFශපාලන වාZ ගැ�ම සඳහා එක පාරටම වැ½ /Mම අද 

ඇCෙවලා Cෙබන ආ,�ක Bශ්නවලට එක ෙහ�@ව6 ෙවලා 

Cෙබනවා. ඒක \ද� අමාත�ාංශෙ# ;ලධා<+ෙග+ 

ෙපoFග0කව ඇYෙව1� /යන කාරණය6. අපට ෙපෙන+න 

Cෙබන ෙ� කාරණය \ද� අමාත�ාංශ ය භාර ඇමC@මාට, 

;ෙය�ජ� ඇමC@මාට  ඒ ;ලධා<+ෙග+ ඍÍව අහලා 

දැනග+න බැ< ඇ_? ඒ ;සා, ෙ� හැම බ: ව,ගය6ම දමනෙක1ට 

ඍÍ සහ වP බ: අතර Cෙබන පරතරය අO /Mම /යන කාරණය 

ඉල6ක කරෙගන ඒක කෙළ� නැ�න�, බලාෙප1ෙර1�@ වන 

ඉල6කවලට ය+න ෙව+ෙ+ නැහැ. 

ඊළඟට, ෙ� ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා ගැන මම /ය+න�, 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;. ෙ� ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා 

	mබඳව සමහර අය ෙල1� ආ+ෙද�ලනය6 ඇC කළා. ස්වාIන 

ෙක1'ෂ+ සභා 	mබඳව ආ+ෙද�ලනය6 ඇC කරy උද&යම 

දැ+ අහනවා, ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා ප� /Mෙ� පරමා,ථ ඉෂ්ට 

¡ණාද /යා. අ	 මහ ෙප1ෙළ1ෙR ඉඳෙගන බැ¢වාම, ස්වාIන 

ෙක1'ෂ+ සභා ප� /Mෙ� පරමා,ථ හැම ෙක1'ෂ+ සභාව6 

හරහාම ඉෂ්ට ෙවලා Cෙබනවාය /යා අපට /ය+න බැහැ. 

සමහර ඒවාෙ# ඒක ඉෂ්ට ෙවලා Cෙබනවා. ඒකට Bධාන 

ෙහ�@ව6 Cෙබනවා. අදාළ ෙක1'ෂ+ සභාවලට q:q අයමද ඒ ඒ 

ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාවලට ප� ¡ෙN? �C 6ෙෂ�§ෙ# 

ද6ෂතා Cෙබන සමහර උද&යට තව� 6ෙෂ�§යක ද6ෂතා 

ෙන1Cෙබ+න y£ව+. 

ඒ ;සා එම ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාවලට සාමාLකෙය� ප� 

කරනෙක1ට, එම &ෂය 6ෙෂ�§ෙ# ය� ;yණතාව6; දැSම6 

Cෙබන, කළමනාකරණය 	mබඳව දැSම6 Cෙබන අය ප� කළා 

න�, එම ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාව0+ �ට වඩා ෙස�වය6 අපට 

ගත හැ/ව C�ණාය /යා මා Uතනවා.  

මැCවරණ ෙක1'ෂ+ සභාව අරෙගන බල+න. මැCවරණ 

ෙක1'ෂ+ සභාෙR සභාපC@මා මැCවරණ 6ෙෂ�§ය 	mබඳව 

;yණතාව6 Cෙබන ෙකෙන6. ඒ ;සා ඒ කට^@ /Mම සඳහා 

ඔYට හැ/යාව Cෙබනවා. හැබැ_, අෙන6 හැම ෙක1'ෂ+ 

සභාවකම සභාපCවK+ හා සාමාLකය+ ග�තාම, ඒ &�යටම 

;yණතාව Cෙබන අයම තම_ ස්වාIනව කට^@ කර+න ප� 

කෙළ� /යා අපට /ය+න y£ව+ද? බැහැ; පැහැ40වම බැහැ. 

සමහර ෙවලාවට ;yණතාව Cෙබන එ6ෙකනා ප� කරනවා. 

හැබැ_, ෙක1පමණ ;yණතාව6 C�ණ� ඔY �ක6 වයසට 

}U+, ඇස් ෙපෙන+ෙ+ නැC, ක+ පවා හ<යාකාරව 

ඇෙස+ෙ+ නැC ෙකෙන6 ෙව+න y£ව+; ෙක1'ෂ+ සභාෙR 

¤ස්Eෙ�-� සමහර ෙවලාවට /යන ෙF ඇෙහ+ෙ+ නැC 

ෙකෙන6 ෙව+න y£ව+.  ඔY කළ ෙස�වයට ෙගoරවය6 ෙලස 

ඔYට ෙවන ෙගoරව තන@ර6 ෙද+ෙ+ නැCව, ඔY ෙක1'ෂ+ 

සභාවට ප� කළාම ඔYෙග+ ෙක1'ෂ+ සභාවට ඉෂ්ට &ය ^@ 

ෙස�වය ඉෂ්ට ෙව+ෙ+ නැහැ. ඒ ;සා ඉතාම ෙහ1ඳ සංක�පය6 

¡~ ෙ� ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා සංක�පය මහ ෙප1ෙළ1ෙR 

යථා,ථය6 බවට ප� ෙන1E, ජනතාවට යහපත6 ඉෂ්ට ෙව+ෙ+ 

නැC ආයතනය6 ෙවනෙක1ට, එය ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා 

Pමෙ# වැ¤Fද6 හැ�යට තම_ ජනතාව ද/+ෙ+. ÓලාසනාÃඪ 

ගK ම+X@ම;, ෙ� ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාවල 

සභාපCවK+ෙA, සාමාLකය+ෙA වැ�) වැ½ /Mම ඉතාම 

ෙහ1ඳ_. හැබැ_, ඒ ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාවලට ප� ෙවලා 

Z�න උද&ය ඒ සඳහා q:qක� Cෙබන, ;yණතාව Cෙබන, ඒ 

ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාවට අය� කා,ය භාරය සඳහා ;yණතාව 

Cෙබන උද&යද /යන කාරණය 	mබඳව නැවත වර6 Uතා 

බල+න ෙ�ක අවස්ථාව6 කර ග+නවා න� ෙහ1ඳ_ /යා මා 

ක�පනා කරනවා.  

 ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, අද ෙ� &වාදය yරාම අ	ට 

ද/+න ලැ�ෙN, ආNO ප6ෂෙ# මැC ඇමCවK+ෙග+ 

සමහර උද&ය, ආNO ප6ෂෙ# මැC ඇමCවK+ අතර Cෙබන 

අෙන��න� ස�බ+ධතාවෙ# අOව 	mබඳව ෙවන &�යකට කථා 

කරලා /යන එක_. ගK ර& කKණානායක ම+X@මාෙA \£ 

කථාව yරාම එ@මා /ය+න උ�සාහ කෙළ�, ව,තමාන \ද� 

අමාත�, ගK මංගල සමරEර  මැC@මා සමඟ ෙ�වා සාක2ඡා 

/Mමට ඔYට අවස්ථාව6 C�ණා න�,  �ට වඩා BCඵලදායක 

ත��වය6 ඇC කර ග+න C�ණාය /යන කාරණය_. \£ 

කථාව yරාම එ@මා /ය+න උ�සාහ කෙළ� ඒක_. ඒ /ය+ෙ+, 

ආNO ප6ෂෙ#ම මැC ඇමCවK+ අෙන��න� වශෙය+ කථා 

කරලා, සාක2ඡා කරලා ය� ය� Bශ්න 	mබඳව $+: ගැ�ම අO 

ෙවලා Cෙබනවා. ආNO ප6ෂෙ# ඉ+න x ලංකා ;දහස් ප6ෂය 

සහ එ6ස� ජාCක ප6ෂය අතර BCප�Cමය ගැ�ම6 ඇC 

ෙවලා ය� ත,කය6 ම@ ¡ණා න� මම y:ම ෙව+ෙ+ නැහැ. 

දැ+ ෙවලා Cෙබ+ෙ+ එෙහම ෙදය6 ෙන1ෙව_. එකම ප6ෂෙ# 

අය අතර සාක2ඡාමය කාරණා 	mබඳව Cෙබන අOව6 ;සා 

මCමතා+තර ඇC ෙවලා, ඒ @m+ ඇCවන ගැට¢මය ත��වය 

1147 1148 

[ගK ½ලා+ ෙපෙ,රා මහතා] 
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;සා ෙබ1ෙහ� ෙFව� අසා,ථක ෙවලා Cෙබනවාය /යන 

කාරණය ෙම_+ ෙප� යනවා.  

&ෙශ�ෂෙය+ම ර& කKණානායක ම+X@මා /ය+න 

ෙය:ණා, ෙ�  ආNOව ෙකෙරU ජනතාවෙA Bසාදය නැවත 4නා 

ග+න දැ+ වැඩ කර+න පට+ ග+න ඕනෑය /යා. ෙ� 

ෙවනෙක1ට ෙ� ආNOව ෙකෙරU ජනතාවෙA Bසාදය6 නැහැය 

/යා එ@මා 	mග+නවා. එ@මා අවසානෙ# ෙය�ජනා කෙළ� 

නැවත ජනතාවෙA Bසාදය ඇC කර+න කට^@ කර\ය /යන 

කාරණය_. ඒ Bසාදය නැC ෙව+න එ@මා� ෙහ�@ව6 ෙව+න 

ඇC. න\�, එ@මාම 	mග+නවා Bසාදය නැC ෙවලාය /යන 

කාරණය.  

මංගල සමරEර \ද� ඇමC@මා තම+ෙA කථාෙR- 

ව,තමාන :�<ය වැඩ ව,ජනය 	mබඳව� සඳහ+ කළා. එම වැඩ 

ව,ජනය පැවැ�ෙවන අවස්ථාෙR-, ඉතාම හ4Z ත��වය6 

යටෙ� Bවාහන ෙස�වය පව�වා ෙගන යෑමට අෙ) අෙශ�6 

අෙªZංහ ;ෙය�ජ� ඇමC@මා�, රංL� මF:ම බNඩාර 

ඇමC@මා�, හ\දාපC@මා� උද¡ කරy එකට එ@මා ස්@C කළා. 

හැබැ_, Bවාහන හා Z&� �ව+ ෙස�වා අමාත� ;ම� Z<පාල ද 

Z�වා මැC@මා ස�බ+ධව එ@මා /Zම වචනය6 /RෙR නැහැ. 

එ@මා ඒ ෙන1/යා /RෙR ;ම� Z<පාල ද Z�වා ඇමC@මා 

උද¡ කෙළ� නැහැ /යලාද? එ@මා ෙන1/යා /RෙR ;ම� 

Z<පාල ද Z�වා ඇමC@මා අ_+ කරලා එම කාරණා කට^@ 

කළාය /යන කාරණයද? එ@මා හ\දාපC@මාට ස්@C කළා; 

රංL� මF:ම බNඩාර ඇමC@මාට ස්@C කළා; අෙශ�6 

අෙªZංහ ;ෙය�ජ� ඇමC@මාට ස්@C කළා. න\� එ@මා ;ම� 

Z<පාල ද Z�වා ඇමC@මා ගැන වචනය6ව� /RෙR නැහැ. ඒ 

අSව ය�/Z &�ය/+ ඒ අමාත�ාංශෙ# කට^@ ;ම� Z<පාල 

ද Z�වා ඇමC@මාට ප<බාUරව \ද� අමාත�ාංශය &Z+ ෙවනම 

ෙමෙහය වන ත��වය6ද ඇC ව+ෙ+, ෙ� :�<ය වැඩ 

ව,ජනයට අද ෙහ�@ ෙවලා Cෙබන කාරණය එම ත��වයද 

/යන එක 	mබඳව� අපට සැකය6 ම@ ෙවනවා.  

ඒකට ෙහ�@ව ෙ�ක_. :�<ය වැඩ ව,ජනය ආර�භ ෙව+ෙ+ 

ප½ වැ½ Eම6 ඉ�ලා ෙන1ෙව_. ඒ අයෙA වැ�) &ෂමතාව 

	mබඳ Bශ්නය ම@ කරෙගන තම_ වැඩ ව,ජනය ආර�භ 

ෙව+ෙ+; ඒ වැ�) &ෂමතාව 	mබඳව සාක2ඡාව6ව� ලබා 

ෙන1ෙදන ත��වය6 @ළ-_ එය ආර�භ ව+ෙ+. ෙමෙහම වැඩ 

ව,ජනය6 එ+න y£ව+ /යා තමා කැÆන¾ මNඩලෙ#- 

/Rවාය, ඒ වැඩ ව,ජනය සාධාරණ එක6ය, එෙහම වැඩ 

ව,ජනය6 කෙළ1� එU වග�ම \ද� ඇමC@මා භාර ග+න 

ඕනෑය /යා තම+ /� බව කැÆන¾ Bකාශක, රාLත ෙස�නාර�න 

ඇමC@මාම මාධ�යට /යනවා. එතෙක1ට කැÆන¾ Bකාශක 

රාLත ෙස�නාර�න ඇමC@මාම 	mග+නවා, ෙ� වැඩ ව,ජනයට 

ස�Ú,ණෙය+ම ෙහ�@ ¡ෙN \ද� අමාත�ාංශය_ /යන 

කාරණය. ආNOව ඇ@ෙළ� ඉ+න ප6ෂ ෙදෙ6 මැC ඇමCවK 

අතර BCප�Cමය කාරණා මත ය� ය� Bශ්න ම@ වන එක 

සාධාරණ_. න\�, එකම ප6ෂෙ# මැC ඇමCවK අතර Bශ්න 

ම@Eම හරහා සමහර Bශ්න &සඳා ග+න ආNOව අසම� ෙවලා 

Cෙබනවා. ඒ ;සා අද Bවාහන  6ෙෂ�§ෙ#, අධ�ාපන 6ෙෂ�§ෙ#, 

ෙසoඛ� 6ෙෂ�§ෙ#, කෘfකා,'ක 6ෙෂ�§ෙ# ගැට¢ ඇC ෙවලා 

Cෙබනවා.  

අද උෙF වKෙR අ	 දැ6කා, ලංකාව yරාම Z�න සමෘF� 

;ලධා<+ පා,0ෙ�+@ වට ර¡ම ළඟට ඇ&�ලා &ශාල 

උFෙඝ�ෂණය6 කළ ආකාරය. සමෘF� සංව,ධන ;ලධා<+ 

තර� කKම6කාර 	<ස6 අද ෙ� රෙ¾ ෙක1ෙහ�ව� නැහැ. ඒ අය  

සමෘF� ;ලධා<+ හැ�යට ප� ¡ණා. පqව ඒ අය 4& නැÎම 

සංව,ධන ;ලධා<+ ¡ණා. නැවත ඒ අය සමෘF� ;ලධා<+ 

¡ණා.  අවසානෙ#, අද වනෙක1ට ස�කරණෙ# සමාන ල��+ 

එහා පැ�ත අසමාන ෙවලා Cෙබනවා. ඒ අයට හ<යාකාර ප�E� 

0	ය6ව� නැහැ. ප�E� 0	ය6 නැC ;සා ඒ අයට &�ාම 

වැ�ප හදා ග+න Pමය6 නැහැ. ගෙ� ද<]තාව නැC /Mම සඳහා 

වැ½ෙය+ම වැඩ කරන 	<ස තම_ සමෘF� ;ලධා<+. ඒ අයෙA 

වෘ�$ය ස'C නායකයා කරන ෙFශපාලනය 4හා බලලා ඒ අය 

ගැන Uතන එක වැ¤4_. හැම ගමකම ද<]තාව නැC /Mම සඳහා 

:)ප�ම ';ස්q සමඟ ගෙ� ඉඳ+ වැඩ කරන 	<ස ඒ අය_. 

න\� ඒ අයට අද හ<යාකාරව ප�E� 0	ය6ව� නැහැ.  

හ<යාකාර ප�E� 0	ය6 නැC න� හ<යාකාරව -මනා 

ලැෙබ+ෙ+ නැහැ, හ<යාකාරව &�ාම වැ�ප6 ලැෙබ+ෙ+ 

නැහැ. ඒ ;ලධා<+ අද එවැ; ත��වයකට ප� E Z�නවා. ඒ 

;ලධා<+ 	mබඳව දැ+ව� ෙ� රජෙ# අවධානය ෙය1\ ව+න 

ඕනෑ /යා_ මා Uත+ෙ+. ෙම1කද, රජය ෙම1න වැඩසටහන 

Äයා�මක කළ� -ගම ෙපරළ+න }ය�, ගෙ� ෙපරm ෙපර� 

	S� ගහ+න }ය�- අවසානෙ#- පහළ ම¾ටෙ� Z�න ඒ 

;ලධා<+ෙA සහෙය�ගය අවශ� ෙවනවා. ඒ අය පැ�තකට 

ත�¢ කර දමා, ඒ අය නැCව ඒ වැෙÁ කර+න බැහැ. දැ+ සමහර 

අය &�ාම }U�ලා, සමහර අය මැ<ලා. න\� ඔ¡+ට හ<යාකාර 

ප�E� 0	ය6 නැහැ. සමෘF� ;ලධා<+ හැ�යට ෙහ� 4& 

නැÎම ;ලධා<+ හැ�යට ෙහ� �මන ආකාරය/+ ෙහ� ප�E� 

0	ය6 ඒ අයට Cෙබ+න ඕනෑ. ෙ� ආ,�කය හදන හැ� ගැන 

අ	 මහා ෙල1�වට කතා කරනවා. න\� ගෙ� :)ප�ම ';හා 

බලාග+නා සමෘF� ;ලධා<යාට තවම හ<හැ� ප�E� 0	ය6 

ෙද+න බැ< ෙවලා Cෙබනවා /යන කාරණය අ	 මත6 කර+න 

ඕනෑ. ඒ අය 4හා ෙFශපාලන ෙක�ණෙය+ බල+න එපා. ඒ 

අයෙA වෘ�$ය ස'Cෙ# නායකයා කරන ෙFශපාලනය 4හා බලා 

සමස්ත සමෘF� ;ලධා<+ එක පැ�තකට ත�¢ කර දම+න 

එපා. ඒක ෙබ1ෙහ1ම වැ¤4_. ඒ Bශ්නය 	mබඳව� අවධානය 

ෙය1\ කර+න. ෙම1කද, මම ද+නවා පq }ය අ¡K: ෙදකහමාර 

@ළ ඒ අයෙA Bශ්න ගැන බල+න උ�සාහ කළ හැම 

අවස්ථාවකම, ඒ Bශ්නවලට 	m@K ෙද+න හදy හැම 

අවස්ථාවකව ෙප1�ල6 දැ�ෙ�, බාධාව6 දැ�ෙ� \ද� 

අමාත�ාංශය_ /යා. දැ+ ඒ ෙප1�ල, බාධාව දම+න ඕනෑ නැහැ 

ෙ+. C�ෙN ෙFශපාලන Bශ්නය6 න�, දැ+ ඒ Bශ්නය නැහැ. 

ෙFශපාලන වශෙය+ ඕනෑ තර� ල�~ දමා ග+න. හැබැ_, ඒ 

අයෙA Bශ්නය &සඳා ෙද+න කට^@ කර+න /යන ඉ�¼ම මා 

කරනවා.  
 

ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK ම+X@ම;, ඔබ@මාට ;ය'ත කාලය අවස+.  
 

ග3 ¨ලා� ෙපෙ+රා මහතා (மா9�மி,  Bலா�  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

තව� කාරණය6 /යා මම කතාව අවසාන කර+න�.  

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, අද පා,0ෙ�+@ෙR- 

අI6ෂණ ම+XවK+ 	mබඳ Bශ්නය ෙහ1À+ ඉස්ම�තට 

ගැSණා. ඒකට Bධාන ෙහ�@ව ¡ෙN, පා,0ෙ�+@ 

BCසංස්කරණ අමාත�ාංශය වහ වහා ෙත1ර@K දැනගැ�ෙ� 

අ_CවාZකම 	mබඳ පනත Äයාවට නැ�ම_. ඒක ඉතා ෙහ1ඳ 

කාරණය6. ෙත1ර@K දැනගැ�ෙ� අ_CවාZකම 	mබඳ පනත 

ඉතාම ඉ6ම;+ Äයා�මක ¡ණා. හැබැ_, පා,0ෙ�+@ 

BCසංස්කරණ අමාත�ාංශය ෙත1ර@K දැනගැ�ෙ� අ_CවාZකම 

	mබඳ පනත ඉ6ම;+ Äයා�මක /Mම හරහා අCගK 

ජනා�පC@මාට ෙප1½ ෙෂ1¾ එක6 ෙද+න_ උ�සාහ කෙළ�. 

අපට එය ෙ�ෙරනවා. හැබැ_, මහ බැං�ෙR බැ¿�කර වංචාව 
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පා,0ෙ�+@ව 

	mබඳව ෙත1ර@K ඉ�ල+න }යාම ඒ ඉ6මන නැහැ. ඒක 

ඉ�ල+න }යාම /යනවා, ඒ සඳහා Department of National 

Archives එකට ය+න /යා. Department of National Archives 

එකට }යාම /යනවා, තව� ෙක1ෙහ�ට ෙහ� ය+න /යා. 

ෙත1ර@K දැනගැ�ෙ� අ_CවාZකම 	mබඳ පනත යටෙ� මහ 

බැං�ෙR බැ¿�කර වංචාව 	mබඳව ෙක1ෙහ+ ෙහ� හ< හැ� 

ෙත1ර@ර6 ලබා ගැ�ෙ� අවකාශය6 අපට නැහැ. 

ජනා�පC@මාට ෙෂ1¾ එක6 ෙද+න ඕනෑ ¡ණාම ෙත1ර@K 

දැනගැ�ෙ� අ_CවාZකම 	mබඳ පනත ඉ6ම;+ Äයා�මක 

ෙවනවා. හැබැ_, ජනතාව   වැ½ෙය+ම ඉ�ලා Z�න මහ 

බැං�ෙR බැ¿�කර වංචාව 	mබඳ ෙත1ර@K දැනග+න }යාම 

ෙත1ර@K දැනගැ�ෙ� අ_CවාZකම 	mබඳ පනත හරහා එ+න 

Cෙබන ෙත1ර@K ෙක1ෙහ+ ෙහ� නවCනවා. ඒ 	mබඳව� 

ඔබ@මාෙA දැ½ අවධානය ෙය1\ කර+න /යා ඉ�ලා Z�'+ 

මම ;හඬ ෙවනවා. ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_.  
 

ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ස්@C_, ගK ම+X@මා. 

�ළඟට, ගK (ආචා,ය) ජය�පC &Pමර�න ම+X@මා. ගK 

ම+X@ම;, ඔබ@මාට &නා½ 5ක කාලය6 Cෙබනවා. 
 

[අ.භා. 4.09] 
 

ග3 (ආචා+ය) ජය9ප� CTමරHන මහතා (மா9�மி, (கலாநிதி) ஜய�பதி வி!ரமர�ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා 

	mබඳ සංක�පය අ¡K: ගණනාව6 සාක2ඡා ෙවලා 

අවසානෙ#- බලාෙප1ෙර1�@ ෙන1� අවස්ථාවක දහහ�වන 

ආNOPම ව�වස්ථා සංෙශ�ධනය මÕ+ අෙ) ආNOPම 

ව�වස්ථාවට ඇ@ළ� කර+න y£ව+ ¡ණා. එය� එෙස� ¡ෙN, 

එදා පැවැC රජයට Zය බYතරය 	mබඳ Bශ්නය6 ඇC � ;සා 

ජනතා &\6C ෙපර\ණ &KFධ ප6ෂෙ# Zට, "දහහ�වන 

ආNOPම ව�වස්ථා සංෙශ�ධනය යටෙ� ස්වාIන ෙක1'ෂ+ 

සභා ෙගෙනනවා න� අ	 සහෙය�ගය ෙද+න�." /යා /� 

;සා_. එෙස� අහ�ෙබ+ ෙහ� ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා ශ6Cම� 

/Mමට දහහ�වන ආNOPම ව�වස්ථා සංෙශ�ධනය මÕ+ ය� 

ය� සාධ�ය 	යවර ග�තා.  

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ෙක1'ෂ+ සභාවල 

ස්වාIන�වය තහ¡K වන Bධානතම සාධකය ව+ෙ+, එය ප� 

කරන Pමය_. &ධායකයට ඕනෑ &�යට තම+ට ඕනෑ ෙකෙන� 

ඒ ෙක1'ෂ+ සභාවලට ප� කර+න y£ව+ න� ඒවාෙ# 

ස්වාIන�වය6 ගැන කතා කර+න බැහැ. එම ;සා එය ෙවනස ්

කර  දහහ�වන ආNOPම ව�වස්ථා සංෙශ�ධනය මÕ+ 

ආNOPම ව�වස්ථා සභාව6 පළ\වන වරට 	U�වS ලැ�වා. 

එU පා,0ෙ�+@ව @m+ ;ෙය�ජනය6 ලැ�~ අතර, සාමාන� 

yරවැZය+ටද එU සාමාLක�වය ලබා ගැ�මට y£ව+ ¡ණා. 

දහහ�වන ආNOPම ව�වස්ථා සංෙශ�ධනය යටෙ� 	U�� ඒ 

ෙක1'ෂ+ සභාවල Äයාකා<�වය සහ ආNOPම ව�වස්ථා 

සභාෙR Äයාකා<�වය 	mබඳ ය� ය� Bශ්න C�ණ�, Ó0ක 

වශෙය+ ඒවාෙ# වැඩ කට^@ ෙහ1À+ ෙකKණා /යා ක¡K� 

	mග+නවා. එෙහ� අවාසනාවකට දහඅට වන ආNOPම 

ව�වස්ථා සංෙශ�ධනය මÕ+ ඒ Zය�ල ;ෙෂ�ධනය කරS 

ලැ�වා. ආNOPම ව�වස්ථා සභාව ෙවSවට ෙවන� ක'�ව6 -

පා,0ෙ�+@ ක'�ව6- ප� කර ඒ ෙක1'ෂ+ සභාවල 

ස්වාIන�වය ස�Ú,ණෙය+ අෙහ�Z කරS ලැ�වා.         

න\� අපට y£ව+ ¡ණා, දහනව වන ආNOPම ව�වස්ථා 

සංෙශ�ධනය මÕ+ නැවත� ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාවලට ය� 

ස්වාIන�වය6 ලබා ෙද+න. න\� ඒ සඳහා ආNOPම 

ව�වස්ථාෙR Cෙබන ඒ BCපාදන පමණ6 ම4. ÓලාසනාÃඪ ගK 

ම+X@ම;, එම ෙක1'ෂ+ සභා ස්වාIනව කට^@ කර+න න� 

ඊට අවශ� BCපාදන ලැෙබ+නට ඕනෑ. ස්වාIන ෙක1'ෂ+ 

සභාව0+ 4ගටම ලැෙබන පැ'��ල6 තම_, එම ෙක1'ෂ+ 

සභා ආNOෙR තව� ෙදපා,තෙ�+@ව6 හැ�යට සලකා 

කට^@ කරනවා /යන එක. 

 &ෙශ�ෂෙය+ම Management Services Department එක ඒ 

වාෙAම National Salaries and Cadre Commission එක ෙ� 

ආයතනය සාමාන� ෙදපා,තෙ�+@ව6 ෙලස සලකා ඒවා 

එ6තරා &�ය/+ පාලනය කර+නට� අ;ය� වශෙය+ 

උ�සාහය6 Cෙබන බවට පැ'�0 Cෙබනවා. ෙමම ෙක1'ෂ+ 

සභාවල ස්වාIන�වය තහ¡K /Mමට න� ඔ¡+ට බලපෑ�ව0+ 

ෙත1රව ඔ¡+ෙA cadreවලට ප�E� /Mමට Cෙබන අ_Cය ලබා 

-ම අත�වශ�_. එය රජෙ# ෙවන� ෙදපා,තෙ�+@වලට අදාළ 

ෙන1වන ආකාරයට ෙකෙර+න ඕනෑ. ඒවාෙයU ය� 

ස්වාIන�වය6 Cෙබ+න ඕනෑ. අ�ලස් ෙහ� �ෂණ ෙච�දනා 

&ම,ශන ෙක1'ෂ+ සභාව ගැන අ	 කථා කෙළ1�, ෙල�කෙ# 

අ�ලස් ෙහ� �ෂණ ෙච�දනා &ම,ශන ෙක1'ෂ+ සභා 	mබඳව 

"ජක,තා" Óලධ,ම Cෙබනවා. එම "ජක,තා" Óලධ,මවල 

Cෙබන වැදග�ම ෙදය6 තම_, එම ආයතනයට තම+ෙA staff 

එක තම+ට ෙත�රා ගැ�මට Cෙබන අ_Cය. අෙ) රෙ¾ අද එය 

ලැෙබ+ෙ+ නැහැ. ඒ cadre එකව� ;යම /Mමට ඔ¡+ට 

බලය6 නැහැ. ඊළඟට, මානව U'ක� ෙක1'ෂ+ සභාෙR 

ස්වාIන�වය 	mබඳව ජාත�+තරය 	mග+නා "පැ<ස්" 

Óලධ,ම Cෙබනවා. ඒවා_S� /ය+ෙ+ ෙමම ආයතනවලට 

ස්වාIන�වය6 CÆය ^@_ /යා. ෙ�ක &ශාල Bශ්නය6. 

ලංකාෙR මෑතක- ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාවල Äයාකා<�වය 

	mබඳ වැඩ \£ ෙදක6 C�ණා. ගK කථානායක@මා_ එU 

Óලාසනය දැKෙR. ඒ ෙදකටම සහභාö ෙව+නට මට අවස්ථාව 

ලැ�ණා. එU- ෙ� ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාව0+ ෙකK~ Bධාන 

පැ'��ල ඒක තම_. "ස්වාIන_" /යා /Rවාට ඔ¡+ට 

Óල�මය වශෙය+ ස්වාIනතාව6 නැහැ. ෙ� ආNOෙR 

ෙදපා,තෙ�+@ ෙලස සලකා &ෙශ�ෂෙය+ Management 

Services Department එක�, National Salaries and Cadre 

Commission එක� ÄයාකාMව එයට සහෙය�ගය ෙද+ෙ+ 

නැහැ. එම ;සා ෙ� Bශ්නය කථානායක@මා ද+නවා. ගK 

කථානායක@මා ඉතාම�ම &ශාල උ�සාහය6 දරනවා, 

ආNOPම ව�වස්ථා සභාව @m+ ෙමම ස්වාIන�වය තහ¡K 

කර+නට. න\� ඒක තවම කර ග+නට y£ව+ ෙවලා නැහැ. 

එම ;සා රජෙ# වග �ම6 Cෙබනවා, ෙමයට මැ4හ� ෙව+න. 

ෙ� ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා� රාජ� ආයතන, රෙ¾ වැදග� 

6ෙෂ�§ 	mබඳව ඉතාම�ම වැදග� ෙමෙහවර6 කරන ආයතන. 

[බාධා /Mම6] ඒවාට ආNOPම ව�වස්ථාෙව+ ය� 	mගැ�ම6 

ලැÆලා Cෙබ+ෙ+ ඒ ෙහ�@ව ;සා_. මම &ෙශ�ෂෙය+ම ඒ 

	mබඳව තම_ අවධානය ෙය1\ කර+ෙ+. මානව U'ක� 

ෙක1'සෙ� ;,ෙFශ -recommendations- 	mග+ෙ+ නැC 

ත��වය6 Cෙබනවා.  

ච+�කා �මාර@ංග මැC;ය ජනා�පC;ය කාලෙ# එ@'ය 

චPෙ�ඛය6 ;�� ෙකKවා, Zය¢ම රජෙ# ආයතනවලට 

මානව U'ක� ෙක1'සෙ� ;,ෙFශ අSව කට^@ කර+න /යා. 

න\� අද ඒක ඒ circular එක පැ�තකට දමා තම+ට Uෙතන 

Uෙතන &�යට සමහර ;,ෙFශ 	mග+නවා, සමහර ;,ෙFශ 

	mග+ෙ+ නැහැ. ඒ 	mබඳවද රජය මැ4හ� ෙවලා Zය¢ම රාජ� 

ආයතනවලට උපෙදස් ෙද+නට ඕනෑ. මානව U'ක� ෙක1'ෂ+ 
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[ගK ½ලා+ ෙපෙ,රා මහතා] 
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සභාව ස්වාIන ෙලස හදලා Cෙබ+ෙ+ ;ක� ෙන1ෙව_. අෙ) 

මානව U'ක� ෙක1'ෂ+ සභාෙR ව,තමාන නායක�වය යටෙ� 

අ	 නැවත "A" grade ෙව+න y£ව+ ¡ණා. ඉස්සර අ	 

ෙල�කෙ# "B" grade කර C�ෙN. මානව U'ක� ෙක1'ෂ+ 

සභා ව,öකරණෙ#- අ	 "B" grade එකට වැ�ලා_ C�ෙN. දැ+ 

ආපY "A" grade එකට වැ�ලා Cෙබනවා.  එවැ; ෙල�ක යම 

	mගැ�ම6 Cෙබන ෙක1'ෂ+ සභාවකටව� බැ< න� තම+ෙA 

;,ෙFශ Äයා�මක කරවා ග+නට, එෙහම න� ඒෙ6 ෙල1� 

වැ¤Fද6 Cෙබනවා. ෙ� 	mබඳව රජෙ# &ෙශ�ෂ අවධානය ෙය1\ 

කරන ෙලස මම ෙගoරවෙය+ ඉ�ලා Z�නවා. ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_. 

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_, ගK ම+X@ම;. 

�ළඟට, ගK එස්. xතර+ ම+X@මා. ඔබ@මාට &නා½ 20ක 

කාලය6 Cෙබනවා.  
 [பி.ப. 4.28]  

ග3 එස්. �තර� මහතා    (மா9�மி, சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) ெகௗரவ தைலைமதா��� உ��பின� அவ�கேள, 7யாதீன ஆைண��;�க( ம.�� வாி+ ச5ட�க( ெதாட�பான இ)ைறய தின விவாததிேல, ",ைலதீG மாவ5டதி, ஏ.ப5ட ஓ� அன�த� ெதாட�பாக� பதிGெச/வத.� நா) த�களி) அQமதிைய� ேகா>கி)ேற). ",ைலதீG மாவ5டதிேல ெப>மளவிலான ம�க( கடேலாரமாக வாEகி)றா�க(; அவ�க( கட.ெறாழிைல ந�பி வாEகி)றன�. அ�� 70 சதLதமானவ�க( ெதாழி@�காக ேதா5ட ம.�� வய, நில�க1��+ ெச)றா@�, ஏைனய 30 சதLதமானவ�க( ஆழமான, அதிக வள� ெகா%ட கட@��தா) ெதாழி@��+ ெச,கி)றா�க(. த�க1ைடய ெதாழிைல ந�பி அ*த ம%ணிேல வாE*2 வ>கி)ற அ*த மீனவ�க( அ*த ",ைலதீG ம%ணிேல பாாிய 2)ப�கைள இ�ெபா;2 ச*தி2 வ>கிறா�க(. �றி�பாக, ",ைலதீG மாவ5டதிேல 5,060 மீனவ�க( தம2 வாEவாதார ெதாழிலான கட.ெறாழிைல ேம.ெகா%& வ>கி)ற அேதேவைள, கட.ெறாழி, சா�*த ஏைனய ெதாழி,கைள+ ெச/கி)ற 2,000 ��� ேம.ப5ட �&�ப�க1� அ�� வாE*2 வ>கி)றன�.  இ[வா� அ*த ம%ணிேல பல �&�ப�கைள+ ேச�*தவ�க( வாEகி)ற இ*த� காலக5டதி,, இல�ைக அரசா�கதிQைடய kரண ஆதரGட) ெத) ப�தியி0>*2 வ>கி)ற மீனவ�க( நLன ரக மீ)பி6 உபகரண�க1ட) அ�� ச5டவிேராதமான மீ)பி6யி, ஈ&ப&வதா, அ*த ",ைலதீG மாவ5ட மீனவ�க( த�க1ைடய வாEவாதாரைத இழ*2 நி��கதி நிைல�� த(ள�ப56>�கி)றா�க(; இ)� ேபாரா6தா) கட@��+ ெச,லேவ%&ெம)ற ஒ> நிைல�� த(ள�ப56>�கி)றா�க(. �றி�பாக ",ைலதீG மாவ5டதிQைடய ெப%க1� அ*த� ேபாரா5டதி, ப�� ெகா(ள�V6ய அளG�� அதQைடய தா.பாிய� இ)� ெபாிய அளவிேல அ*த ம�கைள வா56 எ&தி>�கி)ற2. மிக "�கியமாக அ�� ெவளி மாவ5ட� எ)� ெசா,ல�ப&கி)ற இல�ைகயிQைடய 

ெத)ப�திகளி0>*2 அ�ப�திகளி, மீ)பி6 ெதாழி@�காக வ>ைக த>கி)ற மீனவ�களி) ச5டவிேராத ம.�� தைட ெச/ய�ப5ட ெதாழி,சா� நடவ6�ைககளா, ",ைலதீG மாவ5ட ம�களி) வாEவாதார� ".றாக "ட�க�ப56>�கிற2. மிக "�கியமாக ",ைலதீG� கட0, மீனின�க( த�கி வா;� கட, வள� நிைறயேவ உ(ள2. ஆனா,, இ)� ச�ப*த�ப5டவ�க( கட0, ெவ6ெபா>5கைள� பய)ப&2வதா, கட, வள� ".றாக அழிவைடகி)ற2. 'சி0%ட�’ பய)ப&தி மீ)பி6த,, ெவளி+ச� பா/+சி மீ)பி6த,, தைட ெச/ய�ப5ட 7>�� வைலகைள� பய)ப&தி மீ)பி6தெலன தைடெச/ய�ப5ட அைன2 "ைறக1� இ�� ேம.ெகா(ள�ப5& வ>கி)றன. இெதாழி, நடவ6�ைகக1�� இல�ைக அரசா�க�, கட.பைட ம.�� நீாிய,வள திைண�கள அதிகாாிக( ";�க ";�க 2ைண நி.பத) காரணமாகதா) இ)ைறய நாளிேல அ*த ",ைலதீG மாவ5ட மீனவ�க( ெதாட�*2� ேபாராட ேவ%6ய ம.�� த�க1ைடய வாEவாதாரைத இழ*2 கட.கைரகளிேல �*தியி>�க ேவ%6ய ஒ> நி��ப*த� ஏ.ப56>�கி)ற2.  இ�கட0, நா) ")ன� �றி�பி5டவா� 5,060 மீனவ�க( ெதாழி, ெச/கி)றா�க(. அவ�க1��� கட*த இர%& மாத�களாக எ*தவித வ>மான"� இ,ைல. ெதாழி@�� ேதைவயான எாிெபா>1���Vட உைழ�க "6யாதவ�களாக அவ�க( காண�ப&கி)றா�க(. இவ�க1ைடய இ[வாறான 2)ப நிைலைய தீ�2 ைவ�பத.� அர7 சாியான "ைறயி, இ*த� பிர+சிைனைய அfகவி,ைல. ச�ப*த�ப5ட அைம+7�க( அவ�க1ைடய நிைலைய உணராம, இ)Q� அவ�கைள� Dற*த(ளி ைவதி>�கி)ற ஒ> நிைலைமதா) அ*த ம%ணிேல ஏ.ப56>�கி)ற2. 30 ஆ%& காலமாக நைடெப.ற ேபாாிேல மிக அதிகளவி, இ*த ம�க( பாதி�க�ப5டா�க(. �றி�பாக, ",ைலதீG மாவ5டதிQைடய ெகா�கிளா/ ெதாட�க� ேப/�பார�பி56 வைர - 74 கிேலாமீ.ற� Oர� - அ*த ம�க( த�க( வாEவாதாரதி.காக� ேபாரா6� ெகா%6>�கி)ற ஒ> Tழ, அ*த ம%ணிேல உ>வா�க�ப56>�கி)ற2.  மிக மிக "�கியமாக, 1990 களி) பி.ப�தியி, ",ைலதீG� கைரேயார� ப�திகளி@� எ,ைலேயார� கிராம�களி@� ஏ.ப5ட <த அன�த�களா, ";ைமயாக இவ�க( ெதாழி,கைள இழ*2(ளன�. இ�கால�ப�தியி, கட@��� ேபான எதைனேயா மீனவ�க( காணாம.ேபானா�க(; ேபாாி)ேபா2 ெகா,ல�ப5டா�க(. 2004 இ, ஏ.ப5ட ஆழி� ேபரைல அன�ததினா, கைரேயாரதி, வாE*த ப,லாயிர� கண�கானவ�களி) உயி�க( காGெகா(ள�ப5டன. அவ�க1ைடய ெதாழி,, உைடைமக( ம.�� வள�க( ".றாக அழி�க�ப5டன. 2008, 2009 களி, தமிE ம�க(மீ2 அரசா, வ0*2 ேம.ெகா(ள�ப5ட <த� காரணமாக அைன2 ெதாழி, நடவ6�ைகக1� பாதி�க�ப5டன.  மீ(�6ேய.றதி) பி)ன� த)ன�பி�ைக<ட) வாE*2வ>� ம�க( இ�பாதி�Dகளி0>*2 மீ%ெட;� ேநா�கி, அதிகளவான கட)கைள� ெப.� வாEவாதார ெதாழி,கைள ")ென&�கி)றேபா2�, அவ.றி)?ல� எ[வ>மான�க1� இ)ைமயா, அெதாழி,கைளவி5& ெவளிமாவ5ட�களி, க56ட ெதாழி,க1��� V0 ேவைலக1��� ெச)� கட)கைள� க5டேவ%6ய நிைலைம ஏ.ப5&(ள2. இ2 மிக "�கியமாக� கவனி�க�பட ேவ%6ய விடய�. ஆகேவ, இ*த 
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පා,0ෙ�+@ව மாவ5டதிேலயி>�கி)ற ம�க( த�க1ைடய ெதாழி,கைள+ ெச/ய"6யாதவா� த&�கி)ற ச5டதி.� "ரணான ெதாழி,க( உடன6யாக நி�த�பட ேவ%&�. அ*த மாவ5டதிேல எ[வளேவா 2)ப�கைள<� 2யர�கைள<� கட*2, மி�*த ந�பி�ைகேயா& தா�க( வாழேவ%&ெம)� நிைன�கி)ற அ*த ம�கைள இ)� அரசா�கதிQைடய ஒ> சதி "ய.சிேபால ெவளியாாி) அ2மீறிய ெதாழி, நடவ6�ைகக( சீரழி�கி)றன. இதனா, மிக "�கியமாக இவ�க( வாழ"6யாத ஒ> நி��கதி�� த(ள�ப56>�கிறா�க(.  ெகௗரவ தைலைமதா��� உ��பின� அவ�கேள, இ)ைறய தின� நா) ஏ) இைத� பதிGெச/கிேற) எ)றா,, த�க1ைடய பசி�காக,  த�க1ைடய வாEவாதாரதி.காக� ேபாரா&கி)ற அ*த ",ைலதீG மாவ5ட ம�களி)  விடய� ெதாட�பாக�  ேப7வத.� இ*த+ சைபயிேல ஒ> ச*த��ப"� கிைட�கவி,ைல; வா/�Dக( கி5டவி,ைல. ேந.ைறய தின� இ2 ச�ப*தமாக நீாிய,வள திைண�களதிேல நைடெப�வதாக இ>*த V5ட"�Vட கைடசி ேநரதிேல நி�த�ப56>�கி)ற2. அ*த ம�க1�� நீதி கிைட�க ேவ%&ெம)றா, அவ�க( த�க1ைடய ெசா*த மாவ5ட�களி, தா�க( 7யமாக ெதாழி, ெச/2 ")ேன�கி)ற நிைலைம உ>வா�க�பட ேவ%&�. இ)� தமிழ�க( வா;கி)ற பிரேதச�களி, அவ�க( 7யமான ெபா>ளாதார நடவ6�ைககளி, ஈ&படேவா, த�க1ைடய ெபா>ளாதார நடவ6�ைககைள ேம�ப&தேவா "6யாதவா� ப,ேவ�ப5ட தைட நடவ6�ைகக( ேம.ெகா(ள�ப&கி)றன. இவ.��ெக,லா� "6G காண�V6ய வைகயிேல அ*த ம�க1�கான ெபா>ளாதார ேம�பா&க( ஏ.ப&த�பட ேவ%&�.  இ*த ம�க( விவசாய� ெச/ய+ ெச)றா, அவ�கைள அQமதி�காம, அ*த விவசாய நடவ6�ைககைள இராfவ� ேம.ெகா(கி)ற2; ப%ைணகைள இராfவ� நடா2கி)ற2; கட0ேல அவ�க( ெதாழி, ெச/ய+ ெச)றா,, அ�ேக ெத)னில�ைகயி0>*2 வ>கி)ற மீனவ�க( அQ�ப�ப5& அ*த ெதாழி, நடவ6�ைகக( ேம.ெகா(ள�ப&கி)றன. Dைகயிைல+ ெச/ைகயிேல ஈ&ப5டவ�க( அதைன+ ெச/ய "6யாம0>�கி)றா�க(. ஆகேவ, ";ைமயாக த�க1ைடய வ>மான�கைள இழ*த நிைலயி, காண�ப&கி)ற இ*த ம�க1ைடய வாEவாதாரைத ேம�ப&த�V6ய வைகயி,, <ததா@� 7னாமியா@� த�க1ைடய மன வ0ைமைய இழ*2ேபாயி>�கி)ற, உட,, உள ாீதியாக� பாதி�க�ப56>�கி)ற இ*த ம�க1�� நிவாரண� கிைட�க�V6ய வைகயி, இ*த+ ச5டாீதிய.ற, தைடெச/ய�ப5ட ெதாழி,கைள உடன6யாக நி�தி, ",ைலதீG மாவ5ட ம�க( த�க1ைடய ெதாழி, வள�கைள ேம�ப&தி த�க( ம%ணிேலேய ெதாழி, ெச/ய�V6ய நிைலைம உ>வா�க�பட ேவ%&� எ)பைத� பதிGெச/2 எ)Qைடய உைரைய நிைறG ெச/கி)ேற).  ந)றி.    
 

ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

�ළඟට, ගK අSර ZÁ; ජයර�න ම+X@මා. ඔබ@මාට 

&නා½ පහක කාලය6 Cෙබනවා. 

[අ.භා. 4.23] 
 

ග3 අ8ර t�� ජයරHන මහතා (மா9�மி, அHர சினி ஜயர�ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, එක@ කළ අගය මත බ: 

(සංෙශ�ධන) පන� ෙක��පත ෙදවැ;වර /යEම සහ ස්වාIන 

ෙක1'ෂ+ සභා නවෙයU සභාපCවරය+ හා එU ;ලධා<+ෙA 

වැ�) හා -මනා සංෙශ�ධනය ස�බ+ධෙය+ � ෙය�ජනාව තම_ 

අද 4නෙ# ෙ� ගK සභාෙR සාක2ඡා කර+ෙ+.  

ෙක1'ෂ+ සභා ඇC /Mෙම+ රෙ¾ ස්වාIන�වය6 ඇC 

වනවාද, දැනට Äයා�මක වන වැඩ කට^@වල- ෙක1'ෂ+ 

සභාව0+ බලාෙප1ෙර1�@ වන ෙF ලැෙබනවාද /යන කාරණා 

ස�බ+ධෙය+ අද ෙ� ගK සභාෙR- කථා ¡ණා. ඇ�තටම 

ෙක1'ෂ+ සභා 	U�Eම @m+ ෙ� වනෙක1ට ෙ� රෙ¾ ය� 

සාධාරණය6 ඉෂ්ට වනවා. ඒ ෙක1'ෂ+ සභාවල වැඩ කරන අයට 

සාධාරණ වැ�ප6 සහ -මනාව6 U' &ය ^@_ /යා අ	 &ශ්වාස 

කරනවා.  වයස් Ùමාව ඉ6මවා }ය ;ලධා<+ සමහර ෙක1'ෂ+ 

සභාවලට ප� කරලා Cෙබන ආකාරය අ	 දැ6කා. රජෙ# 

ෙස�වෙ# ඉඳලා &�ාම }U�ලා� අ¡K: පහකට &තර පස්ෙස� 

සමහර ;ලධා<+ ඒ තන@Kවලට ප� කරලා Cෙබනවාය /යන 

කාරණය අෙ) සමහර ම+XවK+ /යනවා අ	 අහෙගන U�යා. 

ෙක1'ෂ+ සභාෙව+ අ	 බලාෙප1ෙර1�@ ව+ෙ+ ය� 

සාධාරණය6 හා කා,ය6ෂමතාව6 න� &�ා'ක වයස් Ùමාව 

ඉ6ම � ;ලධා<+ ප� /Mම @m+ එය ඉෂ්ට වනවාද /යා� අ	 

Uත+න ඕනෑ. ෙ� ෙක1'ෂ+ සභාවලට ;ලධා<+ ප� කරන 

ෙක1ට අ	 ඒ ගැන� Uත+න ඕනෑ. න\� ෙක1'ෂ+ සභාවල 

වැඩ කට^@ කරන අයට සාධාරණ වැ�ප6 U' &ය ^@ වනවා 

වාෙAම ඒ අයෙA ෙගoරවය ආර6ෂා වන &�යට කට^@ /Mම� 

q:q_ /යා මම &ශ්වාස කරනවා. 

සමෘF� ;ලධා<+ ගැන ෙ� ගK සභාෙR- කථා ¡ණා. 

සමෘF� ;ලධා<+ ස්�ර කර+ෙ+ නැ�ෙ� ඇ_ /යන කාරණය 

ස�බ+ධෙය+ අද උFෙඝ�ෂණය6 CÆලා Cෙබනවා. සමෘF� 

;ලධා<+ෙA Bශ්නය ස�බ+ධෙය+ වාqෙFව නානාය6කාර 

ම+X@මා වාෙAම අෙ) ½ලා+ ෙපෙ,රා Uටy ඇමC@මා� කථා 

කළා. 1994- තම_ සමෘF� ;ලධා<+  ප� කෙළ�.  මම 

Uත+ෙ+ ½ලා+ ෙපෙ,රා ම+X@මා ඒ ආNOෙR  U�යා. 

[බාධා /Mම6] ගK ½ලා+ ෙපෙ,රා ම+X@ම;, &නා½ පහ_ 

මට ලැÆලා Cෙබ+ෙ+. ඒ ;සා මට බාධා කර+න එපා.  

බැZ� රාජප6ෂ මැC@මා 2012 අ¡KFෙF- තම_ 4& නැ�ම 

සංව,ධන ෙදපා,තෙ�+@ ව ආර�භ කෙළ�. අ¡K: ෙදක6 

ෙම1ක6ද කෙළ�? ඒ අ¡K: ෙදක ඇ@ළත ෙ� අය ස්�ර කෙළ� 

නැ�ෙ� ඇ_? ෙ� සමෘF� ;ලධා<+ ෙය1දව+ෙ+ 

ෙFශපාලනය /Mම සඳහාම_.  සමෘF� ;ලධා<+ කර+ෙ+ 

ෙFශපාලනය. ජනතාව :)ප�ක'+ ෙග1ඩ ගැ�මට කට^@ 

කරනවාට අමතරව සමෘF� ;ලධා<+ ග�වල ෙම1නවාද 

කර+ෙ+ /යලා අ	 ද+නවා.  

1994- සමෘF� ;ලධා<+ ප� කරy ච+�කා ආNOවට 

පqව රාජප6ෂ ආNOව  &Z+ ඔ¡+ 4& නැÎම ;ලධා<+ බවට 

ප� කළා. ඔ¡+ ෙ� සමෘF� ;ලධා<+ ස්�ර කර+ෙ+ නැCව 

ෙම1ක6ද කෙළ�? 4& නැÎම ;ලධා<+ හැ�යට ප� කරලා, 

ඒෙග1�ල+ අ¡K: ෙදක6 ෙම1ක6ද කෙළ�? අද ඇ�තටම 

සමෘF� ;ලධා<+ ෙන1ෙව_ ජනතාවෙA  :)ප�කම නැC 

කර+ෙ+. සමෘF� ;ලධා<+  අද ගෙ� ෙFශපාලන වැඩ 

කට^@_ කර+ෙ+ /යා අ	 ද+නවා. ඔ¡+ ෙFශපාලන 

වශෙය+ ය� කNඩායමක ෙA පැවැ�ම සඳහා ඇC කර ග� 

කNඩායම6. 
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[ගK එස.් xතර+ මහතා] 
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අද උසා&වල ඉ+න නOකාර@ම+ලාෙග+ සාධාරණය ඉෂ්ට 

ව+ෙ+ නැහැ /යලා අද ගK සභාෙR- ම+X@ෙම�ෙග+ 

/යැ¡ණා.  2014 අ¡KFෙF - Zංහල අ¡KFද දවෙස� - තංග�ල 

කා�ට+ ;වෙස� /< උ@රවලා, වැඩ අ�ලන ෙක1ට ෙම1හා+ 

û<ස් Uටy අ�&;ශ්චයකාර@මා රාජප6ෂ මහ�තයාෙA 	ෙ� 

Uටy ආකාරය මට මතක_.  රෙ¾ ඉ+න Bධාන yරවැZයා 4¡K� 

ෙද+ෙ+ අ�&;ශ්චයකාර@මා ළඟ. අ�&;ශ්චයකාර@මා 

ජනා�පCවරයාෙA 	ලට ෙවලා U�යා. එෙහම ත��වය6 එදා 

C�ණා. ඒ ත��වය දැ+ නැC කරලා Cෙබනවා. ස්වාIන 

ෙක1'ෂ+ සභා @m+ සහ ෙ� පාලනය @m+ දැ+ 

අ�&;ශ්චයකාර@මාට, �CපC@මාට ෙගoරවය6 ලබා -ලා 

Cෙබනවා.  අ	   ඒ ෙගoරවය හදලා Cෙබනවා. හැබැ_, ඒ 

ෙගoරවය එදා ෙකලqවා. Uටy අ�&;ශ්චයකාර@'ය ඇදලා 

එmයට දාy හැ� අ	 දැ6කා. Uටy අ�&;ශ්චයකාර@'ය 

ස�බ+ධෙය+ අෙ) ෙ� පා,0ෙ�+@ෙR දවස් ෙදෙක+ නOව6 

අහලා එ@'ය එmයට දැ�මා. එ@'ය අඬඅඬා තම_ එmයට }ෙ#. 

එ@'යෙA ;වස ළඟ සමහK  කැ¡�, /<බ� කෑවා. රජ ෙගද<+ 

0යලා -y නO $+: Äයා�මක ෙන1කරy ;සා තම_ එ@'යට 

එmයට ය+න Z: ¡ ෙN. අද එෙහම ත��වය6 රෙ¾ නැහැ. අද 

ෙබ1ෙහ1ම ස්වාIන &�යට අ�කරණය Äයා�මක වනවා; 

ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා Äයා�මක වනවා. ඒවාෙ# ය� අOපාO 

ඇC ව+න y£ව+. ෙම1කද, අ¢� Pමය6 එනෙක1ට එක 

වතාවට ෙ� අOපාO හද+න බැහැ. ෙ�ක අ¢� Pමය6. ඒ ;සා 

අ	 රජය6 හැ�යට ෙ� ස�බ+ධෙය+ කට^@ කළ ^@_. 

ෙම1කද, දැ+ යහ පාලන ආNOව6 Äයා�මක වන බව අ	 

ද+නවා. ෙ� යහ පාලන ආNOව CÆය- එක පැ�තකට 

ප6ෂ�ාÈව Uටy ;ලධා<+ කNඩායම6 තවම ෙ� තන@Kවල 

ඉ+නවා. අ	 ෙ� වැඩ කට^@ කර ෙගන යF- ඒ ;ලධා<+ 

එ6ක වැඩ කට^@ කර+න අමාK_. ඒ ෙග1�ල+ අෙ) අC+ 

අ4නවා; ක�ෙල+ අ4නවා. එෙලZ+ ඒ වැඩ කට^@ කරන 

ගම+ තම_ අ	 ෙ� රජය ඉ4<යට Äයා�මක කරෙගන ය+ෙ+. 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, අ	 මැ<ලා ඉප:ෙN නැහැ. 

පq}ය කාලෙ# සහ දැනට පවCන පාලන Pම ෙදක ගැන බලF- 

අපට ෙපෙනනවා, අ	 ෙල1� 	�ම6 පැනලා Cෙබනවා /යන 

එක.  අ	 ෙ� රට ෙවSෙව+ ෙල1� සාධාරණය6 ඉෂ්ට කරලා 

Cෙබනවාය /යන කාරණය� /ය'+ මම මෙA කථාව අවස+ 

කරනවා. මට කථා කර+න අවසථ්ාව ලබා -ම ස�බ+ධෙය+ මම 

ඔබ@මාට ස්@Cව+ත වනවා, ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;. 

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ස්@C_, ගK ම+X@මා. 

�ළඟට, ගK ඥාන\�@ xෙ+ස+ ම+X@මා.  [பி.ப. 4.28]  
ග3 ඥානxH� �ෙ�ස� මහතා (மா9�மி, ஞான��� Qேநச�) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) சைப�� தைலைமதா��கி)ற ெகௗரவ உ��பின� அவ�கேள, இ)ைறய விவாததி, 7யாதீன ஆைண��;�க( ெதாட�பாகG� VAT வாி ெதாட�பாகG� பிரPதாபி�க�ப&கி)ற2. 7யாதீன ஆைண��;�க( 17வ2 அரசியலைம�D தி>ததி)?ல� ெகா%&வர�ப5டன. அதாவ2, அரசிய, அதிகார�கைள+ ச�வாதிகாரமாக மா.றி�ெகா(ளாம, ஜனநாயக மரDக1�கைமய அ*த அதிகார�கைள� பிரேயாகி2� ெகா(ள ேவ%&� எ)ற அ6�பைடயி,, இ*த நா56, அ*த� காலதி0>*த ஒ> 

";L+சான ச�வாதிகார� ெபா>*திய ஜனாதிபதி2வ "ைறயிைன ஒ> க5&�பா5&��( ெகா%&வர ேவ%&� அ,ல2 அத.�� க6வாளமிடேவ%&� எ)ற அ6�பைடயி, ெகா%&வர�ப5ட2தா) 7யாதீன ஆைண��;�க(.   இ*த+ 7யாதீன ஆைண��;�க( 7யாதீனமாக+ ெசய.ப&கி)றேபா2, இ*த நா56, ம�க( எதி�பா��காத, ம�க( வி>�பாத பல விடய�கைள� க5&�ப&2வத.� வா/�பி>��� எ)� எதி�பா��க�ப5ட2. ஆனா,, 17வ2 தி>ததி)?ல� ெகா%&வர�ப5ட இ*த+ 7யாதீன ஆைண��;�களி) அதிகார�க( 18வ2 தி>ததி) ?லமாக மீ%&� பறி�க�ப5&, இ*த அதிகார�க( "; L+சாக ஜனாதிபதியிட� வழ�க�ப5ட ஒ> நிைலயி,, இ*த ஆைண��;�க( ெவ�மேன ெபா�ைமகளாக+ ெசய.ப&கி)ற ஆைண��;�களாக ஆ�க�ப5டன. தனி மனித� ஒ>வ� அதிகாரைத உ+சமாக� ெப.�� ெகா(வத.�� ஆைண��;�க( எ)பன ெபயரளவி, இய�க�V6ய, ஒ> நாம நி>வாக� ேபா)றதாக இ>�க ேவ%&� எ)ற அ6�பைடயி@� அ[வா� ெச/ய�ப5டன. ஆனா,, இ*த அரசா�க� 19வ2 தி>ததி) ?லமாக மீ%&� இ*த+ 7யாதீன ஆைண��;�கைள நி�வியி>�கி)ற2. அ*த வைகயி,, ெபா2+ ேசைவ ஆைண��;, நீதி+ ேசைவ ஆைண��;, இலKச�, ஊழ,கைள� Dலனா/G ெச/கி)ற ஆைண��;, நிதி ஆைண��;, எ,ைல நி�ணய ஆைண��;, ேதாத், ஆைண��;, மனித உாிைம ஆைண��; என� ப,ேவ�ப5ட 7யாதீன ஆைண��;�க( காண�ப&கி)றன.  இ*த ஆைண��;�க( சிற�பாக+ ெசய.பட ேவ%&�; விைனதிற) மி�கதாக+ ெசய.பட ேவ%&�; ம�க1��� பயQ�தி மி�கதாக+ ெசய.படேவ%&�. �றி�பாக, இலKச�, ஊழ,கைள� Dலனா/G ெச/2 அவ.ைற ெவளி�ப&2கி)ற ஆைண��; எ)ப2 இவ.�( மிக "�கியமான ஓ� ஆைண��;வாக� காண�ப&கி)ற2. ஒ> வைகயி, பா�தா,, இ*த நா56, உ.பதி�காக+ ெசலG ெச/ய�பட ேவ%6ய ெப>*ெதாைக� பண� L% விரயமா�க�ப&கி)ற த)ைம<� கபளீகர� ெச/ய�ப&கி)ற த)ைம<� காண�ப&கி)றன. இ*த இலKச�, ஊழ, ப.றிய ஆைண��; "; L+7ட) ெசய.ப&மாக இ>*தா,, இ[L% விரயைத தவி�2� ெகா(வத.�� கபளீகர� ெச/ய�ப&வைத த&2� ெகா(வத.�� வா/�பி>�கி)ற2.  இ*த இலKச� அேநகமாக எ�ேக இட�ெப�கி)ற2? எ)பைத�ப.றி அ%ைமயி, ெவளியிட�ப5ட ஓ� அறி�ைகயி,, விய�க�V6ய விததி, நீதி2ைறயி@� இலKச� இட�ெப.றி>�பதாக� �றி�பிட�ப56>�பைத அவதானி�க�V6யதாக இ>*த2. இைதவிட, காவ, 2ைறயி@� இலKச� இட�ெப.றி>�கி)ற2 எ)� ெசா,ல�ப5&(ள2.  �றித ெதாைக� பணைத� ெகா&தா,, ஒ[ெவா>வைர<� விைல�� வா�கிவிடலா� எ)ற நிைலைம அதாவ2, சர��க( ேபா)� மனித�கைள நிைன�கி)ற ஓ� அரசிய, நிைலைம காண�படதா) ெச/கிற2. இ�ேபா2 இ*த இலKச� ஒ> D2� பாிமாணைத� ெப.றி>�கி)ற2. அதாவ2, பண இலKசமாக ம.�� ெசா2 இலKசமாக இ,லாம, பா0ய, இலKசமாக�Vட இலKச� Dதியெதா> பாிமாணைத� ெப.றி>�பைத� பா��க�V6யதாக இ>�கி)ற2. எனிQ� இவ.ைறெய,லா� கட*2 மிகG� திறைமவா/* 
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පා,0ෙ�+@ව தவ�கைள<� விைனதிறQட) ெசய.பட� V6யவ�கைள<� நீதியாக+ ெசய.பட�V6யவ�கைள<� இ*த நா56) மீ2 உ%ைமயான ப.றாள�களாக இ>�க�V6யவ�கைள<� இ*த ஆைண��;வி, நியமி�கி)றேபா2தா), இ*த ஆைண��; ?லமாக நி+சயமாக ந,ல ெப�ேப�கைள� ெபற"6<�. அ�ேபா2தா), இ*த ஆைண��;வா, இ*த நா5&��+ சிற�பான ேசைவகைள+ ெச/ய"6<�. அ*த வைகயி,,  இ*த இலKச, ஊழ, ஆைண��;வான2, மிகG� சிற�பாகG� விைனதிற) மி�கதாகG� ெசய,பட� V6யவிததி, மிகG� திறைமவா/*தவ�கைள<� ந&நிைல மி�கவ�கைள<� விைல�� வா�க "6யாதவ�கைள<� ெகா%6>�கேவ%&�. இைதவிடG�, மனித உாிைமக( ஆைண��; எ)றேவா� ஆைண��;G� இ>�கி)ற2. கட*த காலதி, மனித உாிைமக( V&தலாக மீற�ப5டன. இதனா, பாதி�க�ப5டவ�க(    இ*த ஆைண��;?ல� த�க1�� நிவாரண� அ,ல2 அத.�+ சாியான2� சனநாயக ாீதியான2மான பதி,க( கிைட��� எ)� இ*த ந,லா5சி அரசா�கதி, எதி�பா��கி)றா�க(. அ[வாேற, வ0*2 காணாம, ஆ�க�ப5டவ�க( - இதைன இ)Qெமா> வைகயி, ெசா,வெத)றா,, கடத,க( ?லமாக ெதாைல�க�ப5டவ�க( - இ�ப6�ப5டவ�க( ெதாட�பி, மனித உாிைமக( ாீதியாக ";ைமயான விசாரைணக( ேம.ெகா(ள�ப5&, நீதி+ேசைவ ஆைண��;வி) சிற�பான ெசய,பா&களி) ?லமாக� �.றவாளிக( யா� எ)பைத உ(நா56@� ச�வேதசதி.�� அ�பல�ப&த ேவ%&ெம)ற ஓ� எதி�பா��D ம�களிட� இ>*த2. ஆனா,, த.ெபா;2 "�கியமான �.றவாளிகைள� பா2கா�கி)ற ஒ> ேபா�� இ>�பதாக ம�க( ச*ேதகி�கி)றா�க(. எனேவதா), இ)� இ*த மனித உாிைம ஆைண��;வான2, “மனித உாிைமக( மீற�ப56>�கி)றன; அ�பாவி ம�க( வைத�க�ப56>� கி)றா�க(; காணாம, ஆ�க�ப56>�கி)றா�க(” எ)ற ெச/திகைள+ ெசா,0� ெகா%6>�கி)ற2. அேதேவைள, இத.�ாிய நீதி, நியாயைத நிைலநா5ட�V6ய விததி,, நா�க( நீதி+ ேசைவ ஆைண��;விUடாக சிற*த "6Gகைள� ெபறேவ%6யவ�களாக இ>�கி)ேறா�.  எனேவ, இ*த 7யாதீன ஆைண��;�களி) ெசய.பா&களான2, அரசிய, தைலmக( இ,லாத 7த*திரமான ெசய.பா&களாக� காண�படேவ%&�. இ*த நா56, ஊழ, Dாி*தவ�க(, �.ற� ெச/தவ�க( ம.�� இலKச� ெப.றவ�க( ெகௗரவமாக மதி�க�ப&கி)ற வைர���, அவ�கைள� க%ணியவா)களாக� பா��கி)ற வைர��� இலKச, ஊழ, ஆைண��; மீ2 ம�க( ச*ேதக�படேவ%6ய ஒ> TEநிைல காண�ப&�. எனேவ, நா) மீ%&� மீ%&� வ0<�2கி)ற விடய� எ)னெவ)றா,, இ*த ஆைண��;�க1�� நியமி�க� ப&கி)றவ�க( ெவ�மேன பதவிநிைலயி, உய�*தவ�களாக அ,ல2 க,வி தைகைம உ(ளவ�களாக ம5&ம,லாம,, எம2 நா560>*2 இலKச, ஊழைல ஒழி�க� V6யவ�களாக, அக.ற�V6யவ�களாக இ>�கேவ%&� எ)ப2தா). இ2தா) எம2 வி>�பமாக இ>�கி)ற2. உ%ைமயான சனநாயக� நிலG� நா&களி, இலKச�, ஊழ, மிக� �ைற*த அளவிேலேய இட�ெப�கி)றன. அ[வா� இட�ெப.றா@�, அதைன+ ெச/தவ�கைள� ைக2ெச/கி)ற அ,ல2 ச5ட நடவ6�ைக�� உ5ப& 2கி)ற நிைலைமக( அ�� காண�ப&கி)றன.  

அ%ைமயி,Vட, சில காவ,2ைறயின� - �றி�பாக, ெகா�க56+ேசாைல பிரேதசதி@(ள சில காவ,2ைறயின� தி>5&தனமாக மர� கடத,, ம% கடத,, மா& கடத, ேபா)ற ெசய.பா&களி)ேபா2 இலKச� ெப�வதாக ம�க( பகிர�கமாகேவ "ைற�பா&கைள+ ெச/தி>�கி)றா�க(. இ[வா� தி>5&தனமான ெசயைல+ ெச/வத.� இ[வளG ெகா&தா, ேபா2� எ)கி)ற அளG��, மைற"கமான சில இலKச "ய.சிக(Vட அ�� இட�ெப.றி>�பைத� காண�V6யதாக இ>�கி)ற2. �றி�பாக, ம5ட�கள� பி@(ள ஒ> "�கியமான பாடசாைலயி, மாணவ�கைள+ ேசா்�கி)ற விடயதி,Vட இலKச� ெபற�ப&வதாக+ ெசா,ல�ப&கி)ற2. அ2 ெதாட�பி, விசாரைணக( நட*2ெகா%6>�பதாக நா�க( அறிகி)ேறா�. அ*த விசாரைணயி) ?லமாக உ%ைமயி, இலKச� ெபற�ப5ட2 நிSபணமானா,, அைத� ெப.றவ�க( உாிய த%டைனக1�� உ(ளா�க�பட ேவ%&� எ)ப2 எம2 ேகாாி�ைகயாக இ>�கி)ற2.  எ2 எ�ப6யாக இ>*தா@�, 7யாதீன ஆைண��;�க( 7த*திரமாக, ந&நிைலயாக, இய,பாக+ ெசய,பட ேவ%&�. அத.�( அரசிய, தைலm&க(, அரசிய, �2ெவ5&க( இ>�க�Vடா2. அைவ 7த*திரமாக+ ெசய,ப&கி) றேபா2தா), ?ட�ப5ட உ%ைமகைள அ,ல2 மைற�க�ப5ட �.ற�கைள ெவளி� ெகா%&வ>வத.� வா/�D ஏ.ப&� எ)பைத இ*த இடதி, 756�கா56, என2 உைரயிைன நிைறGெச/கி)ேற). ந)றி! 
 

ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

�ළඟට, ගK ක&+ද ෙහ�ෂා+ ජයව,ධන ම+X@මා. 

ඔබ@මාට &නා½ 5ක කාලය6 Cෙබනවා. 
 

[අ.භා. 4.38] 
 

ග3  (ෛවදO) කC�ද ෙහfෂා� ජයව+ධන මහතා  (மா9�மி, (ைவ�திய கலாநிதி) கவிAத ேஹஷா� ஜயவ�தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, කථා කර+න කාලය ලබා-ම 

	mබඳව ඔබ@මාට ස්@Cව+ත වනවා. 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, අ	 ද+නවා, අද ෙ� රට ණය 

ෙවලා Cෙබ+ෙ+ /යලා. ෙ� රෙ¾ උප+ àප+ දKව+ සහ 

'0යන 206 ¡ණ ජනතාව ණය ෙවලා_ ඉ+ෙ+. ඒ එක 

yFගලෙය6 ල6ෂ 5කට වැ½ Bමාණය6 ෙල�කයට ණය_.  

න\�, 2005- අ	  මU+ද රාජප6ෂ මැC@මාට ආNOව ලබා 

ෙදනෙක1ට එක yFගලෙය6 ෙල�කයට ණය ෙවලා C�ෙN 

K	ය� 133,0006 වැ; ගණන6. ඒ වාෙAම, 2017 වසෙ, 

&තර6 අ	 ණය_ ෙප10ය_ Æ0යන 680කට වැ½ Bමාණය6 

ෙගවා Cෙබනවා. ෙ� අය අද උජාKෙව+ කථා කරනවා, බ: 

	mබඳව. න\� ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, එ@ම+ලාට 

අමතක ෙවලා Cෙබනවා, ෙ� රෙ¾ :6 &Àන අUංසක ජනතාවෙA 

බ: \ද�ව0+ වැ½ හ<ය6 අපට ෙගව+න ෙවලා Cෙබ+ෙ+ එදා 

ග� ණයවලට; }ය ආNOව &Z+ ෙ� රෙ¾  සංව,ධන වැඩ 

කට^@වලට /යලා ග� අනවශ� ණයවලට බව. &ෙශ�ෂෙය+ම 

ම�තල �ව+ෙත1�ෙප1ළ, හ�බ+ෙත1ට වරාය වැ; ව�ාපෘC 

සදහා ග� ණයවලට බව. ෙ� රෙ¾ අUංසක :6 &Àන ජනතාවෙA 

බ: \ද�ව0+ එක@ කරy ස�0 අරෙගන ත\+ෙA නම 

ගහෙගන ව�ාපෘC ආර�භ කළා. ඒ ව�ාපෘCව0+ අෙ) රටට 

ලාභය6 ලැ�ෙN නැහැ. හ�බ+ෙත1ට වරාෙ# වා,fක සාමාන� 

ෙමෙහ^� අලාභය &තර6 Æ0යන 18කට වඩා වැ½_. ඒ වාෙAම, 

1159 1160 

[ගK ඥාන\�@ xෙ+ස+ මහතා] 
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ම�තල �ව+ෙත1�ෙප1ළ නඩ�@ව සඳහා Æ0යන 5.96 &යද� 

ෙවනවා. 'U+ ලංකා ආයතනෙ# නඩ�@ව සඳහා Æ0යන 2.76 

&යද� ¡ණා. ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ෙ� රෙ¾ බ: ෙගවන 

ජනතාවෙA \ද�ව0+ වැ½ ෙක1ටස6 අද ෙව+ කර+න ෙවලා 

Cෙබ+ෙ+ එදා ග�ත ණය_, ඒ ෙප10ය_ ෙගව+න_. ඒ 

වාෙAම, xල+ක+ �ව+ ෙස�වය ෙක�� ගණනාව6 පාO ලබF-, 

එක අ¡KFදක '0යන 32,0006 වැ; ගණනක පාOව6 ෙ� 

රෙ¾ ජනතාවට දර+න ZFධ ¡ණා. ඍÍ බ: ෙහ� වP බ: ෙහ� 

ෙගවන අෙ) රෙ¾ අUංසක :ö :)ප� ජනතාවෙA \ද� �ක 

ෙගව+න ¡ෙN ෙම+න ෙ�වා සඳහා. අද ෙ� Zය�ලම අමතක 

කරලා ෙ� රජයට ඇÕ�ල 4� කරනවා. ෙ� රජයට ඇÕ�ල 4� 

කරලා ෙම1ක6ද /ය+ෙ+? ෙ� රජය ග+නා � Äයාමා,ගවලට 

අද ෙම1¡+ ඇÕ�ල 4� කරනවා. හැබැ_, එ@ම+ලාට අමතක 

ෙවලා Cෙබනවා, එ@ම+ලාෙA ආNOව කාලෙ#- ෙ� රෙ¾ 

උප+ àප+ දKව+ට C�~ ස�ප� �ක� නැCභංග කරලා 

Cෙබන බව. :ö :)ප� ජනතාවට අද ෙගව+න ෙවලා Cෙබ+ෙ+  

එ@ම+ලා කරy වැඩවලට, එ@ම+ලාෙA ක�/<යාව ;සා Z: � 

ෙFවලට  /යන එක අ	 පැහැ40ව /යනවා.    

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ෙ� ආNOව  2017 වසෙ, 

&තර6 සහනාධාර ලබා-ලා Cෙබනවා, Æ0යන 467ක. ඒ 

/ය+ෙ+ ගංව@ර, ;යං ආධාර, ෙග1& සහනාධාර යන 

Zය�ලකටම. ලංකා ඉCහාසෙ# ෙමවැ; සහනාධාර Bමාණය6 

ලබා :+න ආNOව6 C�ෙN නැහැ.  අපට එවැ; අ»ෙය�ග 

ගණනාව6 C�ණා, ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;.   

අද ෙ� ගK සභාෙR :�<ය ව,ජනය 	mබඳව කථා ¡ණා. අද 

:�<ය ෙස�වකය+ පාරට බැහැලා ප½ වැ½ කර+න /යන 

ඔ¡+ෙA ඉ�¼� උෙදසා කෑ ගහනවා. න\� ඔ¡+ට අමතක 

ෙවලා Cෙබනවා, ෙ� රෙ¾  පාස� යන අUංසක දKව+ට 

&භාගයට }U�ලා ෙගදර ය+න &�ය6 නැC බව. ඒ වාෙAම, 

රෙ¾ වැඩ කරන ජනතාවට ඔ¡+ෙA ¤/යා  අවස+ කරලා 

ෙගව� ෙද1රව�, ග�Æ� කරා  ය+න &�ය6 නැහැ, ෙ� වැඩ 

ව,ජනය ;සා. ඒ Bශ්න රජය� එ6ක ෙවන� ආකාරය/+ &සඳා 

ග+නවා න� /Z Bශ්නය6 නැහැ, ÓලාසනාÃඪ ගK 

ම+X@ම;.  න\� අUංසක ජනතාව අපහqතාවට ල6 කරලා, 

අUංසක ජනතාව ûඩාවට ල6 කරලා ත\+ෙA අ_CවාZක� 

ලබා ග+න උ�සාහ ග+නවා න�, අ	 ඒක ද/+ෙ+ 

�හකකම6 හැ�යට_. ෛවද�වK ග�ත� එෙහම_. අද ඒ අය 

ත\+ෙA අ_CවාZක� උෙදසා  රෙ¾ අUංසක ජනතාව Æ0 

ෙදනවා.  

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ඒ වාෙAම  ෙමතැන- 

/යැ¡ණා, පා,0ෙ�+@ ම+XවK+ට ෙදන අI6ෂණ ම+Xක� 

	mබඳව. අපට මත6 ෙවනවා, එදා මU+ද රාජප6ෂ ^ගෙ#-  

Uටy Zය¢  පා,0ෙ�+@ ම+XවK+ට අI6ෂණ ම+Xක� :+ 

හැ�. ර@ පාට Bාෙඩ� එක6, එෙහම නැ�න� ෙට1ෙය�ටා D) 

එක6 ඒ අයට :+නා. ඒකට අවශ� කරන ෙත� �ක ලබා :+නා; 

ටය, �ක :+නා. ප½ න½ :+නා; ඒ Zය�ලම කළා. න\� දැ+ 

අෙ) ආNOෙව+ ම+XවK ය�/Z සංව,ධන වැඩ කට^�තකට  

ස�බ+ධ කර ග+න හදනෙක1ට ඒකට &KFධව කෑ ෙක� 

ගහනවා.  

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, සමෘF� ;ලධා<+ ගැන� අද 

කථා කළා. සමෘF� ;ලධා<+ ෙFශපාල�කරණය කරලා, ඔ¡+ 

කෙÁ ඇරy ^ගය6 තම_ C�ෙN. න\�, ෙ� යහපාලන 

ආNOව ඇ&�ලා තම_ සමෘF� ;ලධා<යාට ෙක1+ද ෙකm+ 

Cයාෙගන ත\+ෙA රාජකා<ය කර+න y£ව+ ස්ථාවරය හදලා 

-ලා Cෙබ+ෙ+. අ	 මැ_ ෙපළපාmවල-, අෙන�� 

ෙපළපාmවල-  අපට කෙÁ ය+න  ඒ ෙග1�ල+  අරෙගන 

එ+ෙ+ නැහැ. ඒ ෙග1�ල+ අද ෙ� උFෙඝ�ෂණ කර+ෙන� ෙ� 

අයෙA පෙFට, ෙ� අයෙA �මට_ /යන එක අ	 පැහැ40ව 

/යනවා.  සමෘF� ;ලධා<+ට වග�ම6 ඇCව වැඩ කර+න 

y£ව+ ප<සරය6 ඇC කෙළ� ෙ� යහපාලන ආNOෙR අCගK 

ජනා�පC@මා�, ගK අ�ාමාත�@මා�, &ෂයභාර ඇමC@මා� 

/යන එක පැහැ40ව Bකාශ කර Z�නවා.  ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_. 

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

�ළඟට, ගK ච+4ම Eර6ෙක1½ ම+X@මා. 

[අ.භා. 4.43] 

 
ග3 ච�Jම Iර&ෙකA¨ මහතා  (மா9�மி, சAதிம /ர!ெகாB) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, අෙ) රෙ¾ ආ,�කය ඉතා 

ෙශ�ච�ය ත��වයකට ප� ෙවලා Cෙබන ෙම1ෙහ1තක 

පැවැ�ෙවන ෙ� &වාදෙ#- මට� වචන ස්ව�පය6 කථා කර+න 

අවස්ථාව6 ලබා -ම 	mබඳව  ත\+නා+ෙස�ට ස්@Cව+ත 

ෙවනවා.   

2015 ජනවා< මාසය වන ෙක1ට ෙ� කලාපෙ# ෙRගෙය+ම 

සංව,ධනය වන රට හැ�යට ෙල�කෙ# අවධානයට ෙය1\ ෙවලා 

C�ෙN x ලංකාව. ෙකෙස� ෙවත�, අද වන ෙක1ට ෙ� කලාපෙ# 

ඉතාම අOෙව+ සංව,ධනය වන රට හැ�යට අෙ) රට ඉCහාසයට 

එක@ ෙව'+ පවCනවා. ෙ� වාෙA ෙම1ෙහ1තක ජනතාවා- 

ෙන1වන ආකාරයට &&ධ පන� ෙගනැ�ලා බ: ෙවනස් /Mමට 

උ�සාහ ගැ�ම ෙ� රට තව :රට�  පහළට ෙගන ය+න, රෙ¾ 

ආ,�කය කඩා ව¾ට+න කරන උ�සාහය6 හැ�යට_ අ	 

ද/+ෙ+. &ප6ෂෙ# ඉ+න අ	 පමණ6 ෙන1ෙව_,  ආNO 

ප6ෂෙ# එ6ස� ජාCක ප6ෂය ;ෙය�ජනය කරන Uටy \ද� 

අමාත�, ගK ර& කKණානායක මැC@මාෙA කථාෙR-� ඉතාම 

පැහැ40ව Bකාශ කෙළ�, \ද� අමාත�වරයාෙA�, &ෙශ�ෂෙය+ 

මහ බැං� අ�පCවරයාෙA� Äයාකලාපය @ළ ෙ� රට ආ,�ක 

ව�සනයකට ප� ෙව'+ පවCන බව_.   

අද අ	 කථා කරනවා, ෙක1'ෂ+ සභා සාමාLකය+ෙA ප½ 

වැ½ /Mම ස�බ+ධව. ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා ෙ� රෙ¾ 

	U�වන ෙක1ට ප6ෂ ෙ$දය/+ ෙත1රව ෙ� පා,0ෙ�+@ෙR 

Zය¢ ම+XවK+  අත උස්සලා ඊට ප6ෂව ඡ+දය Bකාශ කෙළ�, 

ස්වාIන රාජ� ෙස�වය6, ස්වාIන  අ�කරණ ෙස�වය6, ෙප10ස් 

ෙස�වය6, &ගණන ෙස�වාව6 &;&ද ෙපෙනන ආකාරෙය+                

ෙ� රෙ¾ Äයා�මක කර+නට හැ/ ෙR& /යන 

බලාෙප1ෙර1�@ෙව+. න\�, ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, Z: 

¡ෙN ෙම1ක6ද? එ6 එ6 ෙකනාෙA අවශ�තාවට අSව, 

U@මතයට අSව, අ�තෙන�මCකව ප�වන ෙක1මසා<ස් 

වK+ෙA ඒකා�පC $+:වලට අSව ඒ ෙක1'ෂ+ සභා 

Äයා�මක Eම වැළැ6Eම සඳහා අS �C සකස් /Mම, 

regulations ස�මත කළ ^@ බව ඒ  සංෙශ�ධනෙ# සඳහ+ ෙවලා 

C�ණා.  

අ	 ඡ+දය :+ෙ+ ඒ කට^@ Z: ෙවනක�. න\� අද 

වනෙක1ට  අ¡K: 36 ගතෙවලා Cෙබනවා.  ෙ� /Zම 

ෙක1'ෂ+ සභාවක, �Cය 	mපැ-ෙ� - Äයා�මක වන ආකාරය 

ස�බ+ධව /Zම �Cය6 ගැස¾ කරලා, පා,0ෙ�+@ෙR 

ස�මත කරලා නැහැ. ෙ� Zය�ල $රණය කරන ආNOPම 

ව�වස්ථා ෙක1'සමට -Constitutional Council එකට - ප� 

ෙවලා ඉ+ෙ+ ක¡ද? ගK කථානායක@මා, ;ෙය�ජනය 

1161 1162 



පා,0ෙ�+@ව 

කර+ෙ+ එ6ස� ජාCක ප6ෂය. ර;� &PමZංහ අගමැC@මා, 

;ෙය�ජනය කර+ෙ+ එ6ස� ජාCක ප6ෂය. &ප6ෂ 

නායක@මා�, එ@මාෙA ම+XවK 15 ෙදනාෙA� 

සහෙය�ගෙය+ තම_ අගමැC@මා අද ෙ� අගමැC Âරය 

දර+ෙ+.  ෙ� @+ෙදනාම පා,0ෙ�+@ෙR එක පැ�තක. 

ච�	ක රණවක ඇමC@මා, ;ෙය�ජනය කර+ෙ+ එ6ස� 

ජාCක ප6ෂය. Cල6 මාරපන මැC@මා ;ෙය�ජනය කර+ෙ+ 

එ6ස� ජාCක ප6ෂය. &Lත ෙහ�ර� මැC@මා &ප6ෂෙ#ද? 

එ6ස� ජාCක ප6ෂෙ#ද? අෙ) &ප6ෂෙ# ෙන1ෙව_. වැ½ම 

&ප6ෂ ම+XවK Bමාණය6; 96 ෙදෙන6 අගමැC@මාෙA 

&ශ්වාසභංග ෙය�ජනාෙR - අගමැC@මාට සහෙය�ගය ද6වනවා 

/යලා අත ඉස්qෙR නැහැ. එ_+ 706 ;ෙය�ජනය කරන 

ම+XවK ෙවSෙව+ එකම ;ෙය�Lතයා_ ආNOPම ව�වස්ථා 

ෙක1'සමට ප� කරලා ඉ+ෙ+. ඊට අමතරව Z&� සමාජෙය+ 

;ෙය�Lතෙය� @+ෙදෙන6 ඉ+නවා. මම ඔ¡+ෙA න� 

/ය+ෙ+ නැහැ. හැබැ_, ෙම_+ එක සාමාLකෙය6 එ6ස� 

ජාCක ප6ෂ අමාත�වරෙය6 යටෙ� සභාපC Âරය6 දරy 

ෙකෙන6. එ6ස� ජාCක ප6ෂෙ# අමාත�වරෙය6 යටෙ� 

සභාපC Âරය6 ප6ෂ සාමාLකය�ට හැර ෙFශපාලන වශෙය+ 

ලබා ෙදනවා /යලා &ශ්වාස කර+න බැහැ. ෙ� ක'�ව 4හා 

බැ¢වාම අ	 බලාෙප1ෙර1�@ ¡ණ ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාව6 

Äයා�මක ෙවනවා ද /යන එක 	mබඳව ෙ� රෙ¾ මහජනතාවට 

සැකය6 ඇC ෙවනවා.  

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, අද �CපC ප� /Mම 

ස�බ+ධව, ෙප10ස්පC ප� /Mම ස�බ+ධව, ෙවන ෙවන ඉහළ 

තන@Kවලට &&ධ yFගලය+ ප� /Mම ස�බ+ධව ජනතාව 

සැක පහළ කරනවා.  �F�මෙත�ට ෙ�ෙරනවා ෙ� රෙ¾ 

ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා ද ෙ� Äයා�මක ෙව+ෙ+ /යලා. ඒ 

;සා පා,0ෙ�+@ව ;ෙය�ජනය කරන මහජන ;ෙය�Lතය+ 

හැ�යට අපට වග�ම6 Cෙබනවා, අවම තරෙ� ෙමම ෙක1'ෂ+ 

සභාව ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාව6 බවට ප�Eම සඳහා ෙ� 

පා,0ෙ�+@ෙR වැ½ ෙදනා ;ෙය�ජනය කරන &ප6ෂ 

කNඩායමට &ප6ෂ නායක Âරය ෙහ� ලබා 4ය ^@_ /යන 

අදහස ෙ�K� අරෙගන ෙ� රෙ¾ Bජාත+§වාදය, ජනතා 

පරමා�පත� ආර6ෂා /Mම සඳහා කට^@ කළ ^@_ /යලා. අද 

අ	 ෙප10ස් ෙක1'ෂ+ සභාව ගැන කථා කරනවා. ෙප10ස ්

ෙක1'ෂ+ සභාව ෙප1¼Zෙ# ස්ථාන මාK ස�බ+ධව, උසස්E� 

ස�බ+ධව, ඒ හැම කාරණය6 ස�බ+ධවම Äයා ප�පා�ය 

Äයා�මක /Mම සඳහා අS �C සකස් කළ ^@ව Cෙබනවා. 

එකම අS �Cය6ව� Äයා6මක ව+ෙ+ නැහැ. සකස් කරලා 

නැහැ; ගැස¾ කරලා නැහැ. ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, 

එෙහම න� ෙ� ස�බ+ධව ය� ෙකෙන�ට &ශ්වාසය6 Cය+න 

y£ව+ ද? Uටy ජනා�පC@මා උෙF වKෙR කථා කර'+ 

ඇYවා,-[බාධා /Mම6]  

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK ම+X@ම;, ඔබ@මාට ;ය'ත කාලය දැ+ අවසාන_. 

 
ග3 ච�Jම Iර&ෙකA¨ මහතා  (மா9�மி, சAதிம /ர!ெகாB) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, මට තව &නා½ ෙදක6 

ෙද+න. අද ෙ� රෙ¾ රජෙ# ෙස�වකෙය� තම_ ෙල�කෙ# අවම 

වැ�ප6 ලබන රජෙ# ෙස�වකෙය�.  

අද අ	 බංAලා ෙFශයට� වඩා පහm+ ඉ+ෙ+. එෙහම 

CÆය- සමෘF� ;ලධා<+ ප�E� 0	ය නැCව එmයට බැහැලා. 

ඒ අයට &�ාම වැ�ප6 ලබා ග+න &�ය6 නැහැ; ණය6 ලබා 

ග+න &�ය6 නැහැ. අෙ) ZÁ; ජයර�න ම+X@මා /Rවා, 

ප�E� 0	 :+ෙ+ නැහැ /යලා. එදා අ	 ස්�ර ප�E� 0	 ලබා 

:+නා. 4& නැ�ම ;ලධා<+ හැ�යට ප� ¡ණාට පqව අද 

වන@K ෙ� අයට ප�E� 0	 නැහැ. ෙ� ;ලධා<+ට 

මැKෙණ1�  &�ාම වැ�ප� නැහැ. අද වන &ට මැK~ 

;ලධා<+ Zයෙදෙන�ෙA පමණ ප¡� අනාථ ෙවලා Cෙබනවා. 

අද :�<ය ෙස�වකය+ෙA Bශ්න, අෙන�� රජෙ# ;ලධා<+ෙA 

Bශ්න; වැ�)  	mබඳ Bශ්න ඇC  ෙවලා Cෙබනවා. ෙක1'ෂ+ 

සභාවල Z�න උද&යට වැ�) වැ½ ෙව+න ඕනෑ /යා අ	 &ශ්වාස 

කරනවා. හැබැ_, ඊට වඩා Dව� Eෙ� අරගලය බරපතළ ෙව2ච 

ෙ� රෙ¾ රජෙ# ෙස�වකය+ෙA වැ�) ස�බ+ධ Bශ්නය, සමෘF� 

;ලධා<යාෙA Dව� Eෙ� Bශ්නය 	mබඳව අවධානය ෙය1\ 

කර+න /යා ඉ�ලා Z�'+ මා ;හඬ ෙවනවා.  

 
ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_, ගK ම+X@ම;.  

�ළඟට, ගK \L�, රYමා+ ම+X@මා. ඔබ@මාට &නා½ 

පහක කාලය6 Cෙබනවා.  

 

[අ.භා. 4.52] 

 
ග3 x��+ ර�මා� මහතා  (மா9�மி, �ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;,  2014 ý0 6වැ; 4න 

"ෙFශය" ප�තෙ, Cෙබන ස�\ඛ සාක2ඡාවක උyටා ගැ�ම6 

සමඟ මම මෙA කථාව ආර�භ කර+න�.  

"දවස6 හැ+දෑවක ජනා�පC@මා මට :රකථනෙය+ කථා 

කරලා ඇYවා,  'ඊවා අද හවස ඔයා වැඩ ඇ<ලා යන ගම+ ෙමෙහ 

එනවාද?' /යලා. මම ඇYවා, ඇ_ ස, /යලා.  'නෑ, නෑ ඉC+ 

එ+නෙක�' /යලා ස, �වා. මම /Rවා,  එෙහන� ස, මට 

ෙRලාව6 ෙද+න /යලා. 'නෑ, නෑ ෙRලාව6 අවශ� නෑ, ඔයා 

වැඩ ඇ<ලා යන ගම+ එ+නෙක1' /යලා ජනා�පC@මා උ�තර 

:+නා. මම 4.45 ෙවF- අර0යගහ ම+4රයට }යා. }U+ 

ඉ+නවා, ඉ+නවා ජනා�පC@මා නැහැ. මම ඉC+ ෙ� එෙහම� 

 ලා වා½ ෙවලා ඉF- ජනා�පC@මා ලUලUෙ# ප½ ෙපෙළ� 

බැහැලා ආවා. ඇ&�,  'අ_ෙය� සමාෙව+න ඊවා. ඇ�තටම මට 

ෙහ1ඳටම ;+ද }යා' /යලා qyK: '§n¼�වෙය+ම කථා 

කළා.  'ඊවා ... ෙ� ... ෙ� ...'  /යලා ෙද@+ පාර6 /යලා,  'මම 

ඔයාව ෙ��ෂ්ඨා�කරණ &;qKව<ය6 ෙලස දානවා. ඔයා 

කැමC_ ෙ+ද?' /යලා මෙග+ එ6වරම ඇYවා. ඒ ෙවලාෙR 

මෙA Uත මට /Rවා, 'ඊවා,  ඔයාට හැමදාම ඕනෑ ¡ෙN 

&;qKව<ය6 ෙව+න, දැ+ ෙ� ෙකෙන6 ඔයාෙA ඉස්සරහ 

ඉඳ+ /යනවා ඔයාට &;qKව<ය6 ෙව+න /යලා.' මම 

ක�පනා කළා හා /යනවාද බෑ /යනවාද /යලා. මම U@වා 

මෙA Èනය6 සැබෑ ෙව+න ය+ෙ+ /යලා. ෙවන ෙකෙන+ 

ෙදය6 ඇYවා න� මම /ය+ෙ+,  මම ෙහට මෙA 

මහ�තයාෙග+ අහලා උ�තරය6 ෙද+න� /යලා. ඒ� මට ඒ 

ෙRලාෙR U@ණා, මෙග+ ෙ� Bශ්නයට උ�තරය6 ඉ�ල+ෙ+ 

රෙ¾ නායකයා. ඒ වාෙAම මෙA '§ෙය6. එ@මා මෙග+ 

ෙමෙහම අහ+ෙ+ ෙම1ක6 ෙහ� ෙහ�@ව6 ;සා ෙ+ /යලා. මම 

�වා, හ< ස, මම කැමැC_ /යලා." ෙ� කථාව /ය+ෙ+ 

ෙ��ෂ්ඨා�කරණෙ# &;ශ්චයකාරව<ය6 හැ�යට වැඩ කරන ඊවා 

1163 1164 

[ගK ච+4ම Eර6ෙක1½ මහතා] 



2018 අෙග�ස්@  09  

වනq+දර මහ�'ය. උyටා ග�ෙ�,  2014 ý0 6වැ; 4න 

"ෙFශය"  ප�තෙර+. ෙක1ෙහ1මද ප� කරලා Cෙබ+ෙ+? 

ෙම@ම+ලා ෙක1'ෂ+ සභා ගැන ෙම1නවාද ෙ� කථා කර+ෙ+? 

ෙම1න කථාද ෙ�? ක¡ද ෙමෙහම /ය+ෙ+? මU+ද රාජප6ෂ 

මහ�මයා අර &;ශ්චයකාරව<යට  /යනවා, "ෙගදර යන ගම+ 

එ+න, මම ඔයාට  තන@ර ෙද+න�" /යලා. ඔබ@ම+ලා 

එෙහම_ ෙ��ෂ්ඨා�කරණයට &;ශ්චයකාරවK  ප� කෙළ�. අද 

ඇ&� ෙක1'ෂ+ සභා ගැන කථා කරනවා. ෙම1න 	සq් &කාර 

කථා ද ෙ�වා. ෙක1'ෂ+ සභා ගැන කථා කර+න 

ත\+නා+ෙස�ලාට සදාචාරා�මක අ_Cය6 නැහැ. ඒක 

	mග+න. ෙම1කද, දහහ� වන ආNOPම ව�වස්ථා 

සංෙශ�ධනෙය+ ෙගනාy ෙක1'ෂ+ සභා �ක 

ත\+නා+ෙස�ලාෙA කාලෙ# Uටy ජනා�පC  මU+ද රාජප6ෂ 

මහ�මයා,  දහඅටවන සංෙශ�ධනය ෙගනැ&� අෙහ�Z කර 

දැ�මා. ඒවා අෙහ�Z කරලා එ@මාෙA අතට බලය ග�තා. ෙ� 

රෙ¾ �C 6ෙෂ�§යට, අ�කරණ 6ෙෂ�§යට &;ශ්චයකාරවK+ 

ප� /Mෙ� ත; බලය අතට අරෙගන තම_ ත\+නා+ෙස�ලා 

පq}ය කාලෙ# \£ අ�කරණ 6ෙෂ�§යම  පාලනය කෙළ�. 

එෙහම පාලනය කරy උද&ය අද ෙමතැනට ඇ&�ලා ෙකÀ< 

ගානවා; නහෙය+ අඬනවා. ෙක1'ෂ+ සභාවලට හ< අය ප� 

ෙව+ෙ+ නැහැ ¢; Uතව@+ ප� ෙවනවා ¢; ෙක1'ෂ+ සභාෙR 

සභාපC@මා හ<යට වැඩ කර+ෙ+ නැහැ ¢; ෙ�ක කර+ෙ+ 

නැහැ¢; ෙ�ක /ය+ෙ+ නැහැ ¢. ෙ� ෙම1�� ෙව+ෙ+ නැහැ 

¢; ෙ�වා පට+ ග�ත පරමා,ථය ඉ� ෙව+ෙ+ නැහැ ¢ /යලා 

ෙම@ම+ලා දැ+ ෙමතැනට ඇ&� නහෙය+ අඬනවා.  

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, ල�ජ_. ෙ�වා ගැන ල�ජා 

ෙව+න. ත\+නා+ෙස�ලාෙA කාලෙ# ෙ��ෂ්ඨා�කරණයට, ෙ� 

රෙ¾ �C පFධCයට උද&ය ප� කෙළ� ෙක1ෙහ1මද /යලා 

ත\+නා+ෙස�ලාෙA හෘදය සා6fය ද+නවා.  

ෙම1හා+ û<ස් මහ�මයාව ෙ� රෙ¾ අ� &;ශ්චයකාරවරයා 

කෙළ� ෙක1ෙහ1මද? ෙම1හා+ û<ස් මහ�මයා /ය+ෙ+, මU+ද 

රාජප6ෂ මහ�මයාෙA කැÆන¾ මNඩලය 	mබඳ �C 

උපෙFශකවරයා_.  ඔY Zංහල අ¡KFදට මU+ද රාජප6ෂ 

මහ�මයා හ�බ ෙව+න යනවා. ඒ &තර6 ෙන1ෙව_, මU+ද 

රාජප6ෂ මහ�මයාෙA ෙªÆලා රග, ගහනෙක1ට ඒ රග, මැ2 

බල+න� }යා. එෙහම }U�ලා තම_ ඔY  ෙ� රෙ¾ අග&;qK 

බවට ප� ¡ෙN. ඒ කාලෙ# එෙහම_ ප� කෙළ�. අද එෙහම 

එක6 නැහැ. අද හැම ෙය�ජනාව6ම ව�වස්ථා මNඩලයට 

ෙA+න ඕනෑ. ඒකට ෙගනැ�, එතැ;+ ඒවා අSමත ෙව+න 

ඕනෑ. ජනා�පC@මා ෙය�ජනා කළ සමහර ඒවා� එU- BC6ෙෂ�ප 

ෙවලා Cෙබනවා. ෙ� ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා හරහා ෙ� රෙ¾ 

Bජාත+§වාදය ශ6Cම� කර+න අද අපට y£ව+ෙවලා 

Cෙබනවා. ත\+නා+ෙස�ලාෙA කාලෙ# ෙ� රෙ¾ &ධායකයට 

ස�Ú,ණ බලය -ලා, ෙ� රෙ¾ Bජාත+§වාදය අSව ශ6Cම� 

කළ ෙFව� අෙහ�Z කරලා ෙ� රට ආපස්සට ෙගන }යා.  2005 

Zට 2015 ද6වා ෙ� රෙ¾ �C 6ෙෂ�§ෙ# ZFධ ¡~ ෙFව�; ෙ� 

රෙ¾ ෙක1'ෂ+ සභාවලට  ¡~ ෙFව� අ	 දැ6කා. හැම 

ෙක1'ෂ+ සභාව6ම අක,මණ� කර C�ණා. අද අෙ) ;ෙය�ජ� 

ඇමCවරෙය6 ෙ��ෂ්ඨා�කරණයට යනවා.  එ@මා උසා&යට 

අපහාස කළාය /යා නOව6 දමලා, එ@මා ඒකට ෙප� Z�+න 

යනවා. සමහර &ට එ@මාව Zරගත කර+න� y£ව+. ඒ &�යට 

සාධාරණව, ස්වාIනව Äයා කරන උසා&ය6 අද Cෙබනවා. ඒ 

&තර6 ෙන1ෙව_, ඉ4< කාලෙ# ත\+නා+ෙස�ලා 

බලාෙප1ෙර1�@ වන ජනා�පC අෙ)6ෂක@මාට -ෙග�ඨාභය 

මහ�මයාට- අද y£ව+ ෙවලා Cෙබනවා, එ@මාව අ� අඩං�වට 

ග+න එපාය /යා ;ෙය�ගය6 අ�කරණෙය+ ග+න. ඒක 

එ@මා ග�තා. FCID  එක ෙග�ඨාභය මහ�මයා අ� අඩං�වට 

ග+න ඕනෑය /යා අ�කරණෙය+ ;ෙය�ගය6 ග+න 

හදනෙක1ට, එ@මා  qË� උසා&යට }U+ ඒ ;ෙය�ගය 

වළ6ව+න ;ෙය�ගය6 ග�ත ආකාරය අ	 දැ6කා. ඒ 

;ෙය�ගය ග�තා &තර6 ෙන1ෙව_, අවස්ථා /Uපයක-ම ඒ 

;ෙය�ගය -,ඝ කර ග+න� එ@මාට y£ව+ ¡ණා. ෙමෙහම 

උසා& Cෙබ+ෙ+ ෙක1ෙහ�ද?  අද Cෙබ+ෙ+ එෙහම උසා&ය6.  

අද ත\+නා+ෙස�ලාට උසා&යට ෙච�දනා කර+න බැහැ. අද 

උසා&ය ත\+නා+ෙස�ලාට� ඕනෑ &�යට $+: ලබා ෙදනවා. 

අද උසා&යට අපහාස කළාය /යලා අෙ) ආNOෙR ඇමCවK+ 

අරෙගන }U�ලා නO දමනවා. එදා එෙහම C�ෙN නැහැ. එදා 

ත\+නා+ෙස�ලාෙA ඇමCවරය� තබා, අOම ගණෙ+ BාෙFGය 

සභාවක ම+X ෙකෙන6ව� උසා&යට ෙA+න බැහැ. එෙහම 

ත��වය6 තම_ ඒ කාලෙ# C�ෙN.  

ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා හරහා  අද අ	 ෙ� රෙ¾ 

Bජාත+§වාදය ශ6Cම� කර Cෙබනවා. ඒවාෙ# අO පාO 

Cෙය+න y£ව+. අO පාO නැහැය /යා අ	 ක¡Kව� 

/ය+ෙ+ නැහැ. අO පාO Cෙබනවා. ෙම1කද, ෙ� රටට අ¢� 

 ෙFව� හ¿+වා ෙදනෙක1ට ය� ය� අO පාO ඇCෙවනවා.  අ	 

එක@ෙවලා, ඒ අO පාO  ගැන කථා බහ කරලා, වාද &වාද කරලා, 

ඒවා හ< පැ�තට ත�¢ කර ග+න ඕනෑ. ඒක අෙ) වග�ම6 

&තර6 ෙන1ෙව_, ත\+නා+ෙස�ලාෙA� වග�ම6. එෙහම 

නැCව ත\+නා+ෙස�ලා ෙමතැනට ඇ&�ලා, "ෙ� ෙක1'ෂ+ 

සභා වැඩ6 නැහැ, ෙ�වා_+ ෙ� ෙFව� ෙව+ෙ+ නැහැ, 

සභාපC@මා වැඩ6 කර+ෙ+ නැහැ, ෙ�වා ත\+නා+ෙස�ලාෙA 

ෙFශපාලන ¡වමනා මත ෙගන එන  ෙFව�" /යලා ;ක� අÜත 

ෙච�දනා කර+න එපා.    ෙක1'ෂ+ සභා ගැන කථා කර+නව� 

ත\+නා+ෙස�ලාට සදාචාරා�මක අ_Cය6 නැහැ. ෙම1කද, 

ත\+නා+ෙස�ලා ඒවා අෙහ�Z කළ ';ස්q. ඒවා අෙහ�Z කරලා, 

අද ෙමතැනට ඇ&� ඒවා ගැන කථා /Mෙ� සදාචාරා�මක 

අ_Cය6 ත\+නා+ෙස�ලාට Cෙබනවාද /යා මම න� ද+ෙ+ 

නැහැ. 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@ම;, අද ෙ� ෙFව� ශ6Cම� 

ෙවලා ඉ4<යට යන කාලය6 ඇ&�ලා Cෙබ+ෙ+. රෙ¾ 

Bජාත+§වාදය ශ6Cම� කර+න y£ව+ 	යවරව� අද ෙ� 

ආNOව අරෙගන Cෙබනවා. &ෙශ�ෂෙය+ම අද ෙත1ර@K දැන 

ගැ�ෙ� අ_CවාZකම 	mබඳ පනත ගැන කථා කළා.  අද 

ත\+නා+ෙස�ලාට ෙ� ෙත1ර@K දැන ගැ�ෙ� අ_CවාZකම 

	mබඳ පනත හරහා පා,0ෙ�+@ෙR ම+XවK+ට ලබාෙදන 

වරBසාද 	mබඳව දැනග+න y£ව+ ෙවලා Cෙබනවා. න\� 

අෙ) කථානායක@මා එදා ෙ� ෙත1ර@K දැන ගැ�ෙ� පන� 

ෙක��පත පා,0ෙ�+@වට ඉ4<ප� කළාම එය පරාජය කර+න 

ත\+නා+ෙස�ලා ඡ+දය :+නා &තර6 ෙන1ෙව_, Uටy 

ජනා�පC@මා පා,0ෙ�+@වට ඇ&� /Rවා "ෙත1ර@K දැන 

ග+න පන� ඕනෑ නැහැ, ඕනෑ ෙත1ර@ර6 මෙග+ අහ+න, මම  

/ය+න�" /යා. එෙහම තම_ එදා මU+ද රාජප6ෂ මහ�මයා 

ෙ� පා,0ෙ�+@වට ඇ&�ලා ෙත1ර@K දැන ගැ�ෙ� 

අ_CවාZකම 	mබඳ පනත ගැන උ�තර :+ෙ+. අ	 එෙහම 

ෙන1ෙව_. ෙ� ආNOව ත\+නා+ෙස�ලාට වඩා, Bජාත+§වාදය 

ෙවSෙව+; Bජාත+§වාදය ශ6Cම� /Mම ෙවSෙව+; 

Bජාත+§වාදය ආර6ෂා /Mම ෙවSෙව+ කට^@ කර'+, 

ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා හරහා  ෙ� රෙ¾ ඉ4< ගමන ගැන ය�  

සාධ�ය 	යවරව� අරෙගන Cෙබනවා. ත\+නා+ෙස�ලා එය 

අගය කර+න ඕනෑ; පැසqමට ල6 කර+න ඕනෑ. 

ඒවාෙ# අO පාO Cෙබනවා න�, Bශ්න Cෙබනවා න�,  

Äයාකා<�වය 	mබඳව ගැට¢ Cෙබනවා න�, අපට ඒ ෙFව� 

ස�බ+ධෙය+ සාක2ඡා කර+න y£ව+. අ	 ඒක ෙහ1ඳ 

පැ�තකට ත�¢ කර+න ඕනෑ.  
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ග3 aලාසනාbඪ ම���මා (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

ෙ� අවස්ථාෙR- ගK ;ෙය�ජ� කථානායක@මා Óලාසනයට 

පැ'ෙණනවා ඇC. 
 

අන�3ව ග3 ෙහfෂා� Cතානෙo මහතා aලාසනෙය� ඉවH 
�ෙය�, �ෙය�ජO කථානායක�මා [ග3 ෙ}.එ9. ආන�ද �මාරt_ 
මහතා]  aලාසනාbඪ Cය. 

  அத� பிற�, மா>Aமி� ேஹசா� விதானேக அவ&க  அகிராசன�தினி�1 அகலேவ, பிரதிE சபாநாயக& அவ&க   [மா>Aமி� ேஜ.எ�. ஆன�த �மாரசிறி] தைலைம வகி�தா&க . 
 

Whereupon THE HON. HESHAN WITHANAGE left the Chair, and 
THE HON. DEPUTY SPEAKER [THE HON. J.M. ANANDA 
KUMARASIRI]  took the Chair. 
 

ග3 x��+ ර�මා� මහතා  (மா9�மி, �ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

එම ෙක1'ෂ+ සභා ෙහ1ඳ පැ�තකට ත�¢ ෙන1කර, ඒවා 

කඩාක)ප� කර කඩා Æඳ දමා, ෙ� රෙ¾ Bජාත+§වාදය නැවත� 

නැCෙවන ආකාරයට ත\+නා+ෙස�ලා අදහස් Bකාශ කරනවා 

න�, ඒක Bජාත+§වාදය ෙවSෙව+ කරන අදහස් Bකාශ /Mම6 

/යලා මා Uත+ෙ+ නැහැ. ෙ� කථා ෙ� රෙ¾ අනාගත පැවැ�ම 

ෙවSෙව+, ෙ� රෙ¾ Bජාත+§වාදය ශ6Cම� /Mම ෙවSෙව+ 

කරන කථා /යලා අපට 	mග+න බැහැ.  ඒ කථා කර+ෙ+ ෙ� 

Cෙබන ෙFව� කඩා Æඳ දම+න_; ෙ�වා Æඳ දමා නැවත අ	 

ආපස්සට ෙගන ය+න_.  

ගK ;ෙය�ජ� කථානායක@ම;, මට ක0+ ච+4ම 

Eර6ෙක1½ Uටy ඇමC@මා කථා කළා. "දැ+ ආ,�කය ඉවර_" 

/යා එ@මා /Rවා; "ආ,�කය &නාශ ෙවලා" /යා එ@මා /Rවා. 

අපට Cෙබන Bශ්නය ෙමය_. එ@ම+ලා අ¡K: @නහමාරකට 

ආස+න කාලය6  ඇමCක� දරාෙගන, වරBසාද අරෙගන ෙ� 

ආNOෙR ඉඳෙගන එ@මා ;ෙය�ජනය කරන ගා�ල 

4ස්56කෙ# Z�න තKණ තK�ය+ එකZය ගණනකට� වැ½ 

	<සකට ෙත� සංස්ථාෙR ¤/යා ලබා:+නා. ඒ වාෙAම තව� 

	<සකට petrol sheds &වෘත කර+න licences :+නා. ෙක1ළඹ 

Z�න අෙ) අයට job එක6ව� ෙද+න ඉඩ ෙද+ෙ+ නැCව, ඒ 

Zය�ලම එ@ම+ලාෙA ආසනවල Z�න තKණය+ෙග+ yරවා, 

තව� 	<සකට petrol sheds &වෘත කර+න licences -ලා දැ+ 

ඇ&�ලා /යනවා, "ආ,�කය ඉවර_" /යා. එෙහම න�, 

ආ,�කය ඉවර /Mෙ� වග �ම� භාර ග+න ඕනෑ 

ත\+නා+ෙස�ලාම තම_.  
 

ග3 අෙශ�ක sය�ත මහතා (மா9�மி, அேசா!க பிாியAத) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ඒ ක¡ද, ගK ම+X@ම;? 
 

ග3 x��+ ර�මා� මහතා  (மா9�மி, �ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ච+4ම Eර6ෙක1½ Uටy ඇමC@මා. එ@මා අ¡K: @න6 ෙ� 

ආNOෙR Z�යා. ප½ න½ ග�තා; වාහන ග�තා; ඇමC වරBසාද 

Zය�ලම �6C &+දා. 
 

ග3 අෙශ�ක sය�ත මහතා (மா9�மி, அேசா!க பிாியAத) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ඉC+ ෙ� ආ,�කය ඉවර Eෙ� Bධාන වග�ම එ@මා� භාර 

ග+න එපා යැ? 

ග3 x��+ ර�මා� මහතා  (மா9�மி, �ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඔR, ඒක තම_ මම /RෙR. එෙහම න�, අ¡K: @නහමාර6 

ෙ� ආNOෙR Z� ත\+නා+ෙස�ලා� ෙ� වග�ම භාර ග+න 

ඕනෑ. ෙම1කද, කැÆන¾ මNඩලෙ#- ග+නා හැම $+:වකටම 

අත උස්සා එ@මා� එදා ඒවා අSමත කළා; ඒවා ෙවSෙව+ ෙප� 

Z�යා. ඒ Zය�ලම කරලා ඉවර ෙවලා දැ+ අ;6 පැ�තට }ය 

ගම+ /යනවා, "වැඩ6 නැහැ, ෙ� ආ,�කය කඩා වැ�ලා 

Cෙබ+ෙ+" /යා. මම Uතන &�යට ෙ�වා ෙFශපාලන 

සදාචාරයට පටහැ; ෙFව�. ෙ�වා මහ�මා ෙFශපාලනයට 

හ<ය+ෙ+ නැහැ. එෙහම �හක ෙව+න ෙහ1ඳ නැහැ. කාලෙය+ 

කාලයට අෙ) මතවාද ෙවනස් වනෙක1ට; අදහස් ෙවනස් 

වනෙක1ට, "අ	 ඉ+න තැන හ< නැහැ, ඉ+න තැනම U�යාම 

ෙFශපාලන අනාගතය6 නැහැ, ෛමXපාල මහ�මයා� එ6ක 

}U�ලා ඊළඟ මැCවරණය 4න+න බැහැ, මU+ද රාජප6ෂ 

මහ�මයා එ6ක }ෙය1� තම_ මැCවරණය 4න+න y£ව+ 

ව+ෙ+" /යලා $+: අරෙගන ඒ පැ�තට යනවා. එෙහම 

}U�ලා එ@ම+ලා� එ6ක ඉඳෙගන, ත\+නා+ෙස�ලා අ¡K: 

@නහමාර6 Cස්ෙස� ෙ� ආNOෙR ඉඳෙගන කරy ෙFව� හ< 

නැහැය /යා දැ+ /ය+න එපා. ත\+නා+ෙස�ලා ඒ Zය¢ 

වරBසාද අරෙගන, ඒවා හ< නැහැය /යා දැ+ /ය+න එපා; ඒවා 

වැ¤4_ /යා /ය+න එපා. ෙම1කද, ඒ $+: $රණ ග+නෙක1ට 

ත\+නා+ෙස�ලා� කැÆන¾ මNඩලෙ# Zට ඒ හැම 

$+:වකටම අත ඉස්qවා; ඒවා ෙවSෙව+ ෙප� Z�යා; ආNOව 

ලබාෙදන හැම වරBසාදය6ම ලබා ග�තා.  ත\+නා+ෙස�ලාෙA 

ආසනවල Z�න තKණෙය� 450කට වැ½ 	<සකට 

ෙක1ෙළ1+නාෙR Cෙබන Petroleum Corporation එෙ6 ¤/යා 

ලබා :+නා. ත\+නා+ෙස�ලාෙA ආධාරකKව+ට petrol sheds 

දම+න licences ලබා :+නා. 

 
ග3 �ෙය�ජO කථානායක�මා (மா9�மி, பிரதி* சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගK ම+X@ම;, ඔබ@මාට තව &නා½යක කාලය6 පමණ_ 

Cෙබ+ෙ+. 

 
ග3 එස්.එ9. ම_&කා+ මහතා (மா9�மி, எL.எ�. மாி!கா�) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

ඒ ෙග1�ල+ යහ පාලනෙ# ඉ+න ෙක1ට ඒ ෙග1�ල+ 

¤/යා :+ෙ+ x ලංකා ;දහස් පා6fකය+ට පමණ_. දැ+ 

තම_ ෙ� �එ+û එකට බ�+ෙ+. 
 

ග3 x��+ ර�මා� මහතා  (மா9�மி, �ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඒක තම_, ඔබ@මාෙA පා6fකය+ට ෙද+න එක job 

එක6ව� :+ෙ+ නැහැ ෙ+ද, ගK ම+X@ම;? 

 

ග3 එස්.එ9. ම_&කා+ මහතා (மா9�மி, எL.எ�. மாி!கா�) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

එක6ව� :+ෙ+ නැහැ. මම ඉ+ෙ+ ඊට එහා පැ�ෙ� ෙ+. 

 
ග3 x��+ ර�මා� මහතා  (மா9�மி, �ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඒක තම_. මම ඉ+ෙ+ Petroleum Corporation එකට 

අ�ලy ෙගදර_. මට :+ෙ+� නැහැ. න\�, Petroleum 

Corporation එෙ6 වැඩ කර+න ගා�ෙ� Zට තKණය+ ආවා. 
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බලයට ප� ¡ණාට පqව_. ඒ සභාපCවK+ට, සාමාLකය+ට 

ෙගE� වැ½ /Mම ස�බ+ධෙය+ අද ෙය�ජනාව ඉ4<ප� ෙවලා 

Cෙබනවා. ෙ� සභාපCවK+ ඇ@£ ෙක1'ෂ+ සභා ශ6Cම� 

/Mම @m+ ජන සමාජෙය+ ඈ� ෙවලා C�~  අප6ෂපා$ 

ෙස�වය තව:රට� ශ6Cම� කර+න හැ/යාව ලැෙබ_ /ය අප 

&ශ්වාස කරනවා. අද වන &ට ඒකාබFධ &ප6ෂය බරපතළ 

ෙFශපාලන සට+ පාඨ Uඟයකට  ප� ෙවලා Z�නවා. ඒ ;සා 

ෙ� උද&ය ඒ ගැන &ෙRචනය කරනවා. අපට මතක_ ඒ කාලෙ# 

නO $+: -y හැ�. අපට මතක_ ඒ කාලෙ# නO අහy හැ�. ඒ 

නO අහy නOකාරෙය1 නැෙටRෙව� පා,0ෙ�+@ ම+XවK 

නැ�න� ඇමCවK. එදා  එවැ; ත��වය6 තම_ C�ෙN. අ	 

ඊෙ# දැ6කා, බFධ ;වාස අ_Cක� (&ෙශ�ෂ &�&ධාන) පන� 

ෙක��පත සහ ඉ4/M� ක,මා+ත සංව,ධන පනත යටෙ� 

;ෙය�ග &වාදෙ# -, ඒ &වාදයට \Yණ ෙද+න බැ<ව ඒකාබFධ 

&ප6ෂෙ# ම+XවK පැනලා }Uy හැ�. ඒකාබFධ &ප6ෂෙ# 

ක�කය+ නැC ¡~ ;සා ඊෙ# ඒ පන� ෙක��පත ඉ6ම;+ 

ස�මත කරලා පා,0ෙ�+@ව ඉ6ම;+ අවස+ කර+න 

හැ/යාව ලැ�ණා.  

ගK ;ෙය�ජ� කථානායක@ම;, &ෙශ�ෂෙය+ම ෙදය6 

/ය+න ඕනෑ. Uටy ජනා�පC මU+ද රාජපප6ෂ ම+X@මා අද 

උෙF කථා කළා, ෙච�දනා ප§ ෙදක6 ලබy Z<ව,ධන /යන 

ෙජ�ෂ්ඨ ෙප10ස් අ�කා<වරෙය6ට ;ෙය�ජ� ෙප10ස්පC Âරය 

ලබා  ෙන1-ම ස�බ+ධෙය+. එ@මාට මත6 කර ෙද+නට ඕනෑ, 

රාජ� ෙස�වෙ# ෙච�දනා ප§ ෙදක6 Cෙබනෙක1ට ෙච�දනා ප§ 

&භාග කරලා අවස+ කරනා ෙත6 උසස්E� ෙද+න හැ/යාව6 

නැහැ_ /යා. ඒක හැෙම�ම ද+නවා. ඒක ආයතන සං�හෙ# 

Cෙබනවා. මම ද+ෙ+ නැහැ, එ@මා ඒ ආයතන සං�හය /යවලා 

නැFද /යා. එෙහම නැ�න� එ@මාට ඒක මතක නැFද /යා මම 

ද+ෙ+ නැහැ. එ@මා Uතා ෙගන ඉ+ෙ+ එ@මා තවම ෙ� රෙ¾ 

ජනා�පC /යා. එ@මා ජනා�පC /යා Uතාෙගන එ@මා ඒ 

කාලෙ# කරyවා ෙ� කාලෙය� කර+න හදනවා.  ඒ කාලෙ# 

කරyවා ෙ� කාලෙ# කර+න බැහැ. ඒ ත��වය ෙවනස් ෙවල_ 

Cෙබ+ෙ+. ෙමU- මම අවධාරණය කරන කKණ ව+ෙ+, �ෂණ 

ෙච�දනා Cෙබන ;ලධා<+ට උසස්E� -ම. 

ගK ;ෙය�ජ� කථානායක@ම;,  පq }ය කාලෙ# වාස් 

�ණව,ධන /යා DIG ෙකෙන6 U�යා. අද එ@මා ඉ+ෙ+ Uෙ,. 

ඒ DIG මහ�තයාට උසස්E� :+නාම එ@මා අවසානයට කෙළ� 

ෙම1ක6ද /යන එක \£ රටම ද+නවා. ඒ ;සා ඒ ත��වය 

තව:රට� ෙ� රාජ� ෙස�වය @ළ ඇC&ය ^@ නැහැ. එෙහම 

ත��වය6 ඇC ෙවනවාට අප &KFධ_. ඒක ;සා තම_ 

ෙක1'ෂ+ සභා ශ6Cම� කර, ෙ� ගමන ;වැර4ව ය+න ඕනෑ 

/යා අ	 /ය+ෙ+.  

එක@ කළ අගය මත බ: (සංෙශ�ධන) පන� ෙක��පත අද 

ඉ4<ප� ෙවලා Cෙබනවා. &ෙශ�ෂෙය+ම අපනයන බ: අO /Mම, 

ර6ෂණ වැ¾ එක අO /Mම වාෙAම ආනය;ක භාNඩ වැ¾ එෙ6 

;දහස ඉව� /Mම  ආ- රටට වැඩදායක වන ප<4 අද ෙ� රෙ¾ 

ආ,�කය ෙග1ඩනඟ+නට, ෙ� රෙ¾ ආ,�කය ඉ4<යට ෙගන යා 

හැ/වන  ප<4 ඒ සඳහා K�� ෙදන ෙය�ජනා ඉ4<ප� ෙවනවා. 

ෙ�වා ගැන කථා කර+ෙ+ නැහැ. :�<ය strike එක6 ගැන කථා 

කර_. බස් strike එක6 ගැන කථා කර_. ඒවා ෙව+ෙන� ෙ� 

රෙ¾ සාමාන� ජනතාවට, එෙහම නැ�න� වෘ�$ය 

ස'Cකාරය+ට, එෙහම නැ�න� &ෙර�ධතාකාරය+ට බය 

නැCව &ෙර�ධතා කර+න අවස්ථාව -ලා Cෙබන ;සා_.  ඒ 

අවස්ථා @ළ තම_ ෙ�වා ඉස්ම@ ෙව+ෙ+. අ	 ද+නවා, අ¡K: 

ගණනාව6 Cස්ෙස� ජනතාවෙA ;දහස නැCකරලා ජනතාව 

Uරකරලා, '<කලා C�ණාට පqව  යහ පාලනෙය+ ඒ ;දහස 

:+නාට පqව ඒ ;දහස q:q &�යට සහ Sq:q &�යට �6C 

1169 1170 

එෙහම තම_, රස්සා ෙබ:ෙR. ෙක1'ෂ+ සභා හ< නැහැ, අරක 

හ< නැහැ, ෙ�ක හ< නැහැ, ෙ� -y &�ය හ< නැහැ, සභාපC@මා 

හ< නැහැය /යා දැ+ /යනවා. ෙ� Zය�ලම ෙබ1ළඳ කථා. ෙ� 

අවස්ථාෙR ගK  අ,Íන රණ@ංග ඇමC@මා ෙ� ගK සභාවට 

එනවා. එ@මාෙග+ අපට ෙ� ෙFව� අහග+න y£ව+. ගK 

ඇමC@ම;, ක0+ Z� ඇමC@මා රස්සා �ය6 -ලා Cෙබනවාද 

/යලා ඔබ@මා අපට ෙප1Áඩ6 /ය+න. එ@මා රස්සා �ය6 

-ලා Cෙබනවාද, petrol sheds දම+න licences �ය6 -ලා 

Cෙබනවාද? 

 
ග3 අ+°න රණ�ංග මහතා (ඛ�ජ ෙතL ස9පH 
සංව+ධන අමාතO�මා) (மா9�மி, அ�ஜுன ரண�.க - ெப2ேறாYய வள.க0 அபிவி��தி அைம*ச�) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Petroleum 
Resources Development) 

මම න� එක6ව� -ලා නැහැ. 

 

ග3 x��+ ර�මා� මහතා  (மா9�மி, �ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඔබ@මා ෙන1ෙව_, ක0+ Z� ඇමC@මා. 

 

ග3 �ෙය�ජO කථානායක�මා (மா9�மி, பிரதி* சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගK ම+X@ම;, දැ+ කථාව අවස+ කර+න. ඔබ@මාට 

වැ½yර� කාලය ලබා - Cෙබනවා. 

 

ග3 x��+ ර�මා� මහතා  (மா9�மி, �ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගK ;ෙය�ජ� කථානායක@ම;, Bජාත+§වාදය ශ6Cම� 

/Mම ෙවSෙව+ යහ පාලන ආNOව ග� ෙ� $+:ව @m+ 

ෙක1'ෂ+ සභා ස්ථා	ත කර රට අ¢� 4ශාවකට ත�¢ කර+න 

අ	 ය� උ�සාහය6 අරෙගන Cෙබනවා. ෙ�ක අමාK ගමන6. 

න\�, ෙ� අමාK ගමන ෙන1}U+ අපට ය+න ෙවන 4ශාව6 

නැහැ; ෙවන ගමන6 නැහැ. ෙ� ෙක1'ෂ+ සභාවල අO පාO 

Cෙබ+න y£ව+. ය� ය� ගැට¢ Cෙබ+න y£ව+. න\�, ෙ� 

රෙ¾ Bජාත+§වාදය ආර6ෂා කර ගැ�ම සඳහා ඒ Zය¢ ෙFව� 

හදාෙගන අ	 ෙ� ෙක1'ෂ+ සභා ශ6Cම� කළ ^@_.  

 

ෙබ1ෙහ1ම ස්@C_.   

 
ග3 �ෙය�ජO කථානායක�මා (மா9�மி, பிரதி* சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගK ච+4ම ගමෙA ම+X@මා, ඔබ@මාට &නා½ 5ක 

කාලය6 Cෙබනවා.  

 
[අ.භා. 5.06] 

 
ග3 ච�Jම ගමෙo මහතා (மா9�மி, சAதிம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

ගK ;ෙය�ජ� කථානායක@ම;, 1978 ආNOPම 

ව�වස්ථාවට අSව Zය¢ම රජෙ# සහ අ�කරණෙ# ;ලධා<+ 

ප� /Mෙ� බලය ජනා�පC@මා ස@ව C�ණා. ෙ� ත��වය 

අSව අප6ෂපා$ ෙස�වය6 ඉ� ෙන1වන බවට නැÎ~ මැZ&0 

;සා ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභා 96 ප� /Mමට එදා ෙය�ජනා 

¡ව�, ෙ�ක යථා,ථය6 බවට ප� ¡ ෙN යහ පාලන ආNOව 



පා,0ෙ�+@ව 

&Àන ත��වයට ප� කර Cෙබන බව. ඒවා ෙදස බලාෙගන ඉඳලා 

ඒ සඳහා ඒක රාG වන 	<ස6 ඉ+නවා. &ෙර�ධතාව6 දැ6කාම 

&ෙර�ධතාවට ෙග1Sෙවන උද&ය Z�නවා. මාධ� හරහා කරන 

සාධාරණ සහ අසාධාරණ &ෙRචනවලට % '� ෙදන උද&ය අද 

ඉ+නවා. හැබැ_, කාලය6 යනෙක1ට ජනතාව ෙ�K� ග+නවා 

මාධ�ව0+ කෑ ගැYවාට, ෙබ1Kවට &ෙර�ධතා කළාට /Zම 

ඵල6 නැහැ, ඇ�ත ත��වය යටප� ෙවලා Cෙබ+ෙ+ /යා.  

ගK ;ෙය�ජ� කථානායක@ම;, මම උදාහරණය6 &�යට 

/ය+න කැමැC_, පq}ය කාලෙ#- අ	 &&ධ yY&E�වලට 

}යාම, එංගල+තෙ# ල+ඩ+ Sවර Bවෘ�C ප§ 1196 

Cෙබනවා /යා මට දැන ග+න ලැ�ණ බව. හැබැ_, ෙමම 

Bවෘ�C ප§ 119ම සඳහ+ වන කK~ ස�බ+ධෙය+ ඒ රෙ¾ 

ජනතාව ෙල1� අවධානය6 ෙය1\ කර+ෙ+ නැහැ. ෙම1කද,  

ප�තරය /ය+ෙ+ කලාව6, ඒ කලාව @ළ සැඟ¡~ ෙදය6 

Cෙබනවා /යා ඒ උද&ය ද+නවා.  

ගK ;ෙය�ජ� කථානායක@ම;, පq}ය කාලෙ# - මාධ� 

ආවරණය ;සා, මාධ� ම,දනය කරy ;සා, මාධ�යට අවශ� ප<4 

Bචාරක කට^@ කර+න ෙන1 -y ;සා මාධ� හරහා ෙප1½ 

වචනය6 	ට ¡ණා න� ජනතාව U@වා, "ඒක ඇ�ත." /යා. ඒක 

පqපස හඹා ෙගන ය+න පට+ ග�තා. ඒක ;සා අද මාධ� 

;දහස� සමඟ ඕනෑ ඕනෑ ෙFව� Bචාරය කර+න :+නාම 

ජනතාව තවම� ඒවා පස්ෙස+ :වනවා. [බාධා /Mම6] 

ඒ වාෙAම තව �ක කල6 යන &ට ජනතාව මාධ� පස්ෙස� 

:වන ඒවා, &ෙර�ධතා පqපස :වන ඒවා, එක එ6ෙකනාෙA ල~ 

කන ඒවා තව:රට� ජනතාව ඉෂට් කර+ෙ+ නැහැ /යන එක 

මම මත6 කර ෙද+න ඕනෑ. ෙම1කද, ෙ� රෙ¾ ;දහස සහ 

යථා,ථය ජනතාව ෙ�K� ග+නවා. ඒ ;සා ෙ� Zය¢ම කK~ 

ෙග1S ෙවලා Cෙබ+ෙ+, 4� කාලය6 ජනතාවට ලබා -ලා 

C�~ ;දහස ලබා ෙන1 -ම @ළ -අ¡K: @නහමාර6 @ළ ලැ�~ 

;දහස- අනවශ� Bචාරය @ළ ඉස්ම@Eම පමණ_ /යන එක 

මත6 කර'+ මම ;හඬ වනවා. ස්@C_. 

 
ග3 �ෙය�ජO කථානායක�මා (மா9�மி, பிரதி* சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
�ළඟට, ගK ඉෂා6 රYමා+ ම+X@මා. ඔබ@මාට &නා½ 5ක 

කාලය6 පමණ_ Cෙබ+ෙ+. කKණාකර, ඔබ@මාෙA කථාව 

&නා½ 5/+ අවස+ කර+න. 

 

[අ.භා. 5.12] 
 

ග3 ඉෂා& ර�මා� මහතා (மா9�மி, இஷா! ரஹுமா�) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ගK ;ෙය1ජ� කථානායක@ම;, අද ආNOPම ව�වස්ථාව 

යටෙ� ෙය�ජනාව සහ අෙ) \ද� ඇමC@මාෙA පන� 

 ෙක��පත6 ෙදවන වර /යැEම සඳහා   ඉ4<ප� කර Cෙබනවා. 

න\�, අද අෙ) රෙ¾ ඇC E Cෙබන ත��වය� එ6ක 

බලනෙක1ට ස්වාIන ෙක1'ෂ+ සභාවල වැ�) වැ½Eම 

ස�බ+ධව එක එ6ෙකනා එක එක &�යට ෙච�දනා කරන එක 

අපට ද/+න Cෙබනවා. න\� පැහැ40වම /ය+න ඕනෑ, 

තම+ෙA කට^@ ;වැර4ව කළා න� ක¡Kව� ඇÕ�ල 46 

කරලා කථා කර+ෙ+ නැහැ_ /යලා. ෙම1න ;ලධා<යා ¡ව� 

තම+ෙA වැඩ 	mෙවළ ;වැර4ව කර+න ඕනෑ, ස්වාIනව 

කට^@ කර+න ඕනෑ. 4^~ ෙව'+ පවCන අප වැ; රටකට අද 

අවශ� ෙවලා Cෙබ+ෙ+ ඒක_. එෙහම නැC ¡ෙණ1� අෙ) රටට 

ෙබ1ෙහ1ම අප�,Cය6 ඇC ෙවනවා. ෙම1කද, අ	 ෙක1_ 

&�යකට �C පැවKව�, ඒ �Cය ඉ4<යට ෙගන ය+න අපට 

බැහැ. අෙ) රෙ¾ ෙබ1ෙහ� Bශ්නය6 ඇC ¡~ ^ගෙ#- තම_ 

අෙ) හැම �Cය6ම පා,0ෙ�+@වට ඉ4<ප� කරලා ස�මත 

කර+ෙ+. ඒ අ^<+ ස�මත කර ග+නා �C ;වැර4ව ස�මත 

කර ග+නවා න�, හැම ර ජෙ# ෙස�වකය+ම ස්වාIන &�යට  

ඉ+න ඕනෑ. එෙහම නැC ¡ෙණ1� ෙ� කට^@ කර+න යාෙ�-  

අපට ෙබ1ෙහ� Bශ්න ඇC වනවා.  

ගK ;ෙය�ජ� කථානායක@ම;, අෙ) \ද� ඇමC@මා \ද� 

ස�බ+ධව පනත6 ඉ4<ප� කරලා Cෙබනවා. ගK \ද� 

ඇමC@ම;, ෙබ1ෙහ1ම ස@ට6 දැෙනනවා. න\�, අෙ) රෙ¾ 

පවCන ආ,�කය� එ6ක ඔබ@මා පනවලා Cෙබන බ: අය 

කර+න ඕනෑ. න\�, ය� /Z &�යකට ය� ය� ව�ාපාර 

ෙබ1ෙහ1ම පqබෑම6 ඇC ෙවලා Cෙබනවා. ඒ &�යට පqබෑම6 

ඇC ෙවලා Cෙබ+ෙ+ අෙ) රෙ¾ ආ,�කෙ# Cෙබන Bශ්න 

;සා_. ඔබ@මා ඒක ෙබ1ෙහ1ම පැහැ40වම ද+නවා. 

ක,මා+තකKව+ට ක0+  C�~ බැං� ODවලට වඩා මහ 

&ශාල &�යට වැ½Eම6 ෙවලා Cෙබනවා. ඒ ;සා ඒ අයට 

තම+ෙA ව�ාපාර කට^@ /Mෙ�- Bශ්නය6 ඇC ෙවලා 

Cෙබනවා. අෙ) බැං� භාර ඇමC@මා� ඉ+නවා. හැම 

බැං�ෙRම Zයයට 15ට, Zයයට 16ට C�~ ෙප10ය Zයයට 28, 

Zයයට 30 ද6වා වැ½ ෙවලා Cෙබනවා.  

 
ග3 �ෙය�ජO කථානායක�මා (மா9�மி, பிரதி* சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ගK ම+X@මා, ඔබ@මාට තව &නා½යක කාලය6 පමණ_ 

Cෙබ+ෙ+. 

 
ග3 ඉෂා& ර�මා� මහතා (மா9�மி, இஷா! ரஹுமா�) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ව�ාපා<කය+ ෙබ1ෙහ1ම අමාK ත��වය/+ තම_ ව�ාපාර 

කට^@ කරෙගන ය+ෙ+. අෙ) බැං�ව භාර ඇමC@මා වාෙAම 

\ද� රාජ� ඇමC@මා� \ද� ;ෙය�ජ� ඇමC@මා� යන ඔබ 

ෙදෙප1ළම ඔ¡+ට සහනය6 ෙද+න ඕනෑ;  ඒකට උද¡ කර+න 

ඕනෑ.  

උද¡ කෙළ1� &තර_ ඒ අයෙA ව�ාපාර කට^@ කර ෙගන 

ය+නට ඉ4<ෙ#- y£ව+ ෙව+ෙ+. එෙහම නැC ¡ෙණ1� 

ව�ාපාර කඩාක)ප�ෙවලා ඒ අය යටෙ� ඉ+න ෙස�වකයS� 

අසරණ ත��වයකට ප� ෙවනවා. බැං� &ෂය භාරව Z�න ගK 

ඇමC@ම;, ඔබ@මා ලංකාෙR Cෙබන Zය¢ම බැං� සමඟ කථා 

කරලා ඒ ව�ාපා<කය+ෙA Bශන්වලට &ස¿ම6 ලබා ෙද+න 

අවශ�_. එෙස� &ස¿ම6 ලබා ෙන1:+ෙන1� අෙ) රෙ¾ 

ආ,�කයට &ශාල Bශ්නය6 ඇC ෙවනවා. &ෙශ�ෂෙය+ම 

අSරාධyර 4ස්56කෙ# ව�ාපා<කය+, සහ� ෙම��කKව+ 

ඇ@£ අෙන�� ව�ාපා<කය+ 200කෙA  පමණ ව�ාපාර 

බැං�ව0+ seize කර Cෙබනවා. ඒ seize ¡~ ව�ාපාර 

U'කKව+ට ඔබ@මාෙA උද¡ අවශ� ෙවනවා. එම ;සා 

ඔබ@මාෙA &ෙශ�ෂ අවධානය ෙ� කාරණය ෙකෙරU ෙය1\ 

කරලා, අදාළ ඒ Zය¢ම බැං� සමඟ කථා කරලා ඒ අයට උද¡ 

ලබා ෙද+න /යන ඉ�¼ම කර'+, අවස්ථාව ලබා-ම 

ස�බ+ධෙය+ Óලාසනයට ස්@C කර'+ මෙA කථාව අවස+ 

කරනවා. 

 
-ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා ස9මත Cය. வினா வி�க�ப��  ஏ-1ெகா ள�ப�ட". 
Question put, and agreed to. 

1171 1172 

[ගK ච+4ම ගමෙA මහතා] 
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එක� කළ අගය මත බY (සංෙශ�ධන) පනH 

ෙකB9පත 
ேச�ெப�மதி வாி (தி��த�) ச�ட�ல�  
VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL 

 
ෙද වන වර EයIෙ9 �ෙය�ගය Eයවන ල:. இர>டா� மதி�பி-கான க�டைள வாசிக�ப�ட". 
Order for Second Reading read. 
 

ග3 මංගල සමරIර මහතා (xදL හා ජනමාධO 
අමාතO�මා)  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர - நிதி ம23� ெவ,சன ஊடக அைம*ச�) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 

Sir, I move,  
 
"That the Bill be now read  a Second time." 

 

-ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා ස9මත Cය. 
පනH ෙකB9පත ඊට අ8¥ලව ෙද වන වර Eයවන ල:.   
 வினா வி�க�ப��, ஏ-1ெகா ள�ப�ட". அத�ப,,   ச�ட=ல� இர>டா� ?ைறயாக மதி�பிட�ப�ட". 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
ම� පළවන ෙය�ජනාව සභා ස9මත Cය.: 
''පනH ෙකB9පත [+ණ පා+6ෙ9�� කාරක සභාවකට පැව_ය 
q� ය.'' [ග3  මංගල සමරIර මහතා ] 
 தீ&மானிக�ப�ட". "ச�ட=ல� ?%� பாராCம�ற �%D�E சா�ட�ப�மாக"  - [மா>Aமி�  ம5கள சமரSர]  
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Mangala Samaraweera.] 

 

කාරක සභාෙව�: සලකා බලන ල:. 
[ග3  �ෙය�ජO කථානායක�මා  aලාසනාbඪ Cය.]  �%வி	 ஆராய�ப�ட". [மா>Aமி�  பிரதிE சபாநாயக& அவ&க  தைலைம வகி�தா&க .]  
Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 
 
1 වන වග��ය, පනH ෙකB9පෙත�  ෙකAටස& හැ�යට �pය 

q�යr �ෙය�ග කරන ල:.  1ஆ� வாசக� ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGக ேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட". 
 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 
 
 

2 වන වග��ය.- (2002 අංක 14 දරන පනෙH 22 

වන වග��ය සංෙශ�ධනය EFම.) வாசக� 2.- (2002ஆ� ஆ�� 14ஆ� இல�க� ச�ட�தி� 22ஆ� பிாிைவ� தி���த�.) 
CLAUSE 2.- ((Amendment of section 22 of Act, No.14 of 2002.) 
 

ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  

 
(1) "In page 1, leave out all words in lines 5 to 10 (both inclusive) and 
insert: 

 

'Amendment of section 22  of the principal enactment.          
3. Section 22 of the principal enactment is hereby amended in 
paragraph (a) of the first proviso to subsection (1) thereof, by 
the substitution for the words starting from “shall be” and 
ending with the words “within Sri Lanka” of the following:-' ". 

(2) "In page1, leave out all words in line 22 and  insert:  
  ‘garment other than panties, socks, briefs and' " 
(3) "In page 2, leave out all words in line 6 and insert:  
      ‘panties, socks, briefs and boxer shorts,’ ”  

 

සංෙශ�ධන 12ගත q�ය යන -ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා 
ස9මත Cය. திG�த� வி�க�ப�� ஏ-1ெகா ள�ப�ட". 

Amendments put, and agreed to. 

 
2 වන වග��ය, සංෙශ�hතාකාරෙය�, පනH ෙකB9පෙත�  

ෙකAටස& හැ�යට �pය q�යr �ෙය�ග කරන ල:.  
2ஆ� வாசக� திG�த�ப�டவா1 ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGக ேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட". 

 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
3 සහ 4 වන වග�� පනH ෙකB9පෙත�  ෙකAටස& හැ�යට 

�pය q�යr �ෙය�ග කරන ල:. 
 3ஆ�,  4ஆ� வாசக5க  ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGக ேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட". 
 

Clauses 3 and 4 ordered to stand part of the Bill. 

 
5 වන වග��ය.- (-ධාන -ඥ~�ෙi 58අ වන 

අvH වග��ය ඇ�ළH EFම.) வாசக� 5.- (!த�ைம� ச�டவா�க�தி� 58அ எ�&� 'திய பிாிைவ உ�'*��த�.) 
CLAUSE 5.-(Insertion of new section 58A in the principal enactment.) 

 

 

ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move,  
 

 (1) "In page 3, leave out all words in lines 8 and 9 and insert:  

 
‘Refund of tax to tourists.    58 (A). (1) From such date as shall 

be determined by the Minister by 
Order published in the Gazette, 
where a tourist has proved by a ' "; 

 

(2) "In page 3, leave out all words in line 22 and insert:  
 

   'such purchases as per the tax invoice as specified by the 
 Commissioner-General of Inland Revenue and' "; 
 

(3)  "In page 3, leave out all words in lines 28 to 31 (both inclusive) and 
insert: 
  

'being removed from Sri Lanka at the time of his departure from 
Sri Lanka, the Commissioner-General of Inland Revenue or the 
authorized person may on' "; 

 

(4) "In page 4, leave out all words in lines 4 to 6 (both inclusive) and 
insert:  
    

'such amount of the tax paid, on the basis of a refund scheme as 
shall be prescribed, at the time' "; 
 

(5) "In page 4, leave out all words in line 12 and insert:      
 'Magistrate be liable to a fine of' "; 

 

(6) "In page 4, leave out all words in lines 15 to 19 (both inclusive)"; 
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(7) "In page 4, leave out all words in lines 20  to 33 (both inclusive) and 
insert:  
 

 '(3) For the purposes of this section- 

        
(a) “authorized retailer” means any registered person 

who has been issued with a certificate of 
registration as an authorized retailer by the 
Commissioner-General of Inland Revenue on the 
application made to   him or any person authorized 
by the Commissioner-General of Inland Revenue 
in that behalf, to register under this Act  as an 
authorized retailer on the fulfilment of the 
conditions as specified by the Commissioner-
General of Inland Revenue; 

 

(b) “tourist” means any individual who is not a citizen 
of  Sri Lanka or resident in Sri Lanka and who is 
not less than eighteen years old as at the date of 
first day of his  visit to Sri Lanka, and stays in Sri 
Lanka for less   than ninety days on a visitor Visa 
issued by the Controller of Immigration and 
Emigration.' " 

 

සංෙශ�ධන 12ගත q�ය යන -ශන්ය Cමසන ලJ�, සභා ස9මත 
Cය. திG�த� வி�க�ப�� ஏ-1ெகா ள�ப�ட". 

Amendments put, and agreed to. 
 

5 වන වග��ය, සංෙශ�hතාකාරෙය�, පනH ෙකB9පෙත�  
ෙකAටස& හැ�යට �pය q�යr �ෙය�ග කරන ල:.  

5ஆ� வாசக� திG�த�ப�டவா1 ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGக ேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட". 
 

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

6 වන වග��ය.- (-ධාන -ඥ~�ෙi පළxවන 
උපෙLඛනය සංෙශ�ධනය EFම.) வாசக� 6.- !த�ைம� ச�டவா�க�தி,கான !தலா� அ�டவைணைய� தி���த�.) 

CLAUSE 6.-(Amendment of First Schedule to the principal enactment.) 
 

ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move,  
 

(1)  "In page 8, leave out all words in lines 3 and 4 and insert:  
 

 '(c) if such supply has taken place on or after April 1, 2019, 
other than any' "; 

 

(2)  "In page 8, leave out all words in lines 14 and 17 (both inclusive) 
and insert:  
 

'market value (whichever is higher) of any single unit of that 
project does not exceed rupees fifteen million.' "; 

 

(3)  "In page 8, immediately after line 17, add:   
    

'(b) by the repeal of item (xii) and the substitution therefor of the 
following:- 

  

(xii)  (a)  all healthcare services provided by medical 
institutions or professionally qualified persons 
providing such care, prior to May 2, 2016 and 
for the period commencing from July 11, 2016, 
but ending on or  before November 1, 2016; 

 

 (b)  on or after the date of commencement of this 
(Amendment) Act, all healthcare services 
provided by medical institutions or 
professionally qualified persons providing 
such care other than hospital room charges.' "  

(4) "In page 8, leave out all words in lines 26 and 27 and insert: 
 

'(Lii)  international telecommunication services provided 
by 'External Gateway.' " 

 

සංෙශ�ධන 12ගත q�ය යන -ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා 
ස9මත Cය. திG�த5க  வி�க�ப�� ஏ-1ெகா ள�ப�ட". 

Amendments put, and agreed to. 
 

6 වන වග��ය, සංෙශ�hතාකාරෙය�, පනH ෙකB9පෙත�  
ෙකAටස& හැ�යට �pය q�යr �ෙය�ග කරන ල:. 

 

6ஆ� வாசக� திG�த�ப�டவா1 ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGக ேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட". 
 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

7 වන වග��ය, පනH ෙකB9පෙත�  ෙකAටස& හැ�යට 
�pය q�යr �ෙය�ග කරන ල:. 

 7ஆ� வாசக� ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGக ேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட". 
 

Clause 7 ordered to stand part of the Bill. 
 

2වන අvH වග��ය.- (2002 අංක 14 දරන 

පනෙH 5 වන වග��ය සංෙශ�ධනය EFම.) 2 வ� 'திய வாசக�.- (2002ஆ� ஆ�� 14ஆ� இல�க� ச�ட�தி� 5ஆ� பிாிைவ� தி���த�.) 
NEW CLAUSE 2.- (Amendment of section 5 of Act, No. 14 of 2002.) 

 

ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 

“In page 1, immediately after line 4, insert:   

 

ඉJ_පH කරන ලJ�, පළx වන වර Eයවන ල:. ெகா>�வர�ப�� ?த�?ைற மதி�பிட�ப�ட". 
Brought up, and read the First time 
 

ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move, 
 

 "That the Clause be read a Second time." 
 

-ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා ස9මත Cය. வினா வி�க�ப��  ஏ-1ெகா ள�ப�ட". 
Question put, and agreed to. 
 

වග��ය පනH ෙකB9පතට එක� කළ q�ය, යන -ශ්නය 
Cමසන ලJ�, සභා ස9මත Cය. 

2වන අvH වග��ය පනH ෙකB9පෙත�  ෙකAටස& හැ�යට 
�pය q�යr �ෙය�ග කරන ල:.       வாசக�  ச�ட=ல�தி� ப�தியாகE ேச&க�பட ேவ>�ெமU� வினா வி�க�ப��, ஏ-1ெகா ள�ப�ட". 2 வ" Aதிய வாசக�  ச�ட=ல�தி� ப�தியாயிGக க�டைள யிட�ப�ட".  

Question, that the  Clause be added to the Bill, put and agreed to. 
New Clause 2 ordered to stand part of the Bill. 
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[ගK මංගල සමරEර මහතා] 

'Amendme
nt of sec-
tion 5 of 
Act, No. 14 
of 2002. 

2. Section 5 of the Value Added Tax Act, No 14 
of 2002 (hereinafter referred to as the ‘principal 
enactment’) is hereby amended in subsection 
(15) thereof, by the substitution for the words 
‘dialysis and, services provided by the Out Pa-
tients Department but excluding medical consul-
tation  services;’ of the words ‘dialysis, any  
healthcare services provided by the Out Patients 
Department healthcare of any medical institution  
or professionally qualified person providing such 
care and medical consultation services; ' " 
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-ඥ~� වග��ය සහ නාමය පනH ෙකB9පෙත� ෙකAටස& 
හැ�යට �pය q�යr �ෙය�ග කරන ල:.  

පනH ෙකB9පත, සංෙශ�ධන ස�තව වා+තා කරන ල:.  
 ச�டமா� வாசக?� தைல�A� ச�ட=ல�தி� ப�தியாக இGக ேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட". ச�ட=ல� திG�த5கCட� அறிைக ெசKய�ப�ட".  
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 
 

ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I also request permission to correct the language, 
typographical errors, grammatical errors and numerical 
errors and consequential amendments to the Bill.  

 

ග3 �ෙය�ජO කථානායක�මා (மா9�மி, பிரதி* சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාව එකඟද? 

 

ග3 ම��ව3  (மா9�மி, உ3�பின�க0) 
 (Hon. Members) 
Aye.  
 

ග3 මංගල සමරIර මහතා  (மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

"That the Bill, as amended, be now read the Third time." 
 

-ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා ස9මත Cය. 
පනH ෙකB9පත ඊට අ8¥ලව සංෙශ�hතාකාරෙය�, �� වන 

වර Eයවා ස9මත කරන ල:.  
 வினா வி�க�ப��, ஏ-1ெகா ள�ப�ட". அத�ப,, ச�ட=ல� =�றா�?ைற மதி�பிட�ப�� திG�த� ப�டவா1 நிைறேவ-ற�ப�ட".  
Question put, and agreed to.  
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
 

කLතැZම 
ஒ�திைவ�� 
ADJOURNMENT 

 

ග3 ල&ෂ්ම� E_ඇLල  මහතා  (மா9�மி, லOம� கிாிஎ?ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගK ;ෙය�ජ� කථානායක@ම;, "පා,0ෙ�+@ව දැ+ ක� 

තැÆය ^@ය"_ මා ෙය�ජනා කරනවා. 
 

-ශ්නය සභා¤xඛ කරන ල:. வினா எ��திய�ப�ெப-ற". 
Question proposed. 

 

ග3 �ෙය�ජO කථානායක�මා (மா9�மி, பிரதி* சபாநாயக� அவ�க0) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාව ක� තබන අවස්ථාෙR ෙය�ජනාව, ගK Å. රංL� 

ෙස1_සා ම+X@මා. ඊ ට ෙපර ක¡K+ ෙහ� ගK ම+Xවරෙය6 

ගK (ෛවද�) @Zතා &ෙ�මා+න ම+X@'යෙA නම Óලාසනය 

සඳහා ෙය�ජනා කරන ෙලස මම ඉ�ලා Z�නවා.  
 

ග3 ල&ෂ්ම� E_ඇLල  මහතා  (மா9�மி, லOம� கிாிஎ?ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගK ;ෙය�ජ� කථානායක@ම;, "ගK (ෛවද�) @Zතා 

&ෙ�මා+න මහ�'ය දැ+ Óලාසනය ගත ^@ය"_ මා ෙය�ජනා 

කරනවා. 
-ශ්නය Cමසන ලJ�, සභා ස9මත Cය. வினா வி�க�ப��  ஏ-1ெகா ள�ப�ட". 
Question put, and agreed to. 

 

අන�3ව ග3 �ෙය�ජO කථානායක�මා aලාසනෙය� ඉවH 
ෙය�, ග3 (ෛවදO) �tතා Cෙ}මා�න මහH�ය aලාසනාbඪ 
Cය. அத�பிற�, மா>Aமி� பிரதிE சபாநாயக& அவ&க  அகிராசன�தினி�1 அகலேவ, மா>Aமி� (ைவ�திய கலாநிதி)(திGமதி) "Vதா விேஜமா�ன தைலைம வகி�தா&க . 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA  took the Chair. 
 

ග3 aලාසනාbඪ ම����ය (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගK Å. රංL� ෙස1_සා ම+X@ම;, කථාව ආර�භ කර+න. 

 
මාධO �දහස සහ�ක EFම 

ஊடக� �த�திர�ைத உ�தி�ப��த�  
ENSURING MEDIA FREEDOM 

 

[අ.භා. 5.25] 
 

ග3    ¯. රං�H ද ෙසArසා මහතා (மா9�மி, ாீ. ரVஜி� த ெசா�சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@'ය;, සභාව ක� තබන 

අවස්ථාෙR- පහත සඳහ+ ෙය�ජනාව මා ඉ4<ප� කරනවා: 

"පq}ය මාස �පය &මසා බැ¼ෙ�- Bජාත+§වාදයට එ�ල E ඇC 
බරපතළ ත,ජන අත<+ ජනමාධ� හා ජනමාධ�ෙR-+ ඉල6ක � 
රාජ� ûඩනය සහ ආNOෙR ත,ජන ෙදවැ; ව+ෙ+ මැCවරණ 
ක� දැ�ෙ� ආNO 	mෙවතට පම�. 

මාධ� ;දහස හා q	< Bජාත+§වාදය 	mබඳව අෙත1ර6 නැC 
අෙ)6ෂාව+ ෙම+ම බලාෙප1ෙර1�@ රාnය6 මහ ජනතාව @ළ 
ඇC කර'+ එයම රාජ� බලය අ�ප� කර ගැ�ෙ� U�මඟ6 
ෙක1ට ග� ව�ම+ ආNOව බලය සඳහාම නැÕ මාධ� U�මඟට 
ප_+ ගැÙම සාපරාI ෙFශපාලන Äයාව6 පමණ6 ෙන1ව, එමÕ+ 
xලාං�ය Bජාත+§වාදෙ# පැවැ�මට බරපතළ ත,ජනය6 
;,මාණය කර Cෙª. 

මාධ�ෙR4+ට පහර -ම, මාධ� ආයතනය ස@ &කාශන �¢Sවල 
අ_Cය උ:රා ගැ�ම, මාධ�ෙR4+ ෙවත කැÆන¾ ඇමCවK+ &Z+ 
මරණ වෙර+@ ;�� /Mම, මාධ� Bධා�+ හා මාධ�ෙR4+ රහස් 
ෙප1¼Zයට කැඳEම සහ ඔ¡+ට ත,ජනය /Mම, මාධ� ආයතනවල 
සහ මාධ�ෙR4+ෙA :රකථනවලට රහZගතව ඇY� ක+-ම, මාධ� 
�ාහක_+ සහ �ාවක_+ ෙප1¼Zයට කැඳවා Bශ්න /Mම සහ 
පා,0ෙ�+@ වරBසාදවලට \වා E මාධ�යට ත,ජනය /Mම 4ෙන+ 
4න ව,ධනය ෙR. ෙම� අස�මත �ද, අnෂ්ට �ද 	mෙව� වහා නතර 
ෙක1ට මාධ� ආයතනවලටද, මාධ�ෙR4+ටද ස්වාIනව තම වෘ�Cය 
කරෙගන යාමට අවශ� ;දහස් ප<සරය වහාම සහCක කර+නැ_ 
ෙමම සභාවට ෙය�ජනා කර Z�'." 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@'ය;, ව,තමානෙ# ඇC E 

Cෙබන ෙ� ෙ'ද�ය ත��වය� එ6ක, ජනතාවට ;වැ¤4 

Bවෘ�C ලබා ගැ�මට අ_Cය6 Cෙබනවා. ඒ Bවෘ�C ලබා-ම 

මාධ� ආයතන සහ මාධ�ෙR4+ ස@ ^@කම6 ෙක1ට අ	 

සලකනවා. ඒ ^@කම සහ වග�ම ඉෂ්ට කරන මාධ�ෙR4+ට සහ 

මාධ� ආයතනවලට රජය පැ�ෙත+ 4}+-4ගටම ෙකෙරන ර@ 

එm දැ�Eම ;සා ෙ� රෙ¾ Bජාත+§වාදයට බරපතළ 

අන@Kදායක ත��වය6 ඇC ෙව'+ පවCනවාය /යන එක මා 

පළ\ෙව+ Bකාශ කර+න ඕනෑ. ඒ වාෙAම ෙ� වන&ට ඒ මාධ� 

ආයතනවල U'කKව+ට හා මාධ�ෙR4+ට රජෙ# Bධා�+ 

&Z+ ඉතාම ත,ජනා�මක Bකාශ /Mම @m+ ඔ¡+ 
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පා,0ෙ�+@ව 

බලාෙප1 ෙර1�@ ව+ෙ+ ෙ� රෙ¾ මාධ� U<ව¾ටවා මාධ�ෙR4+ 

;හඬ /Mම_ /යලා අ	 &ශ්වාස කරනවා.  

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@'ය;, 2016 ජනවා< මාසෙ# 
28වන දා ගK අගමැC@මා &Z+ ෙ� පා,0ෙ�+@ෙR- කරන ලද 
Bකාශ ෙ� සඳහා ෙහ1ඳම උදාහරණය6 ෙලස අ	 ද/නවා. 2016 
ජනවා< මාසෙ# 28වන දා හැ+සාÁ වා,තාව මා ස@ව Cෙබනවා. 
ෙ� රෙ¾ �,Cම� මාධ�ෙR4+ හැ�යට අ	 සලකන, අ	 ද+නා 
"4ව_න" yව� පෙ� මාධ�ෙR4 �,C ව,ණ�ල�<ය ගැන එ@මා 
&Z+ හැÀ+�ෙ# "�,C ව,ණ�ල�<ය ෙම1න ෙග�ෙබ6ද" 
/යලා_. "4ව_න" yව� පෙ� මාධ�ෙR4 �,C ව,ණ�ල�<ය 
	mබඳව ෙ� රෙ¾ අ�ාමාත�වරයා පා,0ෙ�+@ෙR- ඒ 
ආකාරයට Bකාශ කළා. ඒ වාෙAම "ද අ_ල+Á" yව� පෙ� 
&ෙශ�ෂාංග වා,තාකK ෙලස කට^@ කරන ෂා'+] 
ප,½නෑ+Oට� එෙහම_. "ලංකා-ප" ප§ෙ# ඇ 0	� ෙ# 
BාෙFGය මාධ�ෙR4ෙය6 ඉ+නවා. ඔYෙA නම ජය+ත 
නානාය6කාර. ඒ මාධ�ෙR4යා 	mබඳව ත,ජනා�මක Bකාශය6 
කළා. ඒ වාෙAම "ෙදරණ" ÃපවාU� නාmකාෙR ච@ර අ�&ස ්
නමැC මාධ�ෙR4යා ගැන ගK අගමැC@මා &Z+ ෙ� 
පා,0ෙ�+@ෙR හැÀ+�ෙ# ෙදරෙN ච@ර නමැC MM යකා 
/යලා_. ෙ�වා ඉතාම� ෙන1ගැළෙපන Bකාශ වශෙය+ අ	 
ද/නවා. ඒ වාෙAම "<&ර" yව� පතට, අ;�� Zංහල හා ඉං|Z 
yව� ප�වලට, "අද" yව� පතට ගK අ�ාමාත�වරයා &Z+ 
ඉතාම බරපතළ ආකාරෙ# ෙච�දනා කර+න ෙය:ණා. පq}ය 
4නක "<&ර" yව� පෙ� සම ක,තෘ Cස්ස රE+] ෙපෙ,රා 
"ෙක1� යm නැÕ�_" /යලා yව� ප� වා,තාව6 සැප�වා. 

 

ග3 මංගල සමරIර මහතා  
(மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගK ම+X@ම;, ෙමU- මා ඔබ@මාට ෙ� කාරණය මත6 
කර+න කැමැC_. අගමැC@මා ෙහ� අ	 ෙහ� ක¡K+ ෙහ� ඒ 
අයට ෙග�බා /Rව�, M< යකා /Rව� අද ඒ Zය¢ෙදනාම 
ෙබ1ෙහ1ම ෙහ1À+ තවම� yව� ප�වලට 0යනවා; තවම� 
ඔ¡+ ජන මාධ�ෙR4+. ඒ අය q: වෑ+ව0+  උස්සලා නැහැ; 
මරලා නැහැ; ඒ අයට පහර -ලා නැහැ. අ+න ඒක_ ෙවනස.  

 

ග3    ¯. රං�H ද ෙසArසා මහතා (மா9�மி, ாீ. ரVஜி� த ெசா�சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගK ජනමාධ� ඇමC@මාෙග+ මා අහ+න කැමැC_, 

ඔබ@මාට ක¡K+ ෙහ� මංගල සමරEර /ය+ෙ+ නැCව 

"ෙග�බා" /යලා /Rෙව1�, ඔබ@මාට ෙRදනාව6 සහ »ය6 

ඇC ෙව+ෙ+ නැFද /යලා. ඒ »ය, ඒ ෙRදනාව මාධ�ෙR4+ට� 

ඇC ෙවනවා. 
 

ග3 මංගල සමරIර මහතා  
(மா9�மி, ம.கள சமர/ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ෙRදනාව6 ඇC ෙවනවා, ත\+නා+ෙස�ලාෙA ආNOව 

වාෙA ලස+ත &Pම@ංගලා මැKවා න�. ත\+නා+ෙස�ලාෙA 

ආNOව අර /යy ';q+ මැKවා; ෙක�වා; ස�Ú,ණෙය+ම 

&නාශ කළා. [බාධා /Mම6] 

 

ග3    ¯. රං�H ද ෙසArසා මහතා (மா9�மி, ாீ. ரVஜி� த ெசா�சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගK ඇමC@ම;, ඔබ@මා /යන ඔය ෙච�දනාවලට අවශ� 

කරන Zය¢ උ�තර� අරෙගන තම_ මා ෙ� ෙය�ජනාව ඉ4<ප� 

කෙළ�. ලස+ත &Pම@ංග ඝාතනය 	mබඳව ෙ� ආNOව එ6ස� 

ජනතා ;දහස් ස+ධානයට අත 46 කරනවා න� ගK 

අගමැC@මා &Z+ පා,0ෙ�+@වට කරන ලද Bකාශය6 මා 

සභාගත කර+න කැමැC_. 

ගK අගමැC@මා &Z+ පා,0ෙ�+@වට කරන ලද 

Bකාශය6 හැ+සාÁගත ෙවලා Cෙබනවා. එU ඉතා පැහැ40ව, 

ලස+ත &Pම@ංග ඝාතනය 	mබඳව Uටy හ\දාපCවරයාට 

ෙච�දනාව එ�ල කරලා Cෙබනවා. ලස+ත &Pම@ංග 

ඝාතනෙය+ පස්ෙස දවෙස�, එවකට &ප6ෂ නායකයාව Z� ර;� 

&PමZංහ මැC@මා කළ Bකාශය මා හැ�සා�ගත* කරනවා.  

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@'ය;, ඔ6ෙක�ම �~ ෙªKව� 

ෙබ16කට /යනවා වාෙA ඔ6ෙක�ම දමනවා, ෙ� පැ�තට. අද 

ෙ� කNඩායම හ\දාපCට�, හ\දාපC මා,ගෙය+ ආර6ෂක 

ෙ�ක�වරයාට� &තර_ වග /ය+ෙ+. එෙහම න� අද ෙ� 

ත��වය නැC කර+න අ	 පළ\ෙව+ම රජයට /ය+ෙ+, 

ෙක1ළඹ නගරෙ#�, ඒ අවට�- 
 

ග3 අ8ර t�� ජයරHන මහතා (மா9�மி, அHர சினி ஜயர�ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne)  
නැ� t�ෙiය. எ%�தா&. 
rose. 

 

ග3 aලාසනාbඪ ම����ය (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගK අSර ZÁ; ජයර�න ම+X@මා. 
 

ග3 අ8ර t�� ජයරHන මහතා (மா9�மி, அHர சினி ஜயர�ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ÓලාසනාÃඪ ගK ම+X@'ය;, ෙ� සභාව පව�වාෙගන 

යාම සඳහා අවශ� ගණÚරණය නැහැ. 
 

ග3 aලාසනාbඪ ම����ය (மா9�மி, தைலைமதா.,�  உ3�பின� அவ�க0) 
(The Hon. Presiding Member) 

සභාෙR ගණÚරණය නැහැ. එම ;සා ගණÚරණ ÙSව නාද 

කර+න. 
 

පා+6ෙ9��ව ගණ� ෙකAට ගණ[රණය& ෙනAමැ� ෙය�, 
ෙබY9 ¦8 ශ�ද EFමට �ෙය�ග කරන ල:. பாராCம�ற� கணகிட�ப��, W�ட நட�ெப> இ	ைல ெயன க>டதனா	, பிாிD மணி அ,க�பட ேவ>�ெமன க�டைளயிட�ப�ட". 

Parliament counted, and a Quorum not being present, the Division 
Bells were ordered to be rung. 

 
 

ප�ව ගණ[රණය& ෙනA��ෙණ�, aලාසනාbඪ ම����ය 
Ct� 11 වන ස්ථාවර �ෙය�ගය යටෙH, -ශ්නය ෙනACමසා 
පා+6ෙ9��ව කL තබන ල:. 

පා+6ෙ9��ව ඊට අ8¥ලව අ.භා. 5.37ට, 2018 අෙග�ස්� මස 
10වන t�රාදා [.භා. 10.00 වන ෙත& කL ±ෙi ය. 
 பி�ன& W�ட நட�ெப> ேசராததனா	 மா>Aமி� தைலைம தா5��  உ1�பின& அவ&க  நிைல க�டைள இல.11 இ�ப, வினாவி�றி� பாராC ம�ற�ைத ஒ�திைவ�தா&. இத�ப,, பி.ப. 5.37�, பாராCம�ற� 2018 ஓக;� 10, ெவ ளிகிழைம ?.ப. 10.00 மணிவைர  ஒ�திைவக�ப�ட". 
 

Later, a Quorum not being present, PRESIDING MEMBER  
adjourned Parliament, without Question put, under Standing Order 

No. 11. 
Adjourned accordingly at 5.37 p.m.. until 10.00 a.m. on Friday, 

10th August, 2018.    

1179 1180 

[ගK Å. රංL� ද ෙස1_සා මහතා] 

———————————- 

* 6යCLල ඉJ_පH ෙනAකරන ල:.   ஆவண� சம&�பிக�படவி	ைல. 
  Document not tendered. 



 

සැ.q. 
 
ෙමම වා,තාෙR අවසාන \]ණය සඳහා ස්ව�ය ;වැර4 කළ ^@ තැ+ ද6වS <Z ම+X+ '+ 	ටපත6 ෙගන ;වැර4 කළ ^@ 
ආකාරය එU පැහැ40ව ල�~ ෙක1ට, 	ටපත ලැ  ෙදසCය6 ෙන1ඉ6මවා හැ�සා� සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙස� එ&ය ^@ය. 
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 ஹ�சா
 ஹ�சா
 ஹ�சா
 பதி�பாசிாிய��  அ&��த� ேவ()�. 
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